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Vážení spoluobčané,
s tím, jak se naše společnost vyvíjí a mění, mění se i její potřeby a nároky na nás na všechny. O to důležitější je v této době právě
určit společný budoucí směr rozvoje naší obce.
Obec Bukovec má všechny předpoklady pro to, aby byla vyhledávaným a atraktivním místem s pestrým občanským životem, dobrou
dostupností či občanskou vybaveností. Rozvoj obcí je v dnešní době velice populární téma, existují různé typy dokumentů a studií,
které jej mají naplňovat. Předkládáme Vám zkrácenou verzi nového Strategického plánu rozvoje obce Bukovec 2015 – 2023, kterou
považujeme společně s územním plánem a rozpočtovým výhledem za jeden z hlavních koncepčních dokumentů dlouhodobého
rozvoje naší obce.
Strategický plán odpovídá na otázku, jakým směrem se bude ubírat rozvoj obce Bukovec v následujících letech. Je jakousi mapou
rozvoje, určuje směr, vizi a priority. Bude podkladovým dokumentem pro žádosti o finanční prostředky a umožní efektivnější využívání
různých typů dotací. S přijetím strategického plánu samozřejmě práce nekončí, naopak, přichází fáze příprav a realizace jednotlivých
nově schválených i již rozpracovaných projektů v návaznosti na rozpočet obce na rok 2016 a další období.
Předložený materiál obecně vychází z desítek různých zdrojů. Jedná se o národní a krajské strategické dokumenty, dále odborné
studie, dostupné materiály na úrovni obce, včetně výstupů ze setkání s podnikatelskými subjekty a výsledků z realizovaného
dotazníkového šetření. Dotazníky byly určeny všem občanům Bukovce. Byly distribuovány místním podnikatelům, rodičům dětí
polské i české ZŠ, do domácností a zveřejněny na webových stránkách obce. Zde je na místě poděkovat všem, kteří aktivně dotazník
vyplnili. Vysoká návratnost dotazníků svědčí o tom, že Vám není lhostejné, kam se život obce Bukovec bude ubírat v následujícím
období a my si toho velice vážíme.
Chtěli bychom naší obci i spoluobčanům popřát, aby se nám společně v budoucnu podařilo dosáhnout nejen všech cílů uvedených
v tomto Strategtickém plánu, ale třeba i něco navíc. Závěrem nám dovolte, abychom poděkovali všem aktivním spoluobčanům,
zastupitelům i členům pracovních skupin za jejich práci, při které jsme se mohli společně zamyslet nad potřebami naší obce.

Monika Czepczorová

Ing. Mgr. Josef Byrtus

starostka obce

místostarosta
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Postup zpracování Strategického plánu
Posláním zastupitelstva je mimo jiné i plánování rozvoje území obce s ohledem na vnější a vnitřní podmínky. Z tohoto důvodu obec
zpracovala svůj vlastní Strategický plán, který je jedním z důležitých nástrojů ekonomického řízení obce. Plán vzniká jako vzájemný
souhlas mnoha stran, není výtvorem bez předešlé diskuze a kompromisů. Dalším důležitým důvodem pro zpracování Strategického
plánu je možnost využít jej jako argumentačního základu při čerpání dotačních zdrojů.
Při zpracování Strategického plánu byla získána důležitá data o obci Bukovec, týkající se nezaměstnanosti, stavu životního prostředí,
dopravní obslužnosti a dalších podstatných informací. Proběhl také dotazníkový průzkum mezi místními občany a podnikateli za
účelem vyjádření jejich názorů na situaci v obci. Ze získaných dat pak vyplynulo, v čem je naše obec silná a co je naopak třeba zlepšit.
Prezentovaný Strategický plán rozvoje obce Bukovec 2015 – 2023 vznikl tedy jako skupinový projekt, který tvořili zástupci nás
všech, veřejnosti, spolků, podnikatelů, občanů, sousedů. Zpracování Strategického plánu bylo zahájeno v první polovině roku 2015,
kdy byla ustanovena Řídíci skupina, která následně vedla celý proces jeho tvorby, připomínkovala průběžné výstupy a do budoucna
bude dohlížet na jeho realizací.
Na základě všech získaných informací navrhla Řídící skupina 5 hlavních oblastí, ve kterých by mělo dojít k výraznému zlepšení. Jedná se
o rozvojové směry vývoje přispívající k řešení v oblastech, které byly v obci Bukovec vyhodnoceny jako nejvíce problémové nebo naopak
s největším rozvojovým potenciálem. Konkrétní projekty jsou hlavním obsahem takzvané návrhové části strategie, která pojednává
o tom, čemu se budou obec a její partneři věnovat v rámci rozvoje v příštích letech. Průběžné návrhy byly postupně představeny
na veřejných zasedáních Zastupitelstva obce. Konečná verze Strategického plánu byla schválena na 7. zasedání Zastupitelsva obce
Bukovec dne 2. 7. 2015.
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Proces strategického plánování lze rozdělit do následujících kroků
1. Analytická část
●

SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA – souhrnný výstup analytických prací a činností, popisuje současnou situaci
v obci

●

PRŮZKUM MEZI OBYVATELI – cílem bylo seznámit se s názory obyvatel ohledně dalšího vývoje obce

●

SWOT ANALÝZA – zhodnocení silných a slabých míst, příležitostí a hrozeb ovlivňujících úspěšnost realizace
navrhovaných záměrů

2. Návrhová část
●

VIZE – stanovení hlavního směru, definování dlouhodobé představy o podobě obce

●

STRATEGICKÉ CÍLE - definování klíčových oblastí, které mají význam pro další rozvoj obce

●

ROZVOJOVÁ OPATŘENÍ - konkretizace kroků, projektů, záměrů, vedoucích k naplnění plánovaných cílů, popis
jejich vztahů, zapojení širšího spektra aktivních účastníků a partnerů

3. Akční plán
● Je nástrojem pro naplnění strategického plánu. Dochází k výběru krátkodobých akcí, určení kompetencí zapojených
účastníků, stanovení jasných termínů, dílčích činností a akcí vedoucích k naplnění rozvojových opatření
● MONITORING – kontrola souladu plnění dílčích kroků ve vztahu k původnímu plánu a případná aktualizace

VIZE VYJADŘUJE POPIS OBCE, JAK BY MĚLA VYPADAT V ROCE 2023
Bukovec je obcí…
prosperující, nabízející kvalitní život svým občanům, atraktivní pro návštěvníky,
podporující svůj kulturní i hospodářský rozvoj.
Je obcí čistou, upravenou, s kvalitním přírodním prostředím.

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE BUKOVEC
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Podle výsledků SWOT analýzy a průzkumu mezi obyvateli byly voleny takové cíle a záměry, které přispěji k rozvoji obce Bukovec.
Realizace jednotlivých opatření bude samozřejmě záviset na možnostech jejich zajištění finančními zdroji.

1. ZLEPŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK

II. ÚZEMÍ A INFRASTRUKTURA

1.1 Zkvalitnit vzdělávání a osvětu občanů
1.2 Rozvíjet volnočasové aktivity a zázemí
1.3 Rozvíjet občanskou vybavenost
1.4 Investovat do inovací úřadu

2. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

III. HOSPODÁŘSTVÍ

I. SPOLEČNOST

Schéma 5-ti prioritních oblastí rozvoje obce Bukovec

4. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI, PODNIKÁNÍ

2.1 Zkvalitnit dopravní infrastrukturu – cesty, mosty, chodníky
2.2 Posilovat a obnovovat technickou infrastrukturu – voda, plyn, veřejné osvětlení

3. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A ŠETRNÝ PŘÍSTUP K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
3.1 Upravovat veřejná prostranství s důrazem na jejich funkční využití
3.2 Chránit životní prostředí

4.1 Podporovat zaměstnanost a podnikání

5. ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU
5.1 Rekonstruovat a zviditelnit atraktivity obce
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Rozvojová priorita 1 - ZLEPŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK
Nezbytnou součástí dobrých podmínek pro život v obci je
zajištění potřebných služeb. Obec tak počítá s rozvojem
sociálních služeb, proto se aktivně zapojí do komunitního
plánování obcí Jablunkovska. Jelikož v obci chybí plná
zdravotní péče a není v našich možnostech ji zajistit,
plánujeme proto zřízení taxi služby pro seniory a matky
s dětmi „Senior taxi“ a „Baby taxi“ a to z důvodu jednodušší přepravy do zdravotnických zařízení v Jablunkově,
Návsí a Třinci.

