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INFORMACE STAROSTKY
Vážení a milí spoluobčané,
máme před sebou nový rok, který nám
otevírá spoustu možností. A také kalendář,
který symbolizuje nový začátek. „To ten rok
utekl.“ Máme pocit, že je to jako včera, co
jsme slavili nový rok 2016, a teď se radujeme z roku 2017. Vždyť jsme se teď chystali na
pouť a Plackovy festival, na začátek školního
roku, výsadbu stromů v Aleji života a rozjezd
areálu v další lyžařské sezóně.

Ano, utíká to. V dnešní době je velmi nelehké se na chvíli zastavit a popřemýšlet nad
tím, proč určité věci děláme a jestli vedou
k tomu správnému cíli. Záměry a investice,
které byly prezentovány a zapsány na prosincovém jednání zastupitelstva, nás ještě víc
motivují k tomu, abychom je opravdu realizovali. Čeho chceme v letošním roce dosáhnout? Co bychom chtěli změnit? A jaké jsou?

					
Úprava veřejného prostranství - parkoviště u kostela –
Výstavba nové hasičské zbrojnice 		
–
Budování a rekonstrukce prostor ZŠ v Bukovci
pro zkvalitnění vzdělávání na málotřídní škole
–
Výstavba vodojemu a vodovodu na Kempě
–
Vrt HBK- 1 na Kempě			
–
Studna u vodojemu (HB-1), zastřešení a oplocení –
Oprava komunikací 			
–
Oprava křížů				
–
Oprava oplocení kolem hřbitova + oprava márnice
–
Pozemkové úpravy 				
–
Autobusová točna				
–
Veřejné osvětlení				
–
Chodník Kučery – Turek			
–
Chodník centrem obce „Křížová – Pod Lipou“
–
ČOV u ZŠ Bukovec 214			
–
Vzduchotechnika v kuchyni ZŠ		
–
Změna č. 2 územního plánu			
–
Výměna osvětlení v MŠ			
–

Co je černé na bílém, zkrátka platí. I když
každý máme trochu jiné názory, a zastupitelé i radní nejsou výjimkou, táhneme za
jeden provaz. Přesněji řečeno za jeden konec provazu. Tou nejdůležitější prioritou
tohoto volebního období je úprava veřejného prostranství – parkoviště u kostela.
V roce 2016 jsme nastřádali 2.997.537,25 Kč
(zůstatek na účtech k 31. 12. 2016) a podařilo se i splatit jeden ze tří úvěrů (doplacen
úvěr na 1. etapu ski areálu). Dobrou zprávou
tedy je, že celková roční splátka 1,41 mil. Kč
poklesla na 570 tis. Kč. S nákresem projektové dokumentace Úpravy veřejného
prostranství Ing. Romana Čecháka ze spol.

vyřizují
P. Waclawková, M. Czepczorová
P. Suszková, M. Czepczorová
P. Waclawková, M. Czepczorová
P. Suszková, M. Czepczorová
P. Suszková, M. Czepczorová
P. Suszková, M. Czepczorová
P. Suszková, P. Waclavková
P. Waclawková, M. Czepczorová
P. Waclawková, M. Czepczorová
P. Waclawková, Ing. Mgr. J. Byrtus
Ing. Mgr. J. Byrtus, M. Czepczorová
P. Suszková, M. Czepczorová
P. Suszková, P. Waclawková
P. Suszková, P. Waclawková
P. Waclawková, M. Czepczorová
P. Waclawková, M. Czepczorová
J. Brzežková, M. Czepczorová
P. Waclawková, M. Czepczorová

SHB, a.s., doplněn textem Ing. arch. Kateřiny
Černohorské, spol. Landscapes, s.r.o, se kterou se staráme o navržení ploch pro výsadbu
zeleně a rostlin, se můžete seznámit na str. 3.
Milí spoluobčané, tento úvodník připravuji v prosinci roku 2016, takže vůbec netuším, jak celý nový rok dopadne. V každém
případě, ale doufám, že je důležité dívat se
dopředu, zároveň hodnotit věci zpětně a zejména se pak poučit z vlastních chyb. Přeji
Vám proto z celého srdce, abyste rok 2017
měli podle svých představ a hlavně si jej užili
ve zdraví i štěstí. Věřme, že bude zatím tím
nejlepším v našich životech.
Pěkný zbytek ledna a klidný rok 2017
Monika Czepczorová, vaše starostka
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Nové barvy pro okolí kostela v Bukovci
Myslím, že rozkvetlé výsadby plné barev,
rozmanitých tvarů rostlin, motýlů a bzučících
včel mnohým z nás připomenou dovolenou,
odpočinek, procházku po letních loukách či
horských pláních.
Takový pestrý obraz připravujeme v nové
projektové dokumentaci, která řeší prostranství okolo kostela v Bukovci.
Rozsáhlé stavební úpravy na rozhraní
obecní komunikace a paty svahu pod kostelem umožní nové kolmé stání
autům, bezpečný příchod od
parkoviště ke kostelu propojovacími chodníky. Esovitě točený
chodníček ve východní části
svahu odpovídá požadavkům
bezbariérového řešení, nejkratší přístup ke kostelu bude veden
novým středovým schodištěm.
Západní, tj. stávající komunikace pod budovou PZKO, dostane
nový povrch a přistínění vysázenou „tradiční“ lipovou alejí.

