
Vážení sousedé, kolegové, kamarádi, 

Mívali jsme v Buku hospodu, která byla těžištěm našeho společensko-kulturního života. Její technický 
stav se časem stále zhoršoval a i přes dlouhodobé urgence na potřebu oprav se nepodařilo včas 
budovu zachránit. Ve chvíli, kdy došlo k naplnění slibů ze strany majitele, tedy města J.Hradec, jehož 
jsme místní čásJ, bylo již pozdě a hospodu bylo potřeba srovnat se zemí. 

Od té doby se stále snažíme, abychom získali adekvátní náhradu, která nám k životu v naší obci chybí. 
Čas od času se v rozpočtu města na další rok objeví položka, která dává naděje, že se náš pospolitý 
kulturní život bude moci zase rozvíjet a budeme moci pořádat společné akce, které budou mít zázemí 
a oporu právě v hospodě, ale nakonec se nic nerealizuje. 

Z rozpočtu na rok 2020 jsme byli opět vyškrtnuP. S místem po bývalé hospodě se začíná spíše počítat 
na nějaké alternaPvní využiJ, jako jsou různé formy sociálního bydlení, na které lze získat podporu a 
prostředky z dotací. Myslíme si, že to není správné a že to není to, co my v Buku k našemu životu 
potřebujeme. 

Chceme obnovit hospodu! Ne tak velkou a prostorově honosnou, ale menší, tak akorát, aby nám 
dobře sloužila a byla schopná se uživit. Aby nám spolu s hřištěm poskytovala dobré zázemí pro rozvoj 
našeho společenského života. Za to chceme nyní výrazněji zabojovat, protože zkušenost 
s dlouhodobějšími sliby se nám moc neosvědčily. Nebude to jednoduché, ale kdo se nesnaží, nic 
nemá. 

Co potřebujeme od Vás? 

Protože nelze měnit Buk pro pár nadšenců, potřebujeme naměřit, že nová hospoda je u obyvatel 
v Buku opravdu většinově chtěná věc! 

Pokud si myslíte, že bychom měli dostat šanci na první krok tj. na vypracování úvodní projektové 
studie proveditelnosE, která by zhmotnila naše požadavky, potřeby a také pomohla dopočítat 
potřebné ukazatele ohledně provozní náročnosE, prosím zašlete obratem sms se svým jménem, 
adresou a nejlépe i emailem na číslo 722 553 745. 

Pokud nás bude nadpoloviční většina, pokusíme se v průběhu listopadu vyjednat do rozpočtu na rok 
2020 částku 100+200 Ps. Kč, za kterou bychom mohli realizovat projektové rozpracování, na jehož 
konci bychom se mohli spolu s vedením města rozhodnout, zda do invesPce „nová hospůdka v Buku“ 
půjdeme, nebo ne.  A případně s touto invesPční akcí pak také počítat do dalšího rozpočtu. 

Díky zaslanému kontaktu, budeme spolu schopni efekPvně a rychle komunikovat, dávat Vám 
průběžně vědět, jak se věc vyvíjí, aby to neusnulo a mělo to stále pohyb vpřed. 

Děkujeme za akPvní přístup a nezapomeňte na zaslání sms. 

Vašek Picka 
Jarda Chalupský 

P.S.: Na podporu nové hospody v Buku je pořádána také pePční podpisová akce, která je určena nejen 
pro obyvatele Buku, ale pro širší veřejnost, která náš záměr podporuje, budeme rádi, když se jí také 
svým podpisem zúčastníte. 


