Informace pro občany – červen 2022
Vážení občané,
naše společnost se nachází ve velice složité situaci, země se dostává do hospodářských problémů, které
přinesou v příštích měsících zcela jistě pokles životní úrovně obyvatelstva. Příčinou je samozřejmě s válka
na Ukrajině, s ní související drastický růst cen energií, rostoucí inflace a vzrůstající ceny úplně všeho,
především potravin a pohonných hmot. My, obyčejní smrtelníci se s tím musíme smířit a věřit, že kroky vlády
povedou ke zmírnění následků hlavně pro nízkopříjmové skupiny a především, že se svět vrátí co nejdříve
do normálních kolejí. A užívat si toho příjemného, co to jen jde. Do nastávajícího léta Vám přeji pevnou mysl
a nervy a příjemné užití prázdnin a dovolené.
S příchodem jarního počasí se ve vsi uskutečnilo několik pěkných akcí. Po dvouletém zákazu
shromažďování jsme mohli konečně poslední dubnový den uspořádat oslavu pálení čarodějnic. Po průvodu
jsme zapálili oheň a opekli špekáčky. Letos nám poprvé zahrála kapela Houby zle Michala Šumbery.
Akce se velmi vydařila, někdo ji ke konci zvládl lépe, někdo hůře, potěšily krásné masky a celkově velký
počet zúčastněných. Poděkování patří hasičům za občerstvení a všem, kteří pomohli se stavěním májky

Na školní zahradě se uskutečnila další hezká akce, Zahradní slavnost, o níž se zmiňuje ve svém
příspěvku škola.
Po mnoha letech jsme uspořádali Dětský den, v takovémto měřítku opravdu poprvé.
Bylo tu mnoho zajímavých atrakcí, ukázka hasičské techniky, skákací hrad, kolotoč, děti
se nechaly pomalovat po obličeji, načež je hasiči vykoupali v pěně, od Generali České
pojišťovny jsme získali simulátor automobilové havárie, kdo to zkusil, už se jistě
nezapomene v autě připoutat.
K tomu
všemu
skvělé
občerstvení. Bylo to naprosto
úžasné
odpoledne,
počet
spokojených přítomných si vůbec
netroufám
odhadovat,
ale
myslím, že tolik lidí v Bukovici už
dlouho nebylo. Poděkování za
organizaci patří hasičům, hlavně
Mirku Sádovskému ml., který byl
organizátorem a duší celé akce.
starosta