Aby byly tyto stavební úpravy co nejvíce
začleněny do blízkého přírodního a podhorského prostředí, uvažujeme pro podélnou
opěrnou zeď u paty svahu a užití kamenného
obkladu v kombinaci s postupným zarůstáním popínavými rostlinami.
Popínavé dřeviny budou využity také pro
částečné ozelenění velmi prudkého svahu
pod PZKO, doplňkem jim budou nižší plošně

se rozrůstající dřeviny, které zakryjí sklonité části svahů jak
v okolí PZKO, tak pod kostelem.
Nejelegantnějšími plochami by se finálně měly stát plošné výsadby bílých pokryvných
růží, které doplní velmi přírodní,
barevně proměnlivé, strukturově a texturově zajímavé plochy
smíšených trvalek a travin s tzv.
„vyšším stupněm autoregulace
a extenzivní údržbou“.
Tento nový trend ve výsadbách se opírá o výzkumy z německého,
švýcarského a rakouského prostředí, využívá
specifických vlastností jednotlivých druhů
rostlin (odolnost, barevnost a období kvetení, zajímavost, vzrůstnost aj.), které cíleně
kombinuje. Výsledkem je nástup kvetení
drobných cibulovin již brzy na jaře, barevná
působnost i proměnlivost trvalek během vegetace a zajímavé struktury - zejména traviny
(omrzlé, zasněžené - jako v přírodě) v zimě.
Takto navržené plochy zůstávají ve svém
charakteru přírodnější , životnější, lépe odpovídají místnímu podhorskému prostředí
a svou pružnější reakcí na stanovištní podmínky vyžadují menší následnou péči.
Věříme, že se navržené úpravy a zvolené kombinace rostlin stanou příjemným
a vítaným doplněním obce Bukovec.
Ing. Kateřina Černohorská
Zahradní a krajinářská architektura
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JAK BUDE PARKOVIŠTĚ VYPADAT?
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO
PROSTRANSTVÍ V OBCI BUKOVEC
VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
V OBCI BUKOVEC
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SHB, akciová společnost
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JAK DÁL S POZEMKOVÝMI ÚPRAVAMI V OBCI BUKOVEC
Vážení občané, rádi bychom vás informovali jaké kroky nás čekají v rámci pozemkových úprav v naší obci.
Momentálně jsme ve fázi shromažďování
vašich žádostí. Jelikož jsme zaznamenali váš
zvýšený zájem, prodlužujeme termín podání žádostí o pozemkové úpravy do 31. ledna
2017. Můžete je odevzdávat jako obvykle
v kanceláři místostarosty (ideálně ve středy
odpoledne, ale i jindy v době mé přítomnosti) nebo paní Pavle Waclawkové v úřední
dny. K podání vaši žádosti vám postačí znát
číslo vašeho listu vlastnictví, uvádění vašich
konkrétních parcelních čísel není v této fázi
nutné.
Po předání žádostí na Státní pozemkový
úřad - Pobočku Frýdek-Místek budou následovat tyto kroky:
1/ Sčítání ploch dotčených žádostmi majitelů
2/ Zahájení pozemkových úprav veřejnou
vyhláškou
3/ Veřejná soutěž k výběru zpracovatelské
firmy
4/ Analýza stavu terénu
5/ Geodetické zaměření území - provedení
tzv. polohopisu
Poté budou vlastníci pozemků pozváni
na úvodní jednání, ze kterého každý obdrží
zápis z úvodního jednání. Klíčovou záležitostí

pozemkových úprav bude evidence vstupních nároků a tvorba návrhů, při kterých
budou majitelé pozemků spolupracovat
s projektanty pozemkových úprav. (Zde rád
podotknu, že někteří občané se již byli schopni dohodnout se sousedy například o výměně nebo scelení svých rozptýlených pozemků
k oboustrannému prospěchu.)
Ještě chceme upozornit, že i majitelé
pozemků v katastru obce Bukovec, kteří si
žádost nepodali, se stanou rovněž účastníky
řízení (budou-li řízením dotčení) a mohou se
tak k pozemkovým úpravám svých polností
přidat i dodatečně. Také sdělujeme, že všichni,
kteří si v minulosti dali požadavek na pozemkový úřad ohledně vyměření svých pozemků,
bude jim vyhověno v rámci těchto pozemkových úprav. Bude proto potřebné tyto vaše
dřívější požadavky rovněž tlumočit zpracovatelské firmě a postarat se o jejich zapracování.
Touto cestou chci velmi poděkovat všem
občanům, kteří žádost o pozemkové úpravy
podali a splnili tak nutný předpoklad k tomu,
aby bylo celé řízení vůbec zahájeno. V řadě případů jste také o smysluplnosti pozemkových
úprav informovali své sousedy, příbuzné či
spoluvlastníky, za což vám rovněž děkujeme.
Ing. Mgr. Josef Byrtus
místostarosta

USNESENÍ

z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bukovec, ze dne 26. 9. 2016,
konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu Bukovec
Zastupitelstvo obce:
schválilo:
16.387 program jednání
16.388 požadavek na vymezení stavební parcely pro 1 rodinný dům jako plochy
BV, a to na části pozemků p. č. 2498/1,
2499/1, 2499/2 tak, aby nový stavební pozemek respektoval v územním
plánu navrženou komunikaci a zadní

hranicí parcely dosahoval do stejné
úrovně jako ve změně č. 2, již vymezena plocha ZM2/14 (Z2/11). Na
zbývající části pozemků p. č. 2498/1,
2499/1, 2499/2, 2496/1 a na parc.
č. 2498/2, 2496/1, 154/3, 2496/3,
2498/4 a 156/2 bude až po sportovní hřiště navržena ochranná zeleň,
s možností oplocení pozemků