Požární zbrojnice - současný stav

Fotbalové hřiště TJ Beskyd Bukovec

Navrhovaná studie hřiště nad školou

Navrhovaná studie hřiště nad školou 2

Šatny ZŠ Bukovec - během rekonstrukce

Šatny ZŠ Bukovec - po rekonstrukci

Učebna ZŠ Bukovec - během rekonstrukce

Učebna ZŠ Bukovec - po rekonstrukci

Dále chceme podpořit aktivity ve třech základních
oblastech, kterými jsou zlepšení zázemí i podmínek
společenského a kulturního života v obci, zlepšení
volnočasových aktivit pro děti i dospělé, zvýšení
atraktivnosti a bezpečnosti v obci.
Pro rozvoj aktivit v rámci společenského a kulturního
života a také rozvoje turismu chceme více využívat
stávající budovy v majetku obce i spolků. Součástí snah
o zlepšení občanské vybavenosti bude rekonstrukce,
popř. výstavba požární zbrojnice a modernizace požární
techniky, dále pak údržba budovy PZKO s úpravou
okolního prostranství, rekonstrukce fotbalového hřiště
či vytvoření pobytových ploch pro rodiny s dětmi.
Pro děti je v plánu rekonstrukce učeben obou ZŠ,
výstavba víceúčelového hřiště nad ZŠ a výstavba
spojovacího krčku mezi českou školou a tělocvičnou,
včetně zimní zahrady, která bude využívána jako učebna.
Naším zájmem rovněž je přispívat ke vzdělávání i osvětě
občanů všech věkových kategorií formou veřejných
přednášek a besed, pokračovat v kulturním odkazu svých
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předků a zachovávat společensko - kulturní tradice pro budoucí generace. Investice do nových webových stránek a využívání
stávajícího SMS systému je předpokladem rychlé informovanosti a základem dobré komunikace zástupců obce s našimi občany
i návštěvníky.

Rozvojová priorita 2 - TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Zde se jedná o opatření, která povedou ke zvýšení kvality
dopravní i technické infrastruktury.
Obec bude například usilovat o výstavbu parkovacích
ploch pro osobní auta včetně míst pro zdravotně
postižené. Postupně tak mohou vznikat parkoviště
u kostela, na točně u ZŠ a mělo by dojít k vybudování
nové autobusové točny „Pod Lipou“.

In-line stezka

Nová větev vodovodního řádu v lokalitě Blažky

Zastávka Ski areál - Kempaland - původní stav

Zastávka Ski areál - Kempaland - nová zastávka

Oprava mostku U Turka - původní stav

Oprava mostku U Turka - současný stav

V oblasti dopravy se obec zaměří na zlepšování stavu
komunikací a mostů (v majetku obce) ve dvorech
a místech, kde to špatný stav vyžaduje. V rámci zvyšování
bezpečnosti pohybu na místních komunikacích je
v plánu výstavba chodníku „Kučery – Turek“, výstavba
chodníku centrem obce a výstavba lávky pro pěší
a cyklisty přes řeku Olši, popř. rozšíření některých
silničních úseků.
Také veřejné osvětlení přispívá k bezpečnému pohybu
v obci, proto se počítá s jeho údržbou, opravami či
zřizováním nových sítí např. v lokalitách „Petrákovi –
Placzkovi“, „Suš“, „do Řepika“.
V oblasti zlepšování technické infrastruktury patří
k nezbytným krokům propojení vrtu HB 1 s rezervoárem
v lokalitě „na Novinach“, dále vybudování nového
rezervoáru s propojením vrtu v lokalitě „Kempa“
a rozšíření plynovodního řádu v lokalitě „U Jilmu“.
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Rozvojová priorita 3 - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A ŠETRNÝ PŘÍSTUP K ŽP
Aktivity v této rozvojové prioritě budou zaměřeny na
zlepšování kvality životního prostředí a tím i zdraví
obyvatelstva, konkrétně na zlepšování stavu ovzduší,
vody i půdy. Obec se zaměří také na problematiku
odpadů, péči o krajinu, využívání obnovitelných zdrojů
energie a na osvětu v oblasti životního prostředí.
Pro zlepšování kvality ovzduší, které je ohroženo emisemi

Oplocení kolem hřbitova a márnice - současný stav

Přístřešky na kontejnery tříděného odpadu

ZŠ a MŠ Bukovec - původní stav

ZŠ a MŠ Bukovec - po rekonstrukci

ZŠ a MŠ Bukovec - po rekonstrukci

ZŠ s polským jazykem vyučovacím - původní stav

ZŠ s polským jazykem vyučovacím - po rekonstrukci

ZŠ s polským jazykem vyučovacím - po rekonstrukci

z lokálních topenišť, bude obec propagovat a podporovat
tzv. kotlíkové dotace. Prostřednictvím obecního zpravodaje budou občané informováni o možnosti jejich
získání.
Vedení obce se rovněž rozhodlo orientovat na aktivity
týkající se energetických úspor, prostřednictvím rekonstrukce a zateplení střech u obou ZŠ či výměny
zastaralého osvětlení v české ZŠ.
V rámci tohoto opatření chceme docílit úprav veřejného
prostranství, zrekonstruovat náves obce a okolí sběrných míst separovaného odpadu upravit dalšími přístřešky na kontejnery. Místní hřbitov rovněž vyžaduje
pozornost, počítá se s úpravou terénu, výsadbou zeleně,
odpočinkovou zónou, novým oplocením a rekonstrukcí
márnice včetně WC.
V rámci ochrany životního prostředí je v zájmu obce
revitalizovat čistírny odpadních vod u základních škol
a napojit na ně i okolní rodinné domy, vybudovat
kanalizační sítě ve vymezených zájmových lokalitách,
popř. poskytovat příspěvky na výstavbu domovních
čistíren.

