Informace pro občany – září 2022
Vážení občané,
prázdniny jsou minulostí, věřím, že jste si pěkných letních dnů užili, v rámci možností si odpočinuli a načerpali
síly do chladnějšího období roku. O nějakém optimismu však v těchto dnes nemůže být řeč. Naše země se
potýká již ne s energetickou krizí, ale přímo kolapsem, jehož příčinám vlastně běžný občan nerozumí. Zdá
se, že osud celé Evropy je v rukou ambiciózních šílenců se svými pochybnými experimenty, což platí jak pro
naše západní sousedy, tak i směrem na východ. Tak jen věřme, že se nějaké řešení najde, zatím je konání
jak našich, tak evropských politiků, velkým zklamáním.
Fixace cen elektrické energie na 2 roky, při ceně 4,40 Kč/kWh, kterou jsme na našich objektech provedli
s ČEZem na jaře, se tedy ukazuje jako dobré řešení. Ke snížení spotřeby elektrické energie jistě přispěje i
výměna svítidel veřejného osvětlení, kterou jsme zahájili tento měsíc.
Jako každý rok jsem 1.září přivítal naše prvňáčky a předal jim malou pozornost. Letos do 1.třídy nastupuje
8 školáků. Ve škole se asi budeme trochu obávat vývoje cen a dodávek zemního plynu, ale naše děti určitě
zmrznout nenecháme.
Na dokončené parkoviště u školy jsme konečně instalovali autobusovou čekárnu,
myslím, že výsledek je moc pěkný. Čekárnu jsem tedy trochu zbrkle kupoval již před
dvěma lety, kdy probíhala rekonstrukce silnice II/303, ale ve sběrném dvoře se jí nic
nestalo a dnes by pravděpodobně stála jednou tolik.
Během léta jsme provedli dvě
menší akce v části obce na Berkovými. Dlouho
slibované opatření proti přívalovým dešťům na
Drahách, kdy byla vytvořena rýha s valem a případná
velká voda svedena potrubím pod cestou ze svahu do
potoka a dále úprava místní komunikace od
Troutnarových k Horákom. Obě akce dělal, jako vždy
naprosto precizně, Ondra Kohl ze Suchého Dolu.
V dnešní době je docela ošemetné plánovat nějaké
větší stavební akce, s ohledem na cenu a nedostatek
stavebního materiálu. Přesto jsme tak nějak připraveni realizovat rekonstrukci požární nádrže, pokud na ni
dostaneme dotaci. Každým dnem očekáváme stavební povolení od odboru životního prostředí MÚ Náchod,
a každým dnem snad bude vyhlášen dotační titul ministerstva zemědělství. Pak budeme muset projekt znovu
nacenit, těžko to bude původních 2,37 mil. Kč z roku 2020.
Příští zastupitelstvo se bude muset zabývat sokolovnou. Cestou komplikované dotace OPŽP na zateplení
celé budovy to asi nepůjde, budovu budeme opravovat a zateplovat postupně, a začneme střechou.
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Zastupitelstvo obce Bukovice Vás srdečně zve na své

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
které se koná dne 12. září 2021 v 19,00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bukovice
Program: 1. Obecně závazná vyhláška 2. Příspěvek MAS 3. Věcné břemeno služebnosti sítě 4. Různé
Těšíme se na Vás

ODPADY
Již tradičně před koncem roku hodnotíme náklady na odpadové hospodářství. Bohužel, lze říct, že
zdražení místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství o 50 Kč pokryje pouze další
navýšení cen svozovými společnostmi. Protože na každou popelnici obec nyní doplácí více než 300 Kč,
musíme zvýšit poplatek o 100 Kč na občana. Na veřejném zasedání zastupitelstva tedy budeme schvalovat
navýšení na 700 Kč.
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
komunální
nebezpečný
bioodpad
Ekokom
platby od občanů
železo+papír
335238,75
11430,87
41091,13
83222,5
188650
6700
celkem výdaje
387760,75
celkem příjmy
278572,5
rozdíl
109 188 Kč
na občana
331 Kč
Je to velmi nepopulární a nepříjemné opatření, ale jsme odpovědní za stav obecní pokladny a myslím si, že
oproti tomu, co nás čeká s platbami za energie, je to kosmetické zdražení. Jak zlepšit tuto tabulku? Těžko
se to hodnotí, ale opravdu jen a pouze snižováním produkce popelnicového odpadu. I za předpokladu, že
některé položky prostě neovlivníme, např. růst cen za dopravu, vývoj na trhu druhotných surovin atd …. Jinak
je třídění na velmi dobré úrovni. Jen nadále připomínám, abyste četli cedule na kontejnerech na bioodpad,
co a jak kam ukládat. Do vysokého kontejneru za prodejnou ukládejte bioodpad určený ke štěpkování, tedy
především větve a keře, do nízkého pak trávu, odřezky rostlin, ovoce ….
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Ve středu 12. října 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, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, pesticidy (zahradní
chemie), obaly od výše uvedených odpadů, baterie (suché články), akumulátory, zářivky, televizory, ledničky,
pneumatiky z os. automobilů.
Odebrán nebude stavební odpad, odpad ze zeleně, pneumatiky z nákladních aut.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 27. 8. 2022 proběhlo na Obecním úřadě v Bukovici „Vítání občánků“. Z pěti pozvaných dětiček se
dostavily tři, takže jsme mezi naše občany přivítali Emmu Šolarovou, Jakuba Exnera a Jakuba Reimanna.
Pro tuto slavnostní příležitost jsme pořídili na obec pamětní knihu, kam se rodiče dětí na památku budou
podepisovat. Krásný program připravila s dětmi z naší školy Lenka Karpfová, všem jim moc děkujeme.
Helena Geislerová