www.bukovec.cz
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16.389 uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV-12-8012206,
„Bukovec, 1134/4, Stonawski, NNk“
IV-12-8012206/3, mezi Obcí Bukovec,
IČ 00535940 a ČEZ Distribuce, a. s., se
sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405
02, IČ 24729035 – umístění kabelového vedení v délce 6 bm v pozemku
p. č. 3905/5, k. ú. Bukovec u Jablunkova, zřízení věcného břemene za
jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč,
s podmínkou, že vedení NNk nebude
v budoucnu překážkou pro stavbu
obecní cesty na pozemku p. č. 3905/5,
k. ú. Bukovec u Jablunkova
16.390 povolení zřízení vodovodní přípojky
na pozemku p. č. 1395, k. ú. Bukovec
u Jablunkova, dle podané žádosti
č. j. 540/2016
16.391 poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 76.000 Kč Tělovýchovné jednotě Beskyd Bukovec, tento příspěvek
bude použit na činnost spolku
16.392 uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory mezi
Obcí Bukovec, IČ 00535940 a Tělovýchovnou jednotou Beskyd Bukovec

z. s., sídlem čp. 44, 739 85 Bukovec,
IČ 19015186
16.393 záměr směny části pozemku
p. č. 99/1, k. ú. Bukovec u Jablunkova, s tím, že zveřejnění záměru bude
schváleno až po předložení geometrického plánu pro rozdělení pozemku
16.394 Rozpočtové opatření č. 5/2016
vzalo na vědomí:
16.395 prezentaci Bc. Ivana Macka, obchodního ředitele Nehlsen Třinec, s. r. o.
16.396 informace Ing. Arch. Helgy Kozelské
Bencúrové, Koordinované stanovisko
k návrhu změny č. 2 územního plánu
Bukovec a Oznámení konání dohodovacího řízení dne 11. 10. 2016
neschválilo:
16.397 uzavření Smlouvy o budoucí směnné smlouvě mezi Obcí Bukovec,
IČ 00535940 a Lesy České republiky, s. p., sídlem Přemyslova 1106/19,
500 08 Hradec Králové, IČ 42196451
zvolilo:
16.398 ověřovatele zápisu Martu
Jalowiczorovou a Karla Kreželoka
16.399 návrhovou komisi ve složení Daniel
Hořava a Božena Bojková

INFORMACE ÚŘADU
Vodné
Náklady na provoz obecního vodovodu v roce 2016 byly ve výši 113.565,50 Kč (pozn.:
v roce 2015 byly ve výši 114.632,30 Kč). Do nákladů byly započítány výdaje na: rozbor vody,
nákup materiálu, spotřebu elektřiny, úhradu poplatků za odebrané množství podzemní vody,
dohody o provedení práce. Zakoupen byl např. přírubový vodoměr, šoupě EKO-Plus přírubové v počtu 8 ks, impulsní a datový systém HRI-MEI. Odebráno bylo celkem 13.834 m3 vody.
Zastupitelstvo obce na svém 17. zasedání, konaném dne 13. 12. 2016 schválilo Ceník
vodného platný od 1. 1. 2017 ve výši 8 Kč/m3. Cenu za odběr vody bude možno uhradit od
měsíce března v hotovosti v kanceláři obecního úřadu Bukovec ve dnech pondělí a středa
nebo převodem z účtu na základě poštovních poukázek, které budou rozesílány v průběhu
měsíce května. 
Jana Brzežková, referentka
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Fotografická soutěž 2017 pro všechny, kteří rádi fotí
První téma soutěže: ZIMA - zachyťte zimu, jak nejlépe umíte. Na zahradě, v lese, na procházce, s partou v Kempalandu i u stavění sněhuláka :-)
Od kdy: 1. 2. 2017
Konec fotosoutěže na téma ZIMA: 15. 3. 2017
Kdo se může zúčastnit: bez omezení (školy, školky, jednotlivci, zkrátka každý kdo rád fotí)
Odměny: Výherci obdrží ceny Obce Bukovec.
Vítězné fotografie budou prezentovány na webových stránkách a na facebooku obce.
Prostřednictvím této soutěže chceme více motivovat vás občany, abyste se více zajímali
o své okolí, hezká a zajímavá místa, která se kolem nás nacházejí. Dále budou vystaveny
na výstavě 26. 8. 2017 u příležitosti Dne obce.
Soutěžní požadavky: - fotografie se musí týkat vyhlášeného tématu,
		
- soutěžící doplní informace o fotografii, její název a popis snímku,
		
- celkem může 1 soutěžící přihlásit 3 fotografie.
Soutěžní fotografie zasílejte na email: kancelar@bukovec.cz
Pavlína Suszková, referentka investic

Místní poplatek ze psů a „odpadů“
Sazba poplatku za kalendářní rok činí za
prvního psa 120 Kč, za druhého a každého
dalšího psa téhož držitele 180 Kč. Poplatek
je splatný do 31. 12. 2017.
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Sazba poplatku činí 500 Kč za fyzickou
osobu a je splatný jednorázově nejpozději
do 31. 12. 2017.
Celkové náklady na odvoz odpadů za období prosinec 2015 a leden – listopad 2016
byly ve výši 920.983 Kč, v tomto je zahrnut
odpad nebezpečný, komunální a velkoobjemový, separovaný a bioodpad. Příjmy za
stejné období za tříděný sběr byly ve výši
113.911 Kč.
I když náklady na odvoz odpadů byly
oproti předešlému období vyšší o 69.182 Kč,
zastupitelstvo obce na svém 17. zasedání,
konaném dne 13. 12. 2016 ponechalo výši
předmětného místního poplatku stejnou jako
v roce loňském, tzn. 500 Kč za fyzickou osobu.
Dle čl. 6 Obecně závazné vyhlášky obce
č. 3/2016, o místním poplatku za provoz

systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je možno uplatnit následující
osvobození nebo úlevu:
(1) Od poplatku je osvobozena fyzická
osoba, která je
a) umístěna do dětského domova pro děti
do 3 let věku, školského zařízení pro
výkon ústavní nebo ochranné výchovy
nebo školského zařízení pro preventivně
výchovnou péči na základě rozhodnutí
soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc na základě rozhodnutí
soudu, na žádost obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na
základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy
o poskytnutí sociální služby, nebo
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory,
domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

www.bukovec.cz
(2) Od poplatku se osvobozují:
a) fyzické osoby dle čl. 2 písm. a), které jsou
zbaveny svéprávnosti
b) fyzické osoby dle čl. 2 písm. a), které se
v kalendářním roce narodí
c) fyzické osoby dle čl. 2 písm. a), které jsou
v rodině v pořadí narozené čtvrté a další
a nejsou výdělečně činné
d) fyzické osoby dle čl. 2 písm. a), které
v kalendářním roce pobývají nepřetržitě
nejméně 6 měsíců v nemocnici. Osvobozeny jsou po dobu pobytu v tomto
zařízení, přičemž osvobození se vztahuje na celý měsíc pobytu
e) fyzické osoby dle čl. 2 písm. a), které
mají v obci Bukovec pobyt a vlastní
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých
není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba a neposkytují v nich ubytovací
služby
f ) fyzické osoby dle čl. 2 písm. a), které jsou
hlášeny k trvalému pobytu na adrese
sídla ohlašovny, a to Bukovec 270.
g) fyzické osoby dle čl. 2 písm. a) po dobu
výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody po dobu výkonu, nebo odnětí
svobody v délce nejméně 3 měsíce.

Bukovec přeje Bukovci
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Osvobození se poskytuje po dobu výkonu a vztahuje se na celý měsíc
h) fyzické osoby dle čl. 2 písm. a), které se
v příslušném kalendářním roce nepřetržitě zdržují v zahraničí nebo mimo adresu
pobytu. Osvobození se poskytuje po dobu
tohoto pobytu a vztahuje se na celý měsíc.
(3) Úleva se poskytuje / nárok na úlevu
od poplatků má:
a) ve výši 50% fyzické osobě dle čl. 2 písm.
a), která studuje a je ubytována mimo
své bydliště
b) ve výši 50 Kč fyzické osobě dle čl. 2 písm.
a) jejichž svozová dostupnost je větší
než 210 m
c) ve výši 250 Kč fyzické osobě dle čl. 2
písm. a) jejichž svozová dostupnost je
větší než 300 m
d) ve výši 250 Kč fyzické osobě dle čl. 2
písm. a), která je osamělá, je ve věku
starší 65 let a jejichž svozová dostupnost je větší než 100 m
e) ve výši 250 Kč fyzické osobě dle čl. 2
písm. b) vlastnící nemovitost v části
obce Bařiny, jejichž svozová dostupnost
je větší než 250 m.
Jana Brzežková, referentka
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Rozpočetpro
pro rok
Rozpočet
rok2017
2017
v závazných ukazatelích
schválen OZ dne 13.12.2016

Příjmy
OdPa

Položka

1111
1112
1113
1121
1122
1211
1340
1341
1351
1361
1511
4116
4112
2310
3314
3349
3412
3612
3632
3722
3723
3725
4351
6171
6310
CELKEM

Text

Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činn.
Daň z příjmu fyz. osob - SVČ
Daň z příjmu fyz. osob - kap. výnosů
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu PO za obec
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za likvidaci kom. odpadu
Poplatek ze psů
odvod loterií apod. her bez hrac.automatů
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Dotace z Úřadu práce

Dotace MSK v rámci SDV
Pitná voda
Příjmy z knihovny
Příjmy z reklamy v občasníku
Sportovní areály ve vlast.obce
Příjmy z pronájmu bytů
Příjmy z pohřebnictví
Odpady - podnikatelé
Separace - podnikatelé
Příspěvek na tříděný sběr
Osobní asistence - donáška obědů
Příjmy z vl. činnosti (pohled, knihy, pronájmy)

Příjmy z úroků

návrh

schváleno
v tis. Kč

2 700
50
300
3100
60
5 700
600
20
70
15
410
200
258,7
90
2,3
2
80
50
40
10
6
70
10
30
1
13875

2 700
50
300
3 100
60
5 700
600
20
70
15
410
200
258,7
90
2,3
2
80
50
40
10
6
70
10
30
1
13 875

Výdaje
OdPa

Položka

Text

návrh

schváleno
v tis. Kč

1069
2143
2212
2219
2221
2310
2321
3113

Pozemkové úpravy
Cestovní ruch
Silniční hospodářství
Ostatní silniční hospodářství
Dopravní obslužnost
Pitná voda
odvádění a čištění odpadních vod
Školství

3
244,0
870
1 129
115
757
30
2 231,0

3
244
1 092
1 129
115
757
80
2 231,0

a) Základní škola Bukovec 214

792,1

792,1

b) Základní škola s pol.jaz.vyuč. Bukovec 66

633,2

633,2

Výdaje

www.bukovec.cz
OdPa

Položka

Text
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návrh

schváleno

v tis. Kč

1069
2143
2212
2219
2221
2310
2321
3113

Pozemkové úpravy
Cestovní ruch
Silniční hospodářství
Ostatní silniční hospodářství
Dopravní obslužnost
Pitná voda
odvádění a čištění odpadních vod
Školství

