Informace pro občany – duben 2022
Vážení občané,
zdá se, že moderní svět se po roce 2020 úplně zbláznil. Po pandemii koronaviru zde máme události ještě
tragičtější, jsme svědky brutálního válečného napadení jednoho státu druhým, a to v nevelké vzdálenosti od
naších hranic. A stejně jako v případě koronaviru, v dnešním globalizovaném a informačně dokonale
propojeném světě, jsme zahlceni různými informacemi, pravdivými či nepravdivými, že je složité se v nich
vyznat a nenaletět třeba úplným hloupostem. O původu a příčinách válečného konfliktu nemá smysl diskutovat,
svět není a nebude černobílý. Ale naše země se po roce 1990 přiklonila na mapě zeměkoule doleva, budeme
tedy držet basu s politikou západu a EU, ať se nám některé její kroky líbí nebo ne. A jedno je jisté, trpí a umírají
civilisté, kterým je potřeba pomoct. Dochází k masovému přílivu ukrajinských válečných uprchlíků do okolních
zemí, i do té naší. Již od začátku konfliktu dochází ze strany státu k monitorování ubytovacích a školských
kapacit v městech a obcích. V naší obci ve vlastnictví žádné ubytovací kapacity nemáme, ani školu
nenafoukneme. Trochu se ale bojím, že ten tlak na poskytnutí ubytování, třeba s ohledem na zhoršující se
vývoj válečného konfliktu, může přijít. Jsem tedy dohodnut s majitelkami domku čp.100, že v případě potřeby
bude domek k dispozici. Veškerou agendu s uprchlíky v našem regionu obstarává Agentura pro rozvoj
Broumovska, která se na objekt byla podívat, ale k dnešnímu dni o něj zájem, kupodivu, neprojevila. Ve věřejně
přístupné databází počtu přijatých ukrajinských uprchlíků v obcích jich máme v Bukovici 17, ale myslím, že to
budou pracovníci firmy Pejskar, ubytovaní v čp.128.
O tom, že válečný konflikt bude mít dalekosáhlé následky pro celosvětovou ekonomiku, již tak
zdevastovanou následky pandemie, asi všichni víme a již je pociťujeme v našich peněženkách, ať už cenách
energií, stavebního materiálu, pohonných hmot a bohužel i potravin. Nelze si tedy než přát, aby viníci konfliktu
dostali rozum a svět se dostal co nejdříve do normálních kolejí.
Zabývejme se tedy radši příjemnějšími věcmi. Po dvouletém zákazu shromažďování se konečně dočkáme
poslední dubnový den pálení čarodějnic. Tento den letos vychází na sobotu, všichni jste srdečně zváni.
Začneme stavěním májky v 17h, poté průvodem v 18h, masky jsou samozřejmě vítány, pro čaroděje a
čarodějnice mám drobné překvapení. Občerstvení zajistí sbor dobrovolných hasičů, budou připraveny
špekáčky na opečení, a letos poprvé si u čarodějnic i zatančíme, zahrát nám přijde osvědčená parta kolem
Michala Šumbery a Filipa Ticháčka. Tak už si snad nelze přát nic víc, než aby se počasí umoudřilo. A ti z Vás,
kteří chodíte pouze po chodníku při hlavní silnici, budete určitě překvapeni, co nám za úřadem vyrostlo za
krásnou stavbu, firmě MT střechy musím vyjádřit maximální uznání.
Jak jsem psal v minulém zpravodaji, s ohledem na nedisciplinovanost mnoha
řidičů při průjezdu naší obcí, umístili jsme na oba konce radary. Dodala je firma
Bártek rozhlasy s.r.o., v ceně celkem 140 tisíc Kč. Chodím kolem jednoho každý
den a pozoruju, že to význam určitě má. O tom, že je dnes skoro neřešitelné,
aby obec vybírala pokuty jsem psal v minulém vydání zpravodaje. Samozřejmě,
motorkáři jsou jiná sorta, ale budeme žádat dopravní policii, aby tu občas vybrali
nějaké pokuty, snad to nepostihne místní řidiče…
V letošním roce provedeme rekonstrukci veřejného osvětlení, především výměnu svítidel. Nyní netrpělivě
čekám, zda žádost o dotaci u Královéhradeckého kraje v Programu rozvoje venkova bude úspěšná, v tom
případě bychom letos provedli i osazení deseti nových sloupů směrem na Pěkov.
Jak je vše v této společnosti složité, se ukazuje při vyřizování majetkoprávního vypořádání požární nádrže.
A ani ne s Povodím Labe, ale s katastrálním úřadem, kterému se Povodím Labe předložená smlouva o „právu
provést stavbu“, která je na úřadě již dva měsíce, moc nelíbí, tato kausa je prý dost výjimečná. Nelze než
doufat, že se úřad s majitelem toku brzy dohodne, bez majetkoprávního vypořádání nedostaneme stavební
povolení a bez něj nemá smysl žádat o dotaci. Máme čas do září. Dalším šokem bude samozřejmě nárůst cen
stavebních prací, cenu aktualizujeme těsně před podáním žádosti o dotaci a patrně nám vyrazí dech.
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Zastupitelstvo obce Bukovice Vás srdečně zve na své
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
které se koná dne 2. května 2022 v 19,00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bukovice
Program: 1. Majetkoprávní záležitosti 2. Rozpočtové opatření 3. Z činnosti ZO 4. Různé
Těšíme se na Vás