1. ZÁŘÍ VE ŠKOLE
Nový školní rok byl zahájen již tradičním prvním zazvoněním u bukovické zvoničky, kde byli žáci naší školy
představeni panu starostovi. Zároveň jsme přivítali osm nových prvňáčků, které v tento den ještě doprovázeli
rodiče. Jako upomínku od obce dostali knihu Obrázkové čtení a poté jsme se všichni přesunuli do svých tříd.
Naši školu bude letos navštěvovat 44 žáků, učitelský sbor zůstává pro tento školní rok nezměněn. Hned
druhý den v pátek jsme podnikli seznamovací výlet, na jehož závěru bylo vyluštěno slovo – Zvěřinec. Téma
zvířat nás bude provázet celý školní rok. A co dalšího nás ve školním roce čeká? Velmi se nám osvědčily
nové vyučovací předměty Matematika hrou a Čtení s porozuměním, ve kterých budeme dále pokračovat.
Během měsíce října a listopadu se zaměříme na tělesnou zdatnost u starších žáků a rádi bychom věnovali
pozornost práci ve skupinách a spolupráci mezi dětmi. Tak doufejme, že nás nepřekvapí žádná omezení a
všem žákům přejeme mnoho úspěchů.
Jitka Čadová

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Prázdniny jsou za námi, září a nový školní rok 2022/23 právě začíná. Ve školce máme opět plný stav - 26
dětí. Změny nastaly v personálním obsazení, p. Ivana Hornychová nastoupila na uvolněné místo druhé
učitelky a jako asistentka pedagoga s námi bude spolupracovat p. Marie Kopsová. Do školky jsme přijali
našeho ukrajinského souseda z domku p. Hanušové, a tak máme dobrý pocit, že také pomáháme.
Tento školní rok se budeme učit poznávat svět kolem nás se známým Krtečkem. Pohádky o krtečkovi nám
namotivují různé situace, které budeme poznávat a řešit. Hned na úvod si pohádkou "Krtek a kamarádi"
ukážeme, jak je důležite mít někoho, s kým si můžeme hrát, půjčovat si hračky, pomáhat si navzájem,
domluvit se atd. Dále plánujeme odpolední setkání s rodiči formou hry na Šipkovanou. Děti budou společně
s rodiči plnit úkoly a poté se sejdeme u opékání buřtů. Snad nám bude počasí přát. Na konci září si chceme
udělat malou slavnost k Podzimní rovnodennosti. Přejeme všem školou povinným úspěšný start a nám
ostatním hezké zářijové dny!
POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA
V sobotu 27.srpna jsme na Posvícení pořádali s hasiči zábavu spojenou s ochutnávkou vína. Účast mně
udělala velkou radost, 130 platících účastníků. Opět nezklamala kapela Houbyzle, jejich vystoupení se
dvěma zpěvačkami bylo perfektní.
Poděkování patří všem, kdo večer více přioděni přišli a všem, kdo se na organizaci zábavy podíleli, od
kuchařů, po stánkaře, pekařky koláčů a další pomocníky….
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INFORMACE O VOLBÁCH DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Čtyři roky uběhly a máme tu nové komunální volby do obecních samospráv. Volby se konají 23.-24.září. Do
voleb do našeho obecního zastupitelstva, které bude opět devítičlenné, se přihlásilo 13 kandidátů, kterým
byla vylosována čísla. Volit budete jednotlivé kandidáty, a to zaškrtnutím maximálně devíti políček, volit ale
můžete i méně kandidátů, třeba i jednoho. Vše Vám samozřejmě vysvětlí členové volební komise.
Volební lístky Vám budou včas doručeny do poštovních schránek
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SPORTOVNÍ AREÁL
Výstavba tenisového areálu p.Hauka se chýlí ke
konci, kolaudace má být 15.září, oficiální otevření
30.září.
Od září iiž probíhají první nábory tenisových žáčků.

Po třech letech v areálu proběhla také tradiční
akce, „míčový víceboj“
A ještě informace pro rodiče dětí, dětské hřiště
v areálu bude volně přístupné i pro netenisové
návštěvníky

Pro zájemce je připraven svoz na soutěž a zpět
hasičským vozidlem
Odjezd od hasičárny v 12:30, 12:45 a v 13:00 poté
bude pokračovat a nabírat zájemce přes Holandsko,
kolem Hotelu u Berků a dále kolem bytovek
Odvoz zpět dle domluvy na místě konání soutěže