Potěšující zpráva přišla z krajského úřadu. Naše žádost o dotaci v Programu rozvoje venkova na
rekonstrukci veřejného osvětlení byla úspěšná. Je potěšitelné, že stát i přes nedostatek financí na venkov
nezapomíná. Dotace byla sice trochu pokrácena, na 40%, ale je to příjemných 504 tisíc. Výroba svítidel se,
jako ostatně výroba všeho materiálu a průmyslového zboží, trochu zbrzdila, k výměně svítidel dojde v srpnu.
Současně provedeme i instalaci deseti nových sloupů směrem na Pěkov, snad do konce roku.
Dalším projektem na kterém pracujeme, je rekonstrukce požární nádrže. Zde mně stát ukazuje, zač je
toho loket. Ale musím se pochlubit, že po půlročním martyriu je k 9.5. v Katastru nemovitostí zapsáno na
parcele č.381/3 vodním toku ve vlastnictví státu, „právo provést stavbu“, které je podmínkou žádosti o
stavební povolení. Další vyjádření, např. žádost o povolení akumulace povrchových vod u vodoprávního
úřadu a vyřízení konečného stavebního povolení zadáváme specialistovi, ing.Rovnému, bude to tak jistější,
protože složitost řízení začíná být nad naše síly. Věřím, že v září vypíše ministerstvo zemědělství dotační
titul. Samozřejmě, cena projektu nebude 2,8 mil. Kč jako byla v r.2019, ale nemá smysl projekt odkládat a
stále hrajeme o 70% dotaci z jakékoliv částky.
S ohledem na vývoj cen energií se stává nutností uvažovat aspoň nad částečnou energetickou
soběstačností každé obce. V úvahu přichází samozřejmě instalace fotovoltaických panelů na veřejných
budovách, což je dnes již předmětem mnoha dotačních titulů. Budeme se tím muset zabývat, ale ne
bezhlavě, do několika let nás čeká výměna střešní krytiny na budově základní školy, pokud se pustíme do
rekonstrukce sokolovny, začneme určitě střechou, k rekonstrukci prodejny a výstavbě bytů určitě někdy
dojde, ikdyž teď ji opravdu musíme odložit. Střechy našich objektů by tedy už nějakou kapacitu daly.
V zahraničí již v tomto směru funguje komunitní energetika, tedy sdružování obcí do větších celků, které pak
mají zajímavější možnosti k jednání o výkupních cenách a sdílení energií, které výrobce sám nespotřebuje
mezi sebou. Každopádně se v tomto směru bude velmi angažovat naše MAS Stolové hory.
Komunální volby
Čas utíká jako voda, současnému zastupitelstvu vyprší na konci září mandát, 23.-24.září probíhají v celé
zemi volby do zastupitelstev obcí a měst. Současnému zastupitelstvu musím poděkovat za spolupráci. Dost
věcí se povedlo, určitě můžeme být pyšní na vzhled budovy obecního úřadu, po rekonstrukci krajské silnice
II/303 jsme vyřešili vážný problém s parkováním u školy a přitom i letitý problém kanalizačního potrubí
vedoucího pod budovou základní školy, zrekonstruovali jsme v jídelně odsávání i kotelnu. Jsem rád, že se
podaří letos vyměnit svítidla veřejného osvětlení, bude to znamenat podstatnou úsporu nákladů na
elektrickou energii. Mrzí mě, že jsme se neposunuli s výstavbou bytů nad prodejnou. To bude asi základní
úkol příštího zastupitelstva. Zde ale musíme vyčkat na vývoj situace ve státním rozpočtu a vůbec ve
stavebnictví, provádět tuto akci nyní by byla sebevražda.
Zastupitelstvo na příštím veřejném zasedání odsouhlasí počet zastupitelů na příští volební období, bude
nadále devět zastupitelů a opět nebudeme sestavovat kandidátky stran nebo seskupení, ale podobně jako
v okolních obcích bude kandidovat každý sám za sebe a občané budou dávat hlas jednotlivým kandidátům.
Kandidátní listina musí být předána registračnímu úřadu do 19.července. Na několik potenciálních kandidátů
se obrátím, každopádně vyzývám případné zájemce o práci v zastupitelstvu, aby se mně přihlásili.

Zastupitelstvo obce Bukovice Vás srdečně zve na své

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
které se koná dne 27. června 2022 v 19,00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bukovice
Program: 1. Účetní závěrka za r.2021 2. Volby do ZO 2. Z činnosti ZO 3. Různé
Těšíme se na Vás

ODPADY
Na četné připomínky jsme zakoupili další šedou popelnici pro ukládání kovových odpadů, hlavně
nápojových plechovek. Vývoz by měla společnost Marius Pedersen provádět každou sudou středu. Ale
s ohledem na dost komplikovanou situaci na trhu práce v tomto oboru, prostě, nejsou řidiči, je vývoz často
loterií. Prosím tedy o trpělivost a zachovávání pořádku v okolí sběrných nádob. Každopádně, plechovky
prosím sešlapávejte, ať se jich do popelnice víc vejde.
S každým vydáním zpravodaje připomínám podmínky ukládání zeleného bioodpadu. Do vysokého
kontejneru za prodejnou ukládejte pouze větve nebo dřevěný odpad ke štěpkování, do dvou nízkých
kontejnerů za prodejnou a u sokolovny ukládejte trávu, listí a vše, co drtit nejde. Ne vždy to v tom
kontejneru vypadá, jak má.
S ohledem na růst cen pohonných hmot nám bohužel svozová společnost navýšila ceny za dopravu úplně
všeho, čeká nás tedy zvýšení ceny za systém svozu komunálního odpadu, a to více než kosmetických 50
Kč. Je to velmi nepopulární krok, ale provést ho musíme, jak jsem uváděl v minulém vydání zpravodaje, obec
dotuje odpadové hospodářství obce v částce zhruba 330 Kč na popelnici.
Zároveň upozorňujeme občany na splatnost místních poplatků za odpady a psi do 30.6.2022, který je
možno uhradit i 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
fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu k individuální rekreaci, byt, nebo rodinný dům, kde není
přihlášena žádná osoba
Známku na popelnici, kterou bude nutné mít nalepenu od 1.7.2022, Vám vhodíme do poštovní schránky.
starosta
Zvon sv. Bartoloměj naposledy zazvonil na bukovické zvoničce
V pátek 6. května našemo dlouholetému starostovi panu Oldřichu Holubovi
V neděli 5. června nejstarší občané Bukovice paní Marii Berkové
Ve čtvrtek 9. června panu Pavlu Švejdarovi
NEZAPOMENEME