ODPADY
Již s příchodem prvních slunečních dní jsem se v jižní části obce setkával s tázavými až výhružnými
pohledy některých obyvatel kvůli umístění kontejnerů na bioodpad. Ano, slíbili jsme že přemístění kontejnerů
od sokolovny za prodejnou bude dočasné. Na druhou stranu, manipulace s kontejnery je přece jen na tomto
místě lepší. Rozhodli jsme se tedy kontejnery u prodejny ponechat a pořídit ještě jeden kontejner, a to pouze
na trávu. Jen pro zajímavost, nízký kontejner, který jsme kupovali v r.2019 za 38000 Kč i s dopravou, by dnes
stál 74000 Kč. Podařilo se nám ale sehnat zánovní bazarový kontejner, s dopravou za 50500 Kč.
Kontejner je umístěn na panelech za sokolovnou a je určen výhradně pro ukládání trávy a nedřevnatého
rostlinného odpadu. Upozorňuji důrazně, že dřevnatý bioodpad se ukládá nadále pouze do velkého kontejneru
za prodejnou. Prosím o dodržování této podmínky, danou kompostárnou v Polici nad Metují, jinak ho budeme
muset přemístit za prodejnu též.

komunální
335238,75
celkem náklady

N á k l a d y n a l i k v i d a c i o d p a d ů v r. 2 0 2 1
výdaje v Kč
příjmy v Kč
nebezpečný
bioodpad
Ekokom
platby od občanů
železo+papír
11430,87
41091,13
83222,5
188650
6700
387760,75
celkem výdaje
278572,5
rozdíl
na občana

109 188 Kč
331 Kč
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Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Ve středu 18.května 2022 je zajištěn sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu.
Stanoviště: na parkovišti před sokolovnou v době od 16.00 do 16.15 hod.
Ve stanovený čas bude odpad odebrán přímo od občanů posádkou svozového vozidla.
Není přípustné, aby na tomto stanovišti byl odpad volně odkládán.
Sbírat se budou následující odpady:
Oleje, barvy, ředidla, detergenty, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, pesticidy (zahradní chemie),
obaly od výše uvedených odpadů, baterie (suché články), akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem
rtuti, televizory, ledničky, pneumatiky z os. automobilů.
Odebrán nebude stavební odpad, odpad ze zeleně, pneumatiky z nákladních aut.