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE BUKOVEC
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Rozvojová priorita 4 - PODPORA ZAMĚSTNANOSTI, PODNIKÁNÍ
Je nezbytné, aby obec neustále zlepšovala podmínky pro
podnikání a tím podporovala zaměstnanost. Zaměří se na
efektivní komunikaci s místními ponikateli, případně se
zájemci o podnikání v rámci besed komunitního plánování
obce. Vzájemná komunikace a informovanost pak přispěje k vytváření atmosféry důvěry a lepší spolupráce.
Naším cílem je zatraktivnit obec, dělat jí přitažlivou
pro turisty a návštěvníky, rozvíjet zde cestovní ruch
a poskytovat tak občanům příležitosti k podnikání v této
oblasti.

Rozvojová priorita 5
ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU

Hotel Kempa

Bar pod Kympóm v areálu Kempaland

Možnosti podnikatelských aktivit :-)

Schůze s podnikateli Bukovce

Nejvýchodnější bod ČR

Kempaland

Největší a nejstarší jilm v ČR

Turistická atrakce Cestujeme po Evropě

Obec plánuje rozšířit síť cyklostezek a cyklotras.
Vzhledem k naší výhodné poloze na rozhraní tří států
aktivně rozvíjíme přeshraniční spolupráci.
V obci se nachází přírodní zajímavosti a atraktivní
turistické cíle, kvalitní ubytovací a gastronomické
služby. Snahou obce je pomáhat tyto služby rozšiřovat a propagovat, stávající i nová turisticky zajímavá
místa udržovat tak, aby neztrácela na své jedinečnosti
a kráse.
Již zmíněné nové webové stránky budou odpovídat
dnešním trendům, jejich moderní aplikace zaručí lepší
informovanost i orientaci turistů a návštěvníků v naší
obci.
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Seznam projektových záměrů v pořadí dle preferencí zastupitelů:
1.
1.
2.
3.
3.
3.
3.
4.
5.
5.
5.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
8.
8.
8.

Výstavba parkoviště u kostela
Napojení vrtu HB1 v lokalitě „na Novinach“
Podpora ekologických kotlů a „Kotlíkových dotací“
Rekonstrukce / výstavba čistíren odpadních vod u obou ZŠ
Výstavba nové točny „pod Lipou“
Výstavba parkoviště u ZŠ na současné točně
Výstavba chodníku středem obce
Napojení vrtu + nový rezervoár v lokalitě „Kempa“
Výstavba osvětlení komunikace „Petrákovi – Placzkovi“
Výstavba kanalizace
Rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni ZŠ
Výstavba chodníku „Kučery – Turek“
Výstavba lávky pro pěší a cyklisty přes Olši
Oprava střechy na ZŠ
Výměna osvětlení v ZŠ a MŠ
Výstavba spojovacího krčku mezi ZŠ a tělocvičnou
Rekonstrukce učeben základních škol
Rekonstrukce vstupu a schodů na ZŠ
Výstavba osvětlení komunikace v lokalitě „Suš“
Rekonstrukce mostu u čp. 224
Rekonstrukce mostku u Sikorů
Rozšíření prospustku u bývalého JZD
Podpora individuálních čističek
Rekonstrukce / výstavba požární zbrojnice
Výstavba dalších přístřešků na kontejnery tříděného odpadu
Realizace pozemkových úprav
Výstavba víceúčelového hřiště nad ZŠ
Oprava komunikace k čp. 236
Likvidace domu čp. 59
Rekonstrukce hřiště u ZŠ s polským jazykem vyučovacím
Rozšíření plynovodního řádu v lokalitě „u Jilmu“

- v realizaci

Prostranství plánovaného parkoviště pod kostelem

- realizováno

Prostranství plánované aut. točny “Pod Lipou“

- realizováno
- realizováno

*Poznámka: shodné pořadí – shodný počet obdržených hlasů zastupitelů

Hydrogeologický vrt na Kympě

Chodník Kučery - Turek současný stav

Bukovec – nejvýchodnější obec ČR

BUKOVEC

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Tel:
Web:
E-mail:
Adresa:

+420 558 358 245
www.bukovec.cz
bukovec@bukovec.cz
Obec Bukovec
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