Informace pro občany – únor 2022
Vážení občané,
s naším prvním vydáním zpravodaje bych Vám chtěl do roku 2022 popřát hodně zdraví a pracovních
a osobních úspěchů. Vstoupili jsme do něj s celou řadou očekávání a přání. Na konci roku jsme si
vzájemně popřáli především pevné zdraví a návrat do poklidných časů. K tomu přidávám, chraňme
si a rozvíjejme hezké vzájemné vztahy, věnujme pozornost i svému okolí, které je součástí obce a
našeho společného domova.
Již dva roky náš život ovlivňuje koronavirová pandemie s celou řadou povinností a omezujících
opatření. O jejich smyslu v současné době si každý musí udělat obrázek sám, neboť názorů
v médiích je už pomalu víc než obyvatel na této planetě. I když v dnešních dnech je zrovna v naší
obci 11 případů pozitivních a i náš úřad je nyní naprosto ochromen, věřme, že celá záležitost směřuje
ke konci. Současná převládající varianta omikron je velmi infekční, ale málo patogenní, a není pro
zahlcenost nemocnic tak nebezpečná, jako varianty předchozí. Někteří z imunologů se dokonce
domnívají, že omikron funguje jako »přírodní vakcína« a znamená v podstatě to, že z onemocnění
covid-19 se stane klasická sezónní respirační nemoc. I já, dnes pozitivní, můžu potvrdit, že takových
virových infekcí jsem měl už v minulých letech mnoho. Ale věřme také, že i vývoj vakcinace jde
opravdu velmi rychle vpřed a že se v nejbližší době dočkáme té definitivní a poslední dávky, pro tu
rizikovou část našich obyvatel.
Dalším globálním malérem je růst cen energií. Věřím, že v našem okolí není nikdo, kdo by se
dostal do neřešitelných problémů. I naší obci končila 31.12. smlouva s dodavatelem ČEZ ESSCO a
byli jsme postaveni před rozhodnutí jakým způsobem smlouvu postavit. Po konzultacích s odborníky,
jak republikové úrovně, tak místními , jsme volili variantu dvouleté fixace s cenou 4,80 Kč/kWh,
zhruba o 25% více než nyní. Pro zajímavost, roční fixace by znamenala cenu 6,10 Kč/kWh, tříletá
4,30 Kč/kWh. No, jediný odběr, kde se dá nějak ušetřit je veřejné osvětlení, proto se v tomto roce
do výměny svítidel pouštíme, jak uvádím níže.
V prosinci byla konečně dokončena stavba parkoviště u školy, nyní nás čeká osazení autobusové
čekárny, vývěsek s leteckou a cyklistickou mapou a vývěsky pro plakáty. Dnes už víme, že jisté
komplikace budou, ale věříme, že stavbu bez problémů zkolaudujeme. Celkové náklady rekonstrukce
parkoviště a s ní spojené přeložky kanalizace u základní školy byly 3,1 mil. Kč, z toho dotace
Královéhradeckého kraje byla 1,45 mil. Kč, na přeložku kanalizace jsme v rámci jiného dotačního
titulu dostali ještě 352 tis. Kč od ministerstva financí.
V lednu každoročně detailně připravujeme rozpočet, který budeme schvalovat na únorovém
veřejném zasedání. Očekáváme příjem zhruba 6,3 mil. Kč, z toho daňový, ze státního rozpočtu, 5,9
mil. Kč., který se jako vždy budeme snažit využít co nejefektivněji. V letošním roce chystáme jedinou
větší akci, a to výměnu svítidel veřejného osvětlení a s tím i instalaci 10 nových sloupů veřejného
osvětlení k Pěkovu. Akci v hodnotě zhruba 1,3 mil. Kč jsme opět přihlásili do dotačního titulu
Královéhradeckého kraje Program obnovy venkova (50% dotace). Věřím, že když jsme loni neuspěli,
letos by to mohlo dopadnout lépe. Výměnu svítidel provedeme i kdybychom s dotací nebyli úspěšní,
a to i s ohledem na růst cen energií.
Dále se chystáme postavit pergolu za budovou obecního úřadu. Nebude to levná záležitost, ale
nestavíme ji na pár let. Rozpočet akce je cca 550 tis. Kč, i při využití dřeva z našich lesů. Pergola