OVZDUŠÍ
Pro případné zájemce sdělujeme, že dne 11.5., v čase 10.00 - 17,00h budou probíhat v zasedací místnosti
Městského úřadu v Náchodě, v Zámecké ulici čp.1845, konzultace k problematice čerpání dotací na výměnu
starých neekologických kotlů, jejichž provoz má být od 1.9.2022 zakázán. Občanům bude ze strabny
pracovníků krajského úřadu nabídnuta metodická pomoc s podáním žádosti a realizací projektu.
Více je např. na webových stránkách https://kr-kralovehradecky.cz/kotliky.htm, popř. dotazy lze pokládat na
adrese kotlikovedotace@kr-kralovehradecky.cz.
Pro ty z Vás, kdo vytápíte starým kotlem, je to opravdu jedna z posledních možností, jak získat finanční
podporu na výměnu kotle, kterou stejně budete muset v budoucnu provést. A to přesto, že v souvislosti
s děním ve světě, se dotační podmínky ministerstva životního prostředí mění. MŽP jde cestou nezávislosti na
ruském plynu, Příspěvek na tepelné čerpadlo u kotlíkových dotací se zvyšuje o 50.000 korun na 180.000 Kč.
Podpora na plynové kondenzační kotle v kotlíkových dotacích i Nové zelené úsporám bude proplacena jen
tehdy, pokud už je výměna hotová nebo je pořízení kotle závazně objednáno v době od počátku loňska do
konce letošního dubna.
A zdá se dokonce, že MŽP se chystá v Parlamentu předložit novelu zákona o ochraně ovzduší, která by
posunula zákaz provozu kotlů první a druhé emisní třídy na 1. září 2024. Čímž se ovšem povinnost výměny
starých kotlů nevyřeší, jen oddálí.
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Jarní zprávy ze školy
Po jarních prázdninách se ve škole vše daří. Děti i učitelé jsou zdraví,
každodenní učení probíhá podle našich představ a navíc je zpestřeno dalšími
aktivitami. V rámci tělocviku jezdí starší děti plavat do bazénu v Broumově a
zlepšují své plavecké dovednosti. Ti nejstarší navštívili nové dopravní hřiště v
Náchodě, aby otestovali přímo v terénu své znalosti dopravních předpisů a
získali průkaz cyklisty.
Pro podporu zdravého životního stylu jsme pozvali Markétu Hrádkovou s
přednáškou o zdravé výživě. Se všemi dětmi jsme využili nabídku festivalu
Jeden svět, díky kterému
jsme v polickém divadle
zhlédli
tři
krátké
dokumentární filmy pro děti.
Největší
dobrodružství
děti zažily při Noci s
Andersenem, kdy jsme se
více seznámili s knížkami Josefa Lady a také jsme hráli noční
hru na motivy Stínadel Jaroslava Foglara. Ve škole nocovalo
přes 40 dětí, a tak i touto cestou znovu děkuji všem, kteří se
na přípravě podíleli.
Jeden den byl více věnován výtvarnému tvoření a
experimentování, a to pod názvem Laboratoř barev. Tu pro
nás přichystala výtvarnice Markéta Kotková, která ukázala
dětem možnosti kresby a malby přírodními barvivy a nechala
děti prozkoumávat, jak reagují barvy a některé další látky.
Školní družina si letos hrála s tradicemi, které doprovází
Velikonoce. Začali jsme vynášením Moreny a děti se seznámily postupně se Smrtnou, Kýchavou, Liščí a
Květnou nedělí. Každý si zvládl uplést pomlázku a samozřejmě nazdobit vajíčka.
Nedávný Den Země jsme si připomněli úklidem okolí školy, sbíráním odpadků z přírody, ale hlavně jsme si
mohli sami vyzkoušet, jak se sází les. Sazeničky jsme získali v rámci spolupráce s polickou Jůlinkou, nedaleké
místo k sázení nabídla rodina Kaufmanových a s vlastním sázením nám pomohl Pavel Žák. Všem touto cestou
děkujeme a těšíme se, že stromečky porostou.

Lenka Karpfová

Zprávičky ze školky
Čas letí jako voda a máme tu jaro. Od března jsme se ocitli na dalším kontinentu v Austrálii. Mají tam všude
kolem moře a v něm nádherný podmořský svět. Ten jsme si prohlédli na obrázcích a při pohádce "Hledá se
Nemo." Poznávali jsme mořské živočichy a také, jak je důležité chránit život pod vodou. U nás sice nemáme
moře, ale vodu a život v ní musíme chránit také. Bez
vody to zkrátka nejde. V dubnu slavíme Den Země, a
tak jsme si ukázali, jak je celý svět zaplavený odpadky
nejen na pevnině, ale i v oceánech. Děti si připomenuly
správné třídění odpadů, venku jsme posbírali vše, co
tam nepatří. Nejdůležitější věcí bylo s dětmi přemýšlet
o tom, jak odpad vůbec nedělat. Dále jsme uspořádali
školkový Den s Andersenem, kde nám četli pohádky
rodiče.Také jsme stihli navštívit polickou knihovnu,
vypravili jsme se do hronovského divadla, oslavili
Velikonoce. Před sebou máme Čarodějnický rej a v
květnu se budeme chystat na Svátek maminek a
Zahradní slavnost. Také pomyslně přeletíme na
poslední kontinent do Afriky. Na závěr našeho
cestovatelského roku roku bychom rádi navštívili ZOO
a zvířata z celého světa si prohlédli. Moc se na to
těšíme!
Informace k Zápisu do MŠ Bukovice na šk.rok 2022-23
Zápis dětí do MŠ se uskuteční v út 10.5.2022 od 6.30 do 15.30h v budově MŠ Bukovice. Podrobné informace
najdete na stránkách www.zsbukovice.cz/Mateřská škola
Zápis pro děti uprchlíků z Ukrajiny se uskuteční 15.6.2022 od 13 do 15h v MŠ Bukovice.
Lenka Svatoňová