3314
3349
3399
3412

3
244
1 092
1 129
115
757
80
2 231,0

a) Základní škola Bukovec 214

792,1

792,1

b) Základní škola s pol.jaz.vyuč. Bukovec 66

633,2

633,2

c) rekonstrukce ZŠ Bukovec 214

725,7

725,7

d) PD na opravy soc.zařízení PZŠ Bukovec 66

80,0

80,0

Knihovna
Občasník
Kultura
Sportovní zařízení ve vl.obce

145
60
350
400

145
60
350
400

tělocvična

220

220

úroky

180

180

130
50
10
300
100
60
60
600
220
400
360
10
536
1 100
2 551
65
150
272
13 308,0

130
50
10
300
100
60
60
600
220
400
360
10
536
1 100
2 551
65
150
0
13 308,0

-567
-567

-567
-567

Sportovní činnost - TJ Beskyd
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plán - změna č. 2
Odvoz nebezpečných odpadů
Odvoz komunálního odpadu
Odvoz skla, plastů, bio, papíru…
Péče o vzhled obce
Veřejně prospěšné práce
Osobní asistence - donáška obědů
Sbor dobrovolných hasičů
Zastupitelstvo
Obecní úřad
Bankovní služby, daň za obec
Dotace spolkům, sdružením
rezerva

3419
3612
3613
3631
3632
3635
3721
3722
3723
3745
4222
4351
5512
6112
6171
6310
6399

3
244,0
870
1 129
115
757
30
2 231,0

CELKEM
Třída 8 - financování

8124
Celkem

splátka úvěrů

Kateřina Lysková, účetní

Čerpání rozpočtu za rok 2016 bude zveřejněno v příštím vydání občasníku.
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Zateplení a výměna oken ve školách se vyplatila
Spotřeba plynu v letech 2009 - 2015
Základní škola a Mateřská škola, Bukovec 214

Rok
Rok
Roční spotřeba
plynu v Kč

2009

2010

2009
2010
235 517 261 032

Roční spotřeba plynu v Kč

235 517

261 032

2011

2012

2013

2014

2015

2011
2012
2013
2014
2015
246 525 252 584 308 570 232 846 231 635

246 525

252 584

308 570

232 846

231 635

Roční
plynuv Kč
v Kč
Ročníspotřeba
spotřeba plynu
350 000350 000
300 000300 000
250 000

250 000

200 000

200 000

150 000

Roční spotřeba plynu v Kč

150 000100 000

Roční spotřeba plynu v Kč

100 000 50 000
50 000
0

0

2009

2009

2010

2010

2011

2011

2012
Rok

2012

2013

2013

2014

2015

2014

2015

Rok

Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Bukovec 66

Rok
Rok
Roční spotřeba
plynu v Kč

2009

2010

2009
91 827

Roční spotřeba plynu v Kč

91 827

2010
77 249
77 249

2011

2012

2013

2014

103 679

77 953

82 754

68 767

60 805

Roční
plynuv Kč
v Kč
Ročníspotřeba
spotřeba plynu
120 000120 000
100 000100 000
80 000
60 000

80 000
60 000
Roční spotřeba plynu v Kč

40 000

Roční spotřeba plynu v Kč

40 000 20 000
20 000
0

0

2009

2009

2010

2010

2011

2011

2012
Rok

2012

2013

2013

2015

2011
2012
2013
2014
2015
103 679 77 953 82 754 68 767 60 805

2014

2014

2015

2015

Rok

Pozn. Výměna oken proběhla v roce 2013 a zateplení budov v roce 2014.

Zdroj: školy

www.bukovec.cz
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SMS systém

Poštovní schránky

Občané obce, kteří by chtěli využívat systém sms zpráv odesílaných
obecním úřadem a dostávat tak aktuality a pozvánky z obce, mohou nahlásit
své tel. číslo na tel. 558 358 245, emailu:
kancelar@bukovec.cz, popřípadě osobně v kanceláři OÚ. Změnu také nahlaste v případě, že jste si pořídili nové tel.
číslo. Děkujeme

Obracíme se na majitelé rodinných
domů, kteří nemají u svého domu poštovní schránku, aby tak učinili. Pokud
tomu tak není, obecní úřad nemá možnost doručovat obecní poštu.
Také žádáme o označení rodinných
domů číslem popisným.

Přibližování popelnic v zimním období
Žádáme majitele popelnic, které jsou v zimním období přibližovány firmou Suszky Tomáše, aby byly označeny číslem domu, popřípadě
jménem. Předejde se tak zbytečným nepříjemnostem spojeným se
záměnou popelnic. Přiblížení popelnic probíhá den před svozem
odpadu, čili ve čtvrtek. Prosíme tedy majitelé, kteří nemají své popelnice u komunikace, aby
je nachystali ke svozu již ve čtvrtek dopoledne.

Zimní údržba
V zimním období 2016/2017 mají na starosti údržbu místních komunikací v naší
obci, stejně jako v minulých letech v centru obce pánové Josef Zimný a Tomáš Suszka.
V části obce Bařiny, Markov a Pulgruň pánové Jiří Gorzolka a část Gruniček Josef Bojko.
Zimní údržbu in-line stezky v celé délce zajišťuje pan Jan Lysek a pracovníci VPP.

Upozorňujeme

V zimních měsících není udržován „prostřední“ chodník vedoucí ke kostelu.