bude sloužit nejen k posezení při našich akcích, ale těší se na něj i škola v rámci venkovní výuky
v jarních měsících.
Dále se budeme snažit zajistit projekty na plánované akce, hlavně opracovat projekt výstavby bytů
nad prodejnou a alespoň nějaký náznak řešení situace na Plácku. A občany žijící na Drahách ujišťuju,
že k vybudování opatření proti přívalovým dešťům už na jaře opravdu dojde.
Intenzivně se věnujeme též přípravě projektu rekonstrukce požární nádrže, ovšem stále
bojujeme s majetkoprávním vypořádáním s Povodím Labe, to bude již snad během měsíce vyřešené,
a též doladěním projektu pro stavební povolení, který nás ještě jisté prostředky bude stát. Nelze než
závidět našim předkům, jak se jim v minulém století stavělo jednoduše. Musíme mít vše připravené
do září, kdy se budou podávat žádosti o dotace na ministerstvo zemědělství, projekt již přesáhne
2,5 mil. Kč.
Informace o nedisciplinovanosti řidičů projíždějících naší obcí slyším již dlouho, nyní při cestě na
úřad nabývám dojmu, že to již překračuje všechny meze. Proto jsme se dohodli na instalaci dvou
měřičů rychlosti, u Veby a u provozovny Grimových. Budou to pouze informativní měřiče rychlosti.
K případným připomínkám, proč jsme nekoupili radary a nevybíráme za pokuty do rozpočtu, to již
v dnešní době není možné. Dle zákona o provozu na pozemních komunikacích platí, že „oprávnění
měřit rychlost vozidel za účelem zvýšení bezpečnosti provozu má pouze policie a obecní policie,
která tuto činnost vykonává výhradně na místech určených policií a „přitom postupuje v součinnosti
s policií“, a je tedy výkonem veřejné (a to státní) správy, nikoli samosprávy. Pronájmy stacionárního
měřicího zařízení, které jinak užívá obecní policie, od soukromých subjektů, byly dokonce
vyhodnoceny jako nezákonné Nejvyšším správním soudem.
Věřím, že pokud řidič vozidla nemá v hlavě úplně prázdno, před tímto měřičem rychlosti zpomalí a
přispěje to k vyšší bezpečnosti provozu v obci, hlavně v okolí školy.
starosta

Zastupitelstvo obce Bukovice Vás srdečně zve na své
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
které se koná dne 21. února 2022 v 19,00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bukovice
Program: 1. Rozpočet na r.2022 2. Inventarizace majetku 3. Z činnosti ZO 4. Různé

ODPADY
Od letošního roku platí každý občan naší obce částku 600 Kč za obecní systém provozu odpadového
hospodářství. Bohužel, 50 korunové zvýšení ani nepokryje růst nákladů v tomto roce. Svozová
společnost Marius Pedersen zdražuje o 7% svoz komunálního odpadu, doprava separovaného
odpadu z barevných kontejnerů bude dražší o 3%. Tzv. třídící sleva (snížený poplatek za uložení na
skládku 500 Kč/t místo 800 Kč/t) je 190 kg/osobu (loni 200 kg/osobu). Máme již přesná čísla, hranici
200 kg na osobu jsme překročili až ve 4.čtvrtletí, celkově o 8,8 tun, bude to znamenat nárůst nákladů
řádově v tisících Kč, nebude to tak strašné. Je již také částečně zpoplatněn svoz textilního odpadu,
který byl dříve zdarma. Zde má svozová firma i vážný problém s odbytem, proto prosím tolerujte,
že kontejner bývá občas plný, nic s tím neuděláme. Obec tedy bude na odpadové hospodářství
nadále doplácet. Některé obce vyčkávají jako my, někde již do toho třískli : Suchý Důl zvedl poplatek
na 850,-/osobu.
Nadále platí, co bylo uvedeno již dříve : třiďte odpad, ale třiďte kvalitně. Do barevných kontejnerů
odkládejte jen to, co tam patří, stejně tak do kontejnerů na bioodpad. Odpad zmenšujte, tedy