SPORT
Pokračuje výstavba sportovního areálu manželů Haukových. Tenisová hala se třemi kurty s umělým povrchem
je již zhruba hotová, ačkoli zatím nevytápěná, probíhají zde první zkušební zápasy a z vlastní zkušenosti můžu
říct, že je to paráda. Dokončeny jsou též dva venkovní kurty s umělým povrchem, jejich vzhled je opravdu
nádherný, probíhá výstavba venkovního kurtu s antukovým povrchem, dokončeno je dětské hřiště. Vzhledem
k všeobecně známým problémům s dodávkami stavebních materiálů je trochu ve skluzu výstavba budovy se
zázemí pro sportovce i problémy s připojením elektrické energie. Otevření celého areálu se očekává na
podzim, snad …
Stolní tenisté ukončili sezónu 2021-2022 a zde jsou Konečné tabulky,
Regionální přebor I. třídy
Regionální přebor II. třídy
1. Sokol Libchyně
20
16-3-1 55
1. Sokol Č.Meziříčí B
2. Sokol Bukovice A
20
15-1-4 51
2. Orel Bohuslavice
3. Sokol Č.Skalice
20
14-1-5 49
3. TJ Náchod C
4. Knauf Lipí
20
10-4-6 44
4. Sokol Zbečník
5. Jiskra Jaroměř C
20
11-1-8 43
5. TJ Horní Kostelec
6. Jiskra Jaroměř D
20
10-1-9 41
6. Jiskra Jaroměř E
7. Sokol Josefov D
20
7-2-11 36
7. Sokol Bukovice B
8. TJ Náchod B
20
8-1-10 36
8. Sokol Č.Skalice B
9. Slovan Broumov C
20
6-0-14 32
9. Sokol V.Jesenice
10. Sokol Jásenná
20
4-0-16 28
10. Sokol Josefov E
11. Loko Meziměstí B
20
2-0-18 24
11. Sokol Jásenná B
12. N.Město n.M. B
odhlášeno
12. Sokol Žďárky

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

20-1-1 63
18-3-1 61
14-3-5 53
14-3-5 53
10-3-9 45
10-2-10 44
9-4-9 44
7-4-11 40
6-2-14 36
6-1-15 35
3-0-19 25
2-0-20 24

Nejvyšší úspěšnost áčka v RP-I.tř. měl P.Šubíř (92%), dále J.Urban (90%), M.Urban (80%), J.Šlehobr (59%),
J.Thér (58%) a P-Pohner (46%).
Z béčka byl v RP-II tř. nejlepší J.Krtička (80%), dále V.Kollert (56%), M.Bernard (32%), J.Průša (42%) a J.Trojtl
(16%)

A na závěr musím zmínit úžasný sportovní výkon jednoho našeho občana a zastupitele. Luboš Binar se
s partou trutnovských lyžařů účastnil 6.března slavného Vasova běhu ve Švédsku.
Nebyl tam poprvé, ale letos využil skvělého počasí a 90 km ujel za rekordních 6 hodin 40 minut, pro laiky,
lyžuje se jen a pouze soupaž !!! Jaký by to byl výkon, kdyby dodržoval lepší životosprávu, si netroufám
odhadovat, ale možná i horší …
A zmínit musím, že dobře lyžuje za Spartak Police n.M. i syn Jáchym, který se na krajském přeboru starších
žáků umístil na 2.místě.
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MLADÍ HASIČI
Údržba a oprava materiálu a překážek
4. 3. 2022
Tento den jsme se sešli, abychom společně opravili překážky a materiál, který v koronavirové pauze
odpočíval ve skladu. Veškerý materiál jsme poté srovnali, uklidili a připravili na budoucí tréninky.