Zprávičky ze školky
Měsíc Červen je pro děti nejoblíbenější z celého roku.
Zatímco ony mají energie na rozdávání, my učitelé "
meleme z posledního" :-)) Letos jsme s dětmi
procestovali celou Zeměkouli!
Od jara máme rovněž za sebou několik povedených
akcí, které jsme v minulých dvou letech nemohli
uskutečnit. Byl to např: Čarodějnický slet, v květnu
Zahradní slavnost, Den dětí s výšlapem na žďárské
hřiště a poslední byl nedávný školkový výlet do ZOO ve
Dvoře Králové. Tím jsme završili naše celoroční
"cestování Letem světem".
V květnu také proběhl Zápis dětí do MŠ na další šk.rok,
díky kterému nahradíme odcházející nejstarší
předškoláky. Jako vždy se s nimi rozloučíme
předposlední červnový den. Do té doby ale nebudeme
zahálet. Čeká nás koncert dětí z polické ZUŠ, den s
hasiči a jejich technikou a samozřejmě dopolední
výšlapy po našem krásném okolí - na Ostaš, k
Hlavňováku, k Čertovce, atd. Během června si
připomínáme bezpečné chování na silnicích a při
pobytu v přírodě, což je velmi důležité pro nadcházející
prázdniny. Tak ať se vydaří!
Přejeme všem krásné léto!

Lenka Svatoňová

Zprávy ze školy
Před letními prázdninami to ve škole bzučí jako v úle. Děti už jsou natěšené na dlouhé dny volna,
učitelskému sboru pomalu ubývají síly a také už se těší na zaslouženou dovolenou. Učení však ještě
neskončilo a jsme všichni moc rádi, že ten končící školní rok nám nic nepřekazilo, mohli jsme ho řádně strávit
ve škole a dohnat i případné nedostatky z předchozího roku poznamenaného dlouhou on-line výukou.
Poslední dva měsíce jsme ale rozhodně žádnou nudu ve škole nezažili.
Začátkem května jsme ukončili plavecký výcvik starších dětí závěrečnými závody a
předáním diplomů a vrátili se ve škole k původním rozvrhům s klasickou tělesnou
výchovou. Během deseti týdnů si všichni vylepšili své plavecké dovednosti a
doufáme, že příští rok opět plavecké kurzy proběhnou.
Celý květen probíhal ve škole v duchu příprav na zahradní slavnost, tradiční
akci pořádanou obcí a mateřskou a základní školou na školní zahradě. Přípravy
však nebyly pouze taneční, ale děti si nachystaly spoustu dalších věcí a dobrůtek k
prodeji - prstýnky, klíčenky, perníčky, čokobonbony, preclíky a jiné drobnosti.
Slavnost se vydařila, počasí nám přálo, nástroje naladilo místní hudební seskupení
Houbyzle, které hrálo k tanci a poslechu po celou dobu. Děti předvedly natrénované
tance a právem sklidily ohromný aplaus. Za jejich snahu je velice oceňujeme. Moc
děkujeme všem, kteří jakkoli pomohli s přípravou a realizací celé akce, zvláštní dík
všem do kuchyně a k pípám, protože občerstvení přišlo všem k chuti.
Před koncem května si ještě celá škola vyrazila
do přírody, k vodě. Bylo to v rámci přípravy na přírodovědnou soutěž v
poznávání rostlin a živočichů. Cestou se děti věnovaly určování stromů, keřů
i některých rostlin. A hned druhý den si naši žáci své znalosti v přírodovědné
soutěži ověřili. Nejlepším znalcům přírody připravila škola hezké ceny a
diplomy.
1.června jsme v naší škole oslavili Den dětí. Všichni řešili úlohy na
stanovištích, z českého jazyka a matematiky, každý podle své úrovně. Za
každý vyřešený úkol bylo možné získat školní penízek a o velké přestávce si nakoupit ve školním obchůdku
se sladkostmi a drobnostmi. I další hodiny se nesly v duchu oslav a se družinou děti vyrazily na tajný výlet.
Ve středu 8. června se naše škola zúčastnila akce Den s lesníkem v lesích na Zděřině, kde DSO Lesy
Policka a studenti z lesnické školy Trutnov připravili pro žáky z několika blízkých škol 7 zajímavých stanovišť.
Děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací, např. jaké stromky se v lese musí
vyřezat a jaké ne, zkusily si pár stromečků zasadit, poznávaly paroží lesní zvěře,
slyšely troubení jelena, zajímavá byla také ukázka od včelařů, sokolníků nebo práce
s koněm. Všem, kteří pro nás tuto akci připravili, moc děkujeme.
V rámci školní družiny probíhalo celý letošní školní rok Putování pavoučka Vincka
- paní družinářka na začátku každého měsíce umístila putovní krabičku se
zápisníčkem na nějaké krásné místo v přírodě, odkud byly dechberoucí výhledy do
okolí. Za to jí patří velký dík, v dětech tím probouzí touhu po objevování a podporuje
pohyb v přírodě. Jsme tedy i s pavoučkem ve finále a těšíme se příští rok na nová
dobrodružství.
I letos se bude škola loučit s páťáky, kteří odejdou na druhý stupeň do Police a
Náchoda. První akcí na rozloučenou byl výlet do ZOO Dvůr Králové, kde si se svou
učitelkou prohlédli většinu zvířat a také obrazy Z. Buriana v galerii a vrátili se domů
plni zážitků.
Závěrem školního zpravodajství bychom rádi poděkovali sponzorům: panu
Rudolfovi za poskytování a servis internetu, panu Romanovi za nákup herního prvku na zahradu a rovněž
všem, kteří naši školu z dobré vůle podporují. Díky!!!
Kateřina Šrámková