sešlapujte, překládejte, trhejte, tak, aby nebyl plný kontejner ve skutečnosti poloprázdný. Zatím se
zdá, že počet nádob stačí, stačit by mohla jedna nádoba na plechovky, která je za bytovkami čtvrt
roku. Případné připomínky a návrhy si ale rád vyslechnu.
starosta

Placení místních poplatků – do 30.6.2022
Vzhledem k situaci žádáme občany, aby využili možnost zaplacení místních poplatků za odpady a
psi převodem z Vašeho účtu na účet obce č. 3220551/0100. Do variabilního symbolu uveďte Vaše
číslo popisné, případně do poznámky k platbě jméno, či o který poplatek se jedná.
Sazby poplatků platné pro rok 2022:
Místní poplatek ze psů:
200 Kč / 1 psa, 250 Kč / za dalšího psa téhož majitele
150 Kč / za psa, jehož majitel je osoba starší 65 let, 200 Kč / za
dalšího psa téhož majitele (osoba nad 65 let)
Místní poplatek za odpady:
600 Kč / za osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu
600 Kč / za fyz. osobu, která má ve vlastnictví stavbu k individ.
rekreaci, byt, nebo rodinný dům, kde není přihlášena žádná osoba
Známku na popelnici, kterou bude nutné mít nalepenu od 1.7.2021 Vám vhodíme do poštovní
schránky v případě trvale žijících občanů. Svozovým dnem pro rok 20212 je stanoven pátek v každý
sudý týden.

Zpráva sociální komise
Sociální komise v loňském roce nezahálela. V průběhu roku jsme předaly za obec dárkové balíčky
jedenácti oslavencům, z toho čtyři z nich oslavili 70 let, dva oslavili 75 let, 80 let oslavili tři a 85 let
dva oslavenci. 12. června proběhlo také vítání dvou již ročních občánků. V listopadu jsme pro
seniory uspořádali naše tradiční setkání a i když přišlo méně lidí, všichni si to náramně užili. Před
Vánocemi jsme rozdali poukázky v hodnotě 400 Kč devatenácti seniorům, kteří jsou doma sami a
předali jsme dva dárkové balíčky dvěma našim spoluobčanům v Domově důchodců v Polici nad
Metují.
Tímto moc děkuji paní Vítkové, Matějcové a Tlapákové za výbornou spolupráci a těším se na další.
Helena Geislerová

Setkání seniorů
V listopadu jsme ještě před nástupem další
vlny omezení stihli uspořádat setkání se seniory.
Účast byla oproti minulým létům o hodně slabší,
celkem pochopitelně z obav z nákazy. K tanci a
zpěvu zahráli Honza Osoba s p. Langerem a
přítomní dokázali zábavu pořádně rozjet, i díky
častým návštěvám u barového pultíku.
Závěrečná tržba mně, po pravdě, vyrazila dech.
Všem přítomným patří dík za účast, popř. za
pomoc s organizací a věřím, že za rok setkání
uspořádáme za klidnějších podmínek.