Údržby se zúčastnily všechny kategorie včetně vedoucích a instruktorů. Trvalo nám to 2 hodiny.
Rožnovský pohár
2. 4. 2022
V sobotu 2. dubna bylo družstvo starších na soutěži v Rožnově. Kvůli počasí byl
závod v uzavřené hale, jediná venkovní disciplína byla střelba. Byl to velmi netradiční
závod, protože nebyl na čas, ale pouze na trestné body.
Celkem jsme měli dva týmy, tým “A” ve složení David Vaněk, Štěpánka Čápová,
Natálie Pfeiferová, Adéla Thérová a Lukáš Kaufman se umístil na 4. místě a tým “B” ve
složení Jana Kolbová, Lenka Bihariová, Jana Partelová, Lili Hrušková a Vládik Partel se
umístil na 12. místě z 15 družstev. Lukáš Kaufman se nám skvěle postaral o zábavu
tím, že vzal reproduktor takže jsme měli takovou menší “disco”.
za mladé hasiče Natálie Pfeiferová

Jablonecká hala
2. 4. 2022
Naším prvním závodem v novém roce byl závod v běhu na 100 m s překážkami v Jablonci nad Nisou. Prezence
začala již v 8h, museli jsme proto z Bukovice vyrazit v 5:00, abychom vše stihli. Cesta byla velmi náročná a
vyčerpávající, někteří se museli trochu prospat.
Po příjezdu jsme si zabrali místo a šli na prezenci. Pak již nás čekal slavnostní nástup a samotný
začátek závodění. Po rozcvičení jsme postupně šli na start. Po některé to byla premiéra v této disciplíně,
nevěděli, co čekat.
Závod velmi rychle ubíhal, byl to celkem frmol. Vedoucí tedy měli co dělat, aby připravili nejen naše
závodníky, ale i materiál, který ke splnění disciplíny potřebovali. Všichni jsme se vzájemně podporovali a
pomáhali si.
Po doběhání všech kategorií, kterých jsme se zúčastnili, jsme čekali na výsledky, které dopadly velmi
dobře!
V kategorii středního dorostu se zúčastnilo 84 závodníků a z nich:
 78. místo, čas 24,70s - Adam Freiberger
 48. místo, čas 20,70s - Štěpán Rydlo
 34. místo, čas 20.02s - Martin Rydlo
 13. místě, čas 19,00s - Honza Ther
Starší dorost:
 37. místo z 60 závodníků, čas 21,34s - Jirka Kutík
Muži:
 15. místo z 54 závodníků, čas 18,45s - Jakub Šmída
Všem závodníkům moc děkuji a gratuluji ke krásnému umístění!
za mladé hasiče Adéla Leppeltová

Pro více fotek naskenujte!
Nebo na: https://bit.ly/JabloneckaHala

Memoriál Václava Štěpána v Nahořanech
9. 4. 2022
9. dubna nás čekal závod v Nahořanech. Trať pro naší kategorii (starší) měla
4 km. Tým “A” běžel ve složení David Vaněk, Adélka Therová, Natka Pfeiferová,
Štěpánka Čápová a Lukáš Kaufman a tým “B” byl Lenka Bihariová, Janča Kolbová,
Kuba Kutík, Janička Partelová a Honzík Kotrnec.
Běželo se moc hezky, ale měli jsme zbytečné trestné na topografických
značkách. Doběhli jsme v pohodě a v cíli tým “A” čekalo 2. místo z 25 družstev. Tým
“B” se umístil na 21. místě.
za mladé hasiče David Vaněk

Sbor dobrovolných hasičů
Bukovice
provede v obci

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
který proběhne

ve středu 4. května od 15:00
Šrot můžete zanechat před domem u cesty nebo na veřejně dostupném místě, kde si ho
vyzvedneme. V případě, že máte více rozměrný nebo těžký šrot, který nejste sami schopni
vynést k cestě, nebo šrot máte připravený někde stranou, dejte prosím dopředu vědět
některému ze členů sboru dobrovolných hasičů v Bukovici, abychom o tom věděli a mohli onen
šrot sami naložit a odvézt.
kontakt: 736 768 510; 725 538 507

ZŠ, MŠ a Obec Bukovice Vás srdečně zvou na
ZAHRADNÍ SLAVNOST
v pátek dne 20. 5. 2022 od 16 hod.
K tanci a poslechu hraje kapela HOUBYZLE
Občerstvení zajištěno
Touto cestou zveme všechny naše
příznivce a širokou veřejnost!