Den s lesníkem
Po třech letech nedobrovolné přestávky 8.černva upořádal svazek obcí
DSO Lesy Policka ve spolupráci s Českou lesnickou akademií Trutnov
„třetí ročník akce Den s lesníkem, určený pro děti základních škol
sdružených obcí. Akce je součástí projektu lesní pedagogiky, kdy se
zábavnou formou pomocí her poskytuje informace o lese, o vztazích a
procesech v lese probíhajících. Aktivity lesní pedagogiky jsou založeny
na smyslovém prožitku, nejlépe přímo v prostředí lesa a na bezprostředním kontaktu s přírodou, kdy se
veřejnost, v naší situaci děti, seznamuje s lesem a s pěstováním lesa v průběhu let jeho příročního života.
Vlastní akci jsme uspořádali v Městských lesích Police n.Met. v lokalitě Žděrina. Zúčastnilo se 160 dětí v
rozmezí 1 – 5 ročníku základních škol, Police, Machova, Bukovice a Suhého Dolu. Pro děti jsme připravili
lesní trasu, na které bylo sedm stálých výukových stanovišť s různou tématikou a jedno pohyblivé. Po přivítání
se školáci rozdělily do skupin a odebraly na určená stanoviště, které během dne postupně střídaly.
Na prvním na děti čekali včelaři, kde jeden ze zážitků všemi smysly byla vůně dýmáku. Na dalších
stanovištích, které vytvořili studenti Lesní akademie Trutnov se děti seznámily s ornitologií, se skládankami
obrázků ptáků, různé druhy peří a vajec pěvců, pozorovacími dalekohledy. Pokračovali k obnově lesa, kde
je čekala zkouška výsadby stromků a hledání semenáčků z přirozené obnovy , pěstování lesa, vábení jelenů,
výchova lesních porostů, dendrometrii s měřením stojích stromů a při těžbě dřeva je zástupce DSO Lesy
Policka Jirka Beran provedl historií nástrojů na těžbu dřeva , kde si vyzkoušely řezání ruční pilou a sekání
sekerou, na dalším místě probíhala ukázka přibližování dřeva koněm a traktorem s vyvážecím vlekem …
Každé výukového stanoviště mělo svůj program a děti formou poznávání, hádanek a her se stávaly mladými
lesníky. Měřily stromy, poznávaly semena, šišky, listy, vychovávaly les, zkoušely sázet stromky, při
myslivosti, kdy podle paroží a kůže hádaly ke kterému zvířeti patří.
Den s lesníkem jsme ukončili pohoštěním dětí a předáním pozornosti jako vzpomínku na den strávený v lese.
A při předávání na otázku, jak se jim den v lese s programem líbil a co budou dělat až povyrostou, někteří
v tom měly jasno. Budou lesníky.
Binar Luboš DSO Lesy Policka