starosta

Program zlepšování kvality ovzduší
jak jsem psal v minulých vydáních našeho zpravodaje, Ministerstvo životního prostředí v loňském
roce zveřejnilo překročení imisních limitů pro karcinogenní benzo-a-pyren na území některých obcí
na Náchodsku, které se týká i nás. Zdrojem tohoto znečištění ovzduší jsou především lokální
topeniště (zejména nevyhovující kotle a topidla na uhlí a dřevo). Protože překročení imisních limitů
těchto látek představuje vážné ohrožení pro lidské zdraví, ukládá zákon o ochraně ovzduší
prostřednictvím krajů a obcí provádět opatření ke snížení znečištění ovzduší z lokálních topenišť :
1) Evidence a kontrola technického stavu provozu spalovacích kotlů na pevná paliva.
2) Osvěta a zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší,
významu správné údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva
3) Projednání případné finanční podpory formou dotací či nízkoúročených nebo bezúročných půjček
A dále máme za povinnost vypracovat časový plán provádění opatření. Stát nám tedy ukládá jistou
povinnost, ke které se musíme nějak postavit. K prvnímu bodu, provedli jsme průzkum způsobu
vytápění v naší obci formou dotazníku. Vrátilo se nám jich cca 60%, tak zbylé zapomnětlivce
požádám o dodatečné oznámení, čím vlastně topí, z tohoto oznámení Vám žádný problém nehrozí.
Osvětu, tímto způsobem provádíme již dostatečně, ovšem finanční podpora ze strany obce není
v tomto případě na místě, jsou jiné dotační tituly, o kterých jsem psal minule (Kotlíkové dotace nebo
Nová zelená úsporám), o které však lze žádat pouze do konce tohoto roku.
Zopakuji tedy, že ten, kdo bude provozovat k ohřevu teplovodní soustavy kotel výkonu nad 10 kW
po 1.září tohoto roku, porušuje zákon o ovzduší. Na druhou stranu, za celou zimu jsem nepozoroval
nějaké nedobré úkazy na obloze.
starosta

Škola zahájila druhé pololetí
Jsou za námi svátky a oslavy konce starého roku,
nový rok začal lednem, kdy se ve školách
uzavírá hodnocení pro pololetní vysvědčení. Vědomosti,
dovednosti, snaha i píle našich žáčků byly odměněny a
všichni jsme vykročili do dalšího období. Samozřejmě
ani naší škole se nevyhnuly problémy spojené se
zvýšenou nemocností a absencemi způsobenými
karanténními opatřeními. Někteří žáci tak neplánovaně

překonali osobní rekordy v počtu zameškaných hodin. Ani zaměstnanci nejsou vůči bacilům imunní,
a tak jsme častěji než jindy museli zastupovat a improvizovat. Doufáme, že s příchodem jara a
sluníčka se opět všichni vrátíme k úplnému zdraví.
Pod stromeček děti ve družině dostaly velkou Polikarpovu stavebnici, ze které dodnes vytváří
auta, lodě, domy a brány v životní velikosti. Při vyučování jsme se zúčastnili přednášky o recyklaci
odpadů Tonda Obal na cestách. Užili jsme si několika hodin tělesné výchovy na sněhu. Těšili jsme
se, že další hodiny tělocviku budeme trávit plaváním v broumovském bazénu, bohužel kvůli nárůstu
cen energií byl bazén uzavřen. Doufáme, že od března plavecký výcvik realizujeme, celá věc je stále
v jednání.
V nejbližší době se uskuteční školní
karneval, na který se všichni těší, dále
proběhnou třídní kola recitační
soutěže. V březnu nás čeká divadelní
představení Mauglí, přednáška o
zdravé stravě, soutěž matematický
Klokan a potom už vítání jara a Noc s
Andersenem.
Od pondělí 14.2. mají školáci týden
jarních prázdnin, přejeme jim, aby si je
co nejlépe užili a vrátili se odpočatí do
svých tříd. Věřím, že se školní život bude víc a víc vracet do starých kolejí, tak, abychom mohli
zažívat všechno, co nás baví a zpestřuje nám každodenní vyučování.