Výzva
Jelikož neustále dochází k poškozování majetku
obce, jakožto rozbíjení odpadkových košů, světel
ale i soch turistické atrakce „Cestujeme po Evropě“,
vyvrácení kontejnerů, shazování laviček do potoka, ničení dopravního značení, aj., vyzýváme vás:
NEBUĎTE K NIČITELŮM LHOSTEJNÍ! Pokud budete
něčeho takového svědky, nahlaste tuto skutečnost
v kanceláři OÚ popřípadě přímo na Policii ČR.
Letos jsme také provedli zabezpečení studní
a uzamčení těchto jímacích míst, z důvodu neustálého otevírání poklopů. 
Jarmila Bujáková

Pavlína Suszková, referentka investic
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Nové webové stránky Bukovce
Vážení občané,
v minulosti jsme Vás informovali o plánu
zřízení nových webových stránek ve spolupráci se společností Galileo Corporation, s.r.o.,
které bylo schváleno zastupitelstvem obce.
Vzhledem k prioritním projektům a úkolům
jsme tvorbu stránek mohli zrealizovat až
letos. Samotné spuštění stránek proběhne začátkem nového roku, a to konkrétně
4. 1. 2017.
Při tvorbě jsme se snažili, aby informace
byly hlavně přehledné, snadno dohledatelné
a pochopitelné.
Nově na stránkách naleznete samostatnou rubriku „Pro občany“, kde naleznete aktuálně přidané příspěvky dosud známé jako
„Informujeme“, Občasník obce, formuláře ke

stažení, jak postupovat v případě neočekávaných událostí, pronájem obecního majetku,
odpadové hospodářství a jiné.
Rovněž turistům je věnována samostatná stránka, která obsahuje tipy na výlet či
ubytovací a restaurační zařízení jak v obci,
tak v okolí.
Tímto bych chtěla oslovit ještě podnikatele z Bukovce, kteří chtějí být uvedeni na
nových webových stránkách v rubrice „Firmy a služby v obci“ a dosud mě nekontaktovali nebo nepodávali na úřadě vyplněný
formulář „Bezplatné zveřejnění kontaktních
informací o Vaší firmě na www.bukovec.cz“,
nechť zašlou základní informace na e-mail
mlynkova.l@gmail.com.
Lucie Mlynková

„Obnova křížů v Bukovci – nejvýchodnější obci ČR“
Pod tímto názvem podala Obec Bukovec
v prosinci žádost o dotaci na Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR v rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro
r. 2017 - dotační titul č. 4 Podpora obnovy
drobných sakrálních staveb. Prostřednictvím
této dotace má obec v záměru obnovit tři
kříže – na hřbitově, u obecního úřadu a pod

obecním úřadem („U Burego“). Obnova zahrnuje restaurátorské práce, výsadbu nových
rostlin, včetně rekonstrukce oplocení. Do žádosti jsme bohužel nemohli zahrnout i „kříž
na křížové“, vzhledem k tomu, že nejsme majiteli pozemku. Zda s naší žádosti budeme
úspěšní, se dovíme v následujících měsících.
Pavla Waclawková, referentka investic

www.bukovec.cz
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INFORMACE MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Vyhněte se pokutám, nečekejte a nechte si udělat „technickou“ svého kotle
na pevná paliva. Odkaz na nejčastější
dotazy a odpovědi k nim najdete na
konci zprávy
Majitelé většiny kotlů na tuhá paliva napojených na teplovodní soustavu
ústředního vytápění domu mají podle
platného zákona o ochraně ovzduší
od roku 2012 novou povinnost, kterou
musí splnit do konce letošního roku. Do
konce roku musí každý spalovací zdroj
na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW
napojený na radiátory projít kontrolou
technického stavu a provozu (revizí).
Od 1. ledna 2017 si totiž může úřad vaší
obce s rozšířenou působností vyžádat
potvrzení o revizi. V případě nedodržení povinnosti čeká domácnosti postih
až do výše 20 tisíc korun. Nejpozději za
dva roky je nutné revizi kotle pravidelně
zopakovat.
Do konce letošního roku tak má projít
prohlídkou odhadem přes půl milionu topenišť. Kontroly se dle zákona o ochraně
ovzduší vztahují na otopná zařízení s příkonem od 10 do 300 kW a teplovodním
okruhem, tedy na většinu kotlů na uhlí,
dřevo nebo jiná pevná paliva v rodinných
domech určených k trvalému bydlení i k
rekreaci. Revize platí i pro krbové vložky,
pokud jsou napojené na radiátory a s tepelným příkonem od 10 kW výše. Zmíněný
zákon o ochraně ovzduší (č. 201/2012) říká,
že první revize vašeho kotle má proběhnout do 31. 12. 2016 a pak každé dva roky.
Cílem povinných revizí domácích topenišť je plošné zajištění dobrého stavu, hospodárného provozu a bezpečnosti kotlů
v každé domácnosti. Jedině kotel v dobrém
technickém stavu, správně provozovaný
a spalující výrobcem určené palivo vypouští do ovzduší méně emisí a neměl by tak mj.