SPORT
Pokračuje výstavba sportovního areálu p.Hauka. Tenisová hala se třemi kurty s umělým povrchem je hotová,
dokončeny jsou též dva venkovní kurty s umělým povrchem, jeden kurt s antukovým povrchem, budují se
dva beachvolejbalové kurty.
Stále je trochu ve skluzu výstavba budovy se zázemí pro sportovce.
Na kurtech již probíhají mistrovské soutěže, pod hlavičkou Sokola Bukovice hraje družstvo kolem Petra
Hauka Východočeskou krajskou 2B třídu a pravděpodobně postoupí do nejvyšší krajské soutěže. Tabulka
dvě kola před koncem soutěže:
Výhra
Prohra
Body
Sety
Body
1 Sokol Bukovice
5
0
36:9
74:23
10
2 TK Česká Skalice
3
2
25:20
52:44
8
3 Sokol Smiřice
3
2
24:21
50:43
8
4 TK Kvasiny B
3
1
26:10
53:24
7
5 SK Třebechovice p.O. C
2
3
22:23
43:51
7
6 TJ Sparta Úpice
2
2
16:20
37:42
6
7 TJ Červený Kostelec C
1
4
13:32
29:68
6
8 TJ Červený Kostelec B
0
5
9:36
28:71
5

Odehrané zápasy:
Sokol Bukovice – Sokol Smiřice
TK Kvasiny – Sokol Bukovice
Sokol Bukovice – TJ Sparta Úpice
TJ Červený Kostelec B – Sokol Bukovice
TK Česká Skalice – Sokol Bukovice

8:1
2:7
7:2
0:9
4:5

MŠ

Z činnosti mladých hasičů
Memoriál Jirky Beka, Náchod - Plhov
23. 4. 2022
Běželi jsme v sestavě: Štěpánka Čápová, Naty Pfeiferová, Áďa Therová, Jana
Partelová, Lukáš Kaufman, David Vaněk, Jana Kolbová, Lenka Bihariová a
Kuba Kutík. Závodilo se ve dvou disciplínách - Štafeta CTIF a Útok
CTIF. Štafeta CTIF se nám moc povedla, byli jsme na 2. místě. V Útoku CTIF
se nám moc nedařilo, náš materiál nefungoval tak, jak měl. Skončili jsme na
14. místě. Dohromady jsme se umístili na 6. místě z 16 družstev.
Spokojenost byla moc velká!
za mladé hasiče Jana Partelová
Třebíčské stovky
7. 5. 2022
V sobotu 7. 5. 2022 jsme se s dorostenci vydali do Třebíče na závod v běhu na 100 m s překážkami. Závod
je zařazený do Českého poháru, kde z každého závodu závodníci podle svého umístění získávají body, které
se po posledním závodě sečtou a vyhodnotí. Pokud se závodník dobře umístí v celkovém součtu, může
postoupit na Mistrovství ČR v běhu na 100 m s překážkami. Zúčastnili jsme se kategorií ženy (Adéla
Leppeltová), muži (Jakub Šmída), starší dorostenci (Matěj Khun) a střední dorostenci (Jan Ther, Martin
Rydlo, Štěpán Rydlo a Vítek Čáp). Vedlo se nám moc dobře, s výsledky jsme moc spokojení, těšíme se na
další závod, který bude v červnu v Praze. Děkujeme za odvoz části dorostenců Davidu Therovi.
Výsledky:
Ženy: 25. místo z 43 závodnic - Adéla Leppeltová (čas 19.61 s)
Střední dorost: 31. místo - Martin Rydlo (čas 21.42 s), 16. místo - Štěpán Rydlo (čas 19.18 s), 14. místo Jan Ther (čas 19.07 s), 12. místo - Vítek Čáp (čas 18.93 s) …ze 42 závodníků
Starší dorost: 22. místo z 25 závodníků - Matěj Khun (čas 22.40 s)
Muži: 19. místo ze 35 závodníků - Jakub Šmída (čas 18.47 s)
za dorost Adéla Leppeltová