Lenka Karpfová

Zprávičky ze školky
Náš letošní tématický plán Letem světem nás v lednu
přenesl na další kontinent do Asie. V Asii je vše největší,
a tak jsme se vydali na nejvyšší hory světa a porovnali je
s těmi našimi. Povídali jsme si o nebezpečí v zimních
horách, jak se správně na hory obléci a čím se vybavit.
Sledovali jsme pohádky s Yettim, prohlédli jsme si a
vyzkoušeli horolezecké vybavení, kreslili hory, středisko
pro zimní sporty a horskou turistiku. Po slezení z hor do
nížin jsme si ukázali život v džungli a její zvířecí obyvatele.
Dětem se nejvíce líbila panda a tygr. Nyní je únor a my si
povídáme o nejlidnatějších státech světa, co tam pěstují,
co jedí. Také jsme si pouštěli příběh o Mauglím. Ten nám

začátkem března přijede zahrát ještě malé divadélko. Nyní sledujeme zimní sporty na olympiádě v
Číně. Únor je také měsíc masopustu a karnevalu. Ten školkový máme v plánu v pátek 11.2. Téma
je jasné: Lidé z celého světa. V březnu zase pomyslně nasedneme na letadlo a poletíme na jih,
prozkoumat Austrálii. To už se budeme těšit na více sluníčka a první jarní dny!
Lenka Svatoňová

Z činnosti Sokola Bukovice
Počty členů Sokola se po dostavbě sportovní haly podstatně zmenší, neboť tenisté přejdou do
nového oddílu, oddíl stolního tenisu se naopak rozrostl. Souvisí to ovšem s tím, že mnohé oddíly již
nedají dohromady družstvo a zbylí hráči přestupují k nám, neboť u nás je dobrá parta. Takže do
áčka máme dvě významné posily bratří Urbanů ze Žďárek, z nichž starší Jarda, který má
mimochodem významná poutka k naší obci, má dokonce ligové zkušenosti. A proto se ani jiné
umístění než v popředí tabulky okresního přeboru I.třídy nedalo očekávat. Kromě bratří Urbanů hrají
ještě P.Šubíř, J.Thér a P.Pohner.
Zbytek bývalého družstva se spojil s Machovem a tvoří tým Sokol Bukovice B, v okresním přeboru
II.třídy, v sestavě J.Šlehobr, V.Kollert, J.Trojtl, a Machováci, J.Krtička a M.Bernard. Družstvo hraje
své zápasy v Machově.
Tabulky, 7 kol před koncem soutěže :
Regionální přebor I. třídy
1. Sokol Libchyně
15 11-3-1
2. Sokol Bukovice A
15 12-1-2
3. Sokol Č.Skalice
15 11-1-3
4. Jiskra Jaroměř C
15 7-1-4
5. Knauf Lipí
14 6-4-4
6. TJ Náchod B
14 7-1-6
7. Jiskra Jaroměř D
15 6-1-8
8. Sokol Josefov D
14 4-2-8
9. Slovan Broumov C
14 4-0-10
10. Sokol Jásenná
14 3-0-11
11. Loko Meziměstí B
15 2-0-13
12. N.Město n.M. B
15 0-0-15

40
40
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30
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Regionální přebor II. třídy
1. Sokol Č.Meziříčí B
2. Orel Bohuslavice
3. Sokol Zbečník
4. Sokol Bukovice B
5. TJ Horní Kostelec
6. TJ Náchod C
7. Sokol Č.Skalice B
8. Jiskra Jaroměř E
9. Sokol V.Jesenice
10. Sokol Josefov E
11. Sokol Žďárky
12. Sokol Jásenná B
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16
15
16
16
15
16
15
16
16
16
15

15-1-0 47
14-2-0 46
9 -2-4
35
8-2-6
34
8-2-6
34
8-2-5
33
5-3-8
29
6-1-8
28
5-2-9
28
3-1-12 23
2-0-14 20
2-0-13 19
MŠ