Ilustrační foto

obtěžovat své okolí nadměrným kouřem.
Naopak kotle, které nejsou provozovány
v souladu s podmínkami výrobce, a tak
i zákona o ochraně ovzduší, vypouštějí do
ovzduší i tisícinásobně vyšší množství prachu a rakovinotvorného benzo(a)pyrenu.
„Jde o obdobu pravidelných technických
kontrol u aut. Rozdíl je v tom, že s kotlem
nejdete na STK, ale technik přijde za vámi
domů. Dobrá technická kondice kotlů je pro
nás základem vedoucím k minimalizaci dopadů vytápění na životní prostředí a k jejich
efektivnímu i bezpečnému provozu. Kotel má
být dle zákona o ochraně ovzduší instalován,
provozován a udržován v souladu s pokyny
výrobce a tímto zákonem a spalovat palivo
určené výrobcem kotle. To se mnohdy neděje
a důsledkem jsou zakouřené obce v zimním
období. Řada zodpovědných lidí si tyto kontroly již běžně provádí, zákon tak zakotvil
takzvanou dobrou praxi. Pravidelnými revizemi chceme zajistit dobrý technický stav
zdrojů vytápění a přispět tím ke snížení vlivu lokálních topenišť na ovzduší po celé ČR,“
vysvětluje ředitel odboru ochrany ovzduší
MŽP Kurt Dědič.
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4 kroky MŽP pro lepší ovzduší
Povinné revize ze zákona o ochraně
ovzduší, celorepublikové kotlíkové dotace financované z OPŽP 2014–2020, zákaz
provozu těch nejstarších kotlů v roce 2022
a kontroly spalovaného materiálu přímo
v domácnostech zaměřené na dnes nepostihnutelné notorické znečišťovatele
ovzduší – to jsou 4 kroky Ministerstva životního prostředí k lepšímu ovzduší v České
republice.
Lokální vytápění domácností na pevná
paliva se s ohledem na stáří spalovacích
zdrojů v ČR významně podílí na nadlimitních koncentracích znečišťujících látek
v ovzduší, a to zejména v lidských sídlech.
Na znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem se
tyto zdroje podílejí místně až 90 %.
TIP MŽP: Pokud jste letos instalovali
nebo ještě budete instalovat zcela nový
kotel, mějte na paměti, že protokol o revizi musí mít všechny, tedy i nové kotle.
Protože ne každý montážní technik má
oprávnění ke kontrolám technického stavu, máte možnost si situaci zjednodušit
tím, že si vyberete takového dodavatele,
který v rámci instalace nového kotle zajistí
i „revizi zdarma“.
Jak sehnat revizního technika
Nejsnazší cestou je obrátit se přímo na
výrobce daného kotle na tuhá paliva. Ten
by vám měl poskytnout kontakt na příslušného proškoleného technika, tzv. odborně
způsobilou osobu. Ke hledání kontaktu můžete využít i internetový seznam techniků,
který vede Asociace podniků topenářské
techniky, najdete na www.aptt.cz/opravneni-ozo.php. Seznam vznikl po dohodě mezi
MŽP a Hospodářskou komorou ČR, která jej
zaštiťuje skrze Asociaci podniků topenářské
techniky. Další seznam revizních techniků
vedený Klastrem Česká peleta je k dispozici
také na www.topenaridotace.cz.