Pro více fotek naskenujte! Nebo
na: https://bit.ly/stovky-trebic

POHL (Podorlická hasičská liga) Houdkovice
8. 5. 2022
V neděli 8. 5. 2022, po závodě v Třebíči, jsme se s dorosteneckým družstvem jeli
podívat na naši první soutěž v požárním útoku. Soutěž byla v Houdkovicích, byla
zařazena do Podorlické hasičské ligy a běžela se dvoukolově. Závodu se zúčastnili: Adam Leppelt, Matěj
Khun, Jakub Šmída, Martin Rydlo, Štěpán Rydlo, Vítek Čáp a Jan Ther. Naše družstvo startovalo mezi
posledními, měli jsme tedy možnost se pořádně rozhýbat a podívat se na ostatní družstva. Umístili jsme se
na 9. místě z 15 družstev s časem 29,00 s, pro nás je to velmi dobrý výsledek. Bohužel jsme se nemohli
zúčastnit nástupu, ale i tak jsme si soutěž celkem užili. Děkujeme za zapůjčení materiálu od týmu INDIVINDI.
za dorost Adéla Leppeltová
Pohár starosty SDH Nízká Srbská 8. 5. 2022
Na závody v Nízké Srbské nás jelo devět: Adéla Thérová, Štěpánka Čápová, Naty
Pfeiferová, Jana Partelová, Jana Kolbová, Lenka Bihariová, David Vaněk, Lukáš
Kaufman a Patrik Kaufman. Celkem tam bylo 19 týmů. Soutěžilo se ve třech
disciplínách - ve Štafetě 4x60m, Štafetě dvojic a v Požárním útoku. Ve štafetě
4x60m i ve štafetě dvojic jsme měli dvě družstva. V požární útoku jsme byli v
sestavě: Levý a pravý proud: Adéla Therová a Štěpánka Čápová, rozdělovač:
David Vaněk, hadice B: Natka, stroj: Janička Partelová, středy savic: Lukáš
Kaufman a koš Patrik Kaufman. Povedlo se nám to skončili jsme celkově na
krásném 3. místě.
za mladé hasiče Jana Kolbová
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Soutěže se zúčastnilo celkem 17 týmů. První disciplína byla štafeta dvojic, na
které jsme se umístili na 1. místě. Druhá disciplína byla štafeta 4x60 metrů, na
této disciplíně jsme se umístili na 2. místě. Poslední disciplínou byl požární útok,
který se nám moc nepovedl. Na konci disciplíny nám totiž vypadl koš, proto jsme
dostali NP (neplatný pokus), umístili jsme se na 15. místě. Celkově jsme skončili
na 5. místě a byli velmi spokojeni, protože nemusíme pořád vyhrávat, ale
musíme si to umět pořádně užít.
za družstvo starších Lukáš Kaufman
Bezděkovské šedesátky 21. 5. 2022
V sobotu 21. 5. se jednotlivkyně kategorie starší zúčastnily závodu v Běhu na 60m s
překážkami - Bezděkovské šedesátky. Závodu se zúčastnilo přes 100 závodníků, náš
sbor reprezentovaly: Natálka Pfeiferová, Janička Partelová, Janča Kolbová a Lenča
Bihariová. Závod z hlediska organizace nebyl dobře veden, závodníci stále čekali na to,
až se bude něco dít. Naštěstí se na hřišti aspoň nacházelo dětské hřiště s houpačkami,
kde se mohli závodníci v mezičase zabavit. Našim závodnicím se dařilo, v celkovém
součtu jejich dosažených časů se umístily na krásném 5. místě z 12 družstev. Z
celkového počtu 39 závodníků v kategorii starší: Pfeiferová Natálie 6. místo, Jana
Kolbová 8. místo, Lenka Bihariová 16. místo, Jana Partelová 22. místo
za kategorii starší Adéla Leppeltová

Okresní kolo Hry Plamen v Náchodě 28. 5. 2022
V sobotu 28. května se konalo okresní kolo Hry Plamen. Soutěže se zúčastnilo celkově čtrnáct týmů. Běželi
jsme ve složení: Štěpánka Čápová, Adélka Therová, Natka Pfeiferová, Adam Leppelt, Adam Freiberger,
David Vaněk, Janička Partelová, Lenča Bihariová a Janča Kolbová.
První disciplínou pro naši kategorii (kategorii starší) byla štafeta 4x60. Ta se nám bohužel moc nepodařila,
dostali jsme z obou pokusů "NP" (neplatný pokus). V této disciplíně jsme se umístili na 13. místě. Poté se
nám ovšem pouze dařilo. Druhou disciplínou byla štafeta dvojic, která se nám velice povedla. Zaběhli jsme
si čas 1:02.75, který nám vysloužil 1. místo. Třetí disciplína byl požární útok CTIF. Ten se nám také povedl,
proto jsme v něm skončili na 3. místě. Jako čtvrtou disciplínu jsme běželi štafetu CTIF. Na té jsme sice měli
jeden trestný bod, přesto jsme skončili na 3. místě. Po drobné pauze se začali Štěpánka Čápová, Adélka
Therová, Natka Pfeiferová, Janička Partelová (všechny kategorie starší dívky) a David Vaněk (kategorie
starší chlapci) chystat na běh na 60 m s překážkami.
Jako poslední disciplína nás čekal požární útok. Na něm jsme zaběhli čas 0:33.92, který nám zajistil 2.
místo. Celkově jsme se umístili na krásném 4. místě z 14 družstev a závody jsme si moc užili.
Výsledky běhu na 60 m, kategorie starší dívky (celkově 25 závodnic): 5. místo - Adélka Therová, 8. místo
- Štěpánka Čápová, 13. místo - Natka Pfeiferová, 21. místo - Janička Partelová
Kategorie starší chlapci: 5. místo z 15 závodníků - David Vaněk za družstvo starších Kateřina Trojtlová
Okresní kolo požárního sportu a dorostu
4. 5. 2022
První květnový víkend nás čekalo Okresní kolo dorostu, na které
jsme celý rok opravdu pilně trénovali. Členové našeho
dorosteneckého týmu byli Honza Ther, Štěpán Rydlo, Martin
Rydlo, Vítek Čáp, Adam Freiberger, Adam Leppelt, Matěj Khun
a MArtin Hilscher z České Metuje. Také se naše jednotlivkyně
zúčastnily kategorie dorostenky mladší - Štěpánka Čápová,
Adélka Therová a Janička Partelová. Vedoucími byli Kuba Šmída
a Adéla Leppeltová.
Hned ráno nás jako první disciplína čekal Běh na 100 m s
překážkami. Protože nemáme dostatečné překážky pro trénink,
museli si kluci zkusit dorosteneckou kladinu až na místě. Někteří z ní dokonce dvakrát spadli, naštěstí to
nebyla velká zranění. Na “stovkách” dorostenci uspěli - umístili se na 1. místě. Zároveň v celkovém
vyhodnocení dorostenci obsadili první čtyři místa.
Mezitím dorostenky vcelku úspěšně napsaly test požární ochrany (15 otázek), poté je čekal Běh na 100 m s
překážkami. Dorostenci se na test PO opravdu usilovně učili a průběžně se pomocí on-line formuláře
testovali. Přípravu tedy nepodcenili a neudělali žádnou chybu.
Po testování vědomostí si dorostenci šli projít dráhu na Štafetu 4x100m. Nikdy předtím ji v kuse neběželi,
neměli ji kde trénovat. I tak ale ukázali to nejlepší a na štafetě se umístili na 1. místě s časem
69,44s. Dorostenci se poté chystali na své dva pokusy v požárním útoku a dorostenky trénovaly na disciplínu

Dvojboj. Štěpánka Čápová se na této disciplíně umístila na 3. místě, Janička Partelová na 5. místě a Adélka
Therová tuto disciplínu vyhrála.
Na požárním útoku se dorostencům bohužel tolik nedařilo, v obou pokusech udělali chybu, která znamenala
neplatný pokus. To jim ale vůbec nevadilo, protože věděli, že okresní kolo vyhráli a jedou reprezentovat
do kola krajského!
Adélka Therová se celkově umístila na 3. místě, Janička Partelová se umístila na 4. místě a Štěpánka
Čápová okresní kolo v celkovém vyhodnocení vyhrála a postoupila na krajské kolo!
Výsledky: běh na 100 m jednotlivců: Honza Ther - 20,17s - 3. místo, Martin Rydlo - 23,70s - 11. místo,
Adam Freiberger - 26,08s - 13. místo, Vítek Čáp - 20,17s - 2. místo, Štěpán Rydlo - 20,90s - 4. místo,
Matěj Khun - 22,12s - 7. místo, Martin Hilscher - 20,09s - 1. místo. Součet pěti nejlepších časů tedy byl
1:43,45s, celkově 1. místo.
za dorost Adéla Leppeltová
Běloveský kilo 5. 6. 2022
Den po okresním kole se dorosti zúčastnili závodu v Běhu na 100m s překážkami - Běloveský kilo, které se
konalo v Náchodě na Hamrech. V tomto závodu se konalo vyřazovací finále o pohár starosty Náchoda. Do
finále postupovali první čtyři soutěžící z celkového vyhodnocení, někteří se nechtěli nebo nemohli
zúčastnit. Bohužel většina závodníků byla velmi unavená po okresním kole, ale i tak jsme si závod velmi užili!
za dorost Adéla Leppeltová
Muži:
Dorostenci:
Jakub Šmída - 3. místo
Honza Ther - 2. místo
Honza Ther - 5. místo
Vítek Čáp - 3. místo
Vyřazovací finále mužů:
Patrik Kaufman - 8. místo
Honza Ther - 3. místo
David Vaněk - 9. místo
Ženy:
Dorostenky:
Adéla Leppeltová - 6. místo
Štěpánka Čápová - 6. místo
Jana Partelová - 18. místo
Krajské kolo dorostu v Dobrušce
11. 6. 2022
Týden po okresním kole dorostu jsme jeli reprezentovat náš sbor do kola krajského, které se konalo v
Dobrušce. Po velmi zdlouhavé prezenci si dorostenci vyzkoušeli překážky pro běh na 100 m. Dorostenci na
“stovkách” ukázali to nejlepší. Sice jim štěstí zrovna nepřálo, ale opravdu se rvali. V celkovém součtu časů
se dorostenci ve “stovkách” umístili na 1. místě!
Zatímco dorostenci běhali “stovky”, Štěpánka Čápová si napsala test - bez jediné chyby. Dorostenci si ho
po odběhání napsali též a opět bez chyby. Věděli tedy, že jsou na správné cestě k postupu na MČR
dorostu.
Pak už dorostence čekala Štafeta 4x100m, kde se jim první pokus tolik nepovedl, ale protože měli platný čas,
mohli zkusit na druhém pokusu zariskovat. I když Honzovi Therovi 4x vypadlo koleno, povedlo se! S časem
68,91s se umístili na 2. místě. Mohli se tedy jít nachystat na poslední disciplínu - požární útok. Mezitím
Štěpánka Čápová běhala Dvojboj. Bohužel se jí v druhém nepodařilo zlepšit čas, špatně chytla hasičský
přístroj a následně i při odložení spadl. V této disciplíně se umístila na 3. místě s časem 20,52 s. Štěpánka
se tedy celkově umístila na krásném 2. místě!
Protože dorostenci na poslední disciplínu Požární útok měli jen jeden pokus, museli se pořádně uklidnit a
pokus s klidem zajistit. Pustili si tedy jejich oblíbenou písničku, okoukli dráhu a šli všem ukázat, co umí. Po
přípravě základny šli na start. Zaznělo: “Závodníci na místa připravte se!”, kluci zaujali startovní pozice,
startér pokračoval: “Pozor!”, poté zazněl výstřel, kluci vyběhli. Spoje na základně jim krásně sedli. Bohužel
jim ale nešel správně namontovat na savici koš. S klidem ho košař zapojil a hodil do vody. Strojník už pak
jen přidal plyn a poslal proudařům krásnou vodu pro nástřik terčů. Ten
se povedl opravdu parádně, kluci dokončili svůj pokus s časem 37,89
s, to jim stačilo na 2. místo v této disciplíně.
Protože věděli, že tento součet jim vychází na celkové 1. místo a
postup na Mistrovství České republiky, slavili, naskákali do kádě
a užívali si 1. místo v krajském kole!
Byl to moc krásný, užitý a hlavně vydařený den. Děkuji klukům, že od
minulého září makali a nevzdávali se, jste skvělá parta! Samozřejmě
také děkuji všem, kteří v nás celou dobu věřili a fandili nám! Přijeďte
nám fandit 2. 7. 2022 do Ústí nad Labem na Mistrovství České
republiky dorostu!
za dorost Adéla Leppeltová