Prosinec 2016
Na seznamu je aktuálně téměř 1300
odborníků, pokrývajících 36 výrobců kotlů.
Někteří z nich mají více osvědčení od více
výrobců, takže certifikovaných oprávnění
je aktuálně 1800 po celé republice. Seznam
se průběžně aktualizuje podle toho, jak
jednotliví výrobci proškolují servisní techniky a udělují jim osvědčení. V seznamu
můžete vyhledávat podle značky výrobce,
typu kotle nebo podle kraje či města, kde
odborně způsobilá osoba sídlí. V seznamu
jsou vedeni pouze proškolení technici.
U kontaktu na technika najdete vždy i kopii
vydaného osvědčení.
TIP MŽP: Ne všichni výrobci mají své
zástupce na uvedeném seznamu. Pokud na
seznamu svého výrobce nenajdete, obraťte
se na výrobce, prodejce nebo dodavatele
svého kotle a domluvte se přímo s ním. Pokud vám sdělí, že žádné odborně způsobilé
osoby nevyškolil a ani se k tomu nechystá,
můžete využít odborníky jiných výrobců,
avšak proškolené na váš typ kotle. Tuto
informaci najdete v osvědčení odborně
způsobilé osoby vydaném výrobcem.
Jak bude kontrola probíhat
Při kontrole zkoumá revizní technik
kompletně celý kotel, jeho celistvost a těsnost, řídicí jednotku, regulátor a havarijní
termostat, ale třeba i to, co a jak se v kotli
spaluje. Během prováděné kontroly revizní technici poskytnou další poradenskou
a konzultační činnost, tedy doporučí postupy k zajištění dalšího bezproblémového
a hospodárného provozu (např. eliminování nadměrného kouře a šetření nákladů na
palivo), případně další opatření ke snížení
jeho vlivu na ovzduší (modernizaci nebo
doplnění otopné soustavy o regulační prvky, akumulační nádobu, zlepšení obsluhy
apod.). Základní prohlídka zabere zhruba
hodinu, její cena je individuální a není
zákonem stanovená. Pohybuje se mezi
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600-1500 Kč, záleží především na dojezdové
vzdálenosti technika. Na základě proběhlé
revize vám technik vystaví doklad o kontrole, kterým se prokážete při případné výzvě z úřadu. Jak vypadá doklad o kontrole
technického stavu kotle najdete na www.
mzp.cz/cz/spalovaci_stacionarni_zdroje
_300kW_sdeleni.
TIP MŽP: Objednejte si revizi co nejdříve, někteří technici si vedou pro zvýšený
zájem i pořadníky. Domluvte se, jestli v dohledném termínu neprovádí technik revizi
i u dalších rodinných domů ve vaší obci,
v takovém případě se vám může zlevnit
cena za dojezd.
Bližší informace o provádění kontrol
najdete ve sdělení „k provozování a ke
kontrole spalovacích stacionárních zdrojů
o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW
a nižším, zveřejněném na www.mzp.cz/cz/
spalovaci_stacionarni_zdroje_300kW_sdeleni
Tato metodika MŽP připravená právě
s APTT stanovuje, jak má vypadat doklad
o kontrole, jak má proběhnout revize a jaké
podmínky musí plnit odborně způsobilé
osoby proškolené přímo výrobci.
TIP MŽP: S konkrétními dotazy na
technické detaily revize se můžete obrátit
také přímo na Asociaci podniků topenářské
techniky na www.aptt.cz. Další informace
najdete také na www.aptt.cz/aktuality-index/informace-ke-kontrolam-kotlu.
Září 2022: zákaz provozu kotlů
1. a 2. emisní třídy
Prodej kotlů, které nejvíce škodí životnímu prostředí, tedy nejnižších emisních
tříd, skončil už před dvěma lety. Od září
2022 je dle zákona o ochraně ovzduší
z roku 2012 nebude možné ani provozovat. Tomu, kdo zákaz poruší, hrozí pokuta
až do výše 50 tisíc korun.
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Od roku 2022 budou moci být v provozu pouze kotle na tuhá paliva, které splňují
minimálně 3. emisní třídu, zpravidla se jedná o kotle s datem výroby po roce 2000.
Emisní třídu kotle je možné dohledat na
výrobním štítku daného kotle nebo v jeho
dokumentaci. Pokud není údaj uveden na
štítku nebo se jedná o kotel, který žádný
výrobní štítek nemá, je více než pravděpodobné, že kotel povolené emise splňovat
nebude. K výměně zastaralých kotlů doporučuje Ministerstvo životního prostředí
využít probíhajících celorepublikových
kotlíkových dotací.
Co a kdy bude zakázáno
1. 1. 2014: Zákaz umisťování na trh (je
však možný doprodej zásob) pro kotle 1.
a 2. emisní třídy.
1. 1. 2018: Zákaz umisťování na trh (je
však možný doprodej zásob) kotle 3. emisní třídy, (povolena bude jen 4. a vyšší).
1. 9. 2022: Zákaz provozu kotlů
1. a 2. emisní třídy (budou v provozu pouze
kotle na tuhá paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu, tedy zpravidla s rokem
výroby po roce 2000).
Pozn. Od 1. 1. 2020 budou muset
všechny kotle uváděné na trh splňovat
ekodesign.
TIP MŽP: Neváhejte se žádostí o kotlíkovou dotaci. První vlna kotlíkových
dotací postupně končí ve všech krajích,
o dotaci na nový kotel až 127 500 Kč byl
obrovský zájem. Druhou vlnu kotlíkových
dotací spustí MŽP na začátku příštího
roku. Podmínky dotace budou záviset na
vyhodnocení první výzvy. Kotlíkové dotace administrují pro MŽP kraje. Obraťte se
proto na svůj krajský úřad a informujte se
o aktuálním stavu. Kontakty na jednotlivé
kraje najdete na www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/55/16743-kotlikove_dotace_kraje_kontakty_v3.pdf.
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Platné znění zákona o ochraně ovzduší
K povinnosti revizí
Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.
v § 17 a bodu h) stanovuje povinnosti provozovatele stacionárního zdroje „provádět
jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem
spalovacího stacionárního zdroje a má od
něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále
jen ‚odborně způsobilá osoba‘), kontrolu technického stavu
a provozu spalovacího stacionárního
zdroje na pevná paliva o jmenovitém
tepelném příkonu
od 10 do 300 kW
včetně, který slouží
jako zdroj tepla pro
teplovodní soustavu
ústředního vytápění, a předkládat na
vyžádání obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností
doklad o provedení
této kontroly vystavený odborně
způsobilou osobou
potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován
a udržován v souladu s pokyny výrobce
a tímto zákonem.“
K přestupkům
a pokutám
Paragraf 23 zákona o ochraně ovzduší
pak stanovuje přestupky. U nich platí,
že při provozování
kotle nesplňujícího

Prosinec 2016
emisní požadavky po 1. 9. 2022 hrozí jeho
provozovateli pokuta až 50 tisíc korun. Pokud se provozovatel kotle neprokáže po
31. 12. 2016 dokladem o kontrole technického stavu a provozu, hrozí mu pokuta
až 20 tisíc korun. Za spalování zakázaných
paliv (odpadky, kaly atp.) pak hrozí pokuta
až 50 tisíc korun.
Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

www.bukovec.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme občanům, kteří oslavili a oslaví svá životní jubilea.
Leden
Bulawová Jana
Motyková Kristina
Czudková Jana
Bielesz Bronislav
Zogata Pavel

50
60
85
65
85

Únor
Jalowiczor Milan
Smoliková Zdeňka

65 Macury
55 Lysky

Březen
Jochymek Josef
Suszka Jiří
Cichoňová Renáta
Kisza Josef
Kreželoková Anna
Motyka Jan
Zoň Vladislav
Pyszko Pavel
Stonawski Josef
Zoň Karel
Maroszová Marie

Suš
U školy
Přigon
Cmiele
Chrasciny

K životnímu jubileu vám přejeme
náruč plnou květů a blahopřání na tisíc,
vždyť co je štěstí v lidském věku,
to je zdraví a nic víc.
Ať radost a štěstí vás provází,
zdravíčko ať vám neschází,
penízků může být pytel,
ať nechybí vám nikdy přítel,

70
60
50
55
55
97
60
50
65
70
60

Suš
Macury
Pulgruň
Chrasciny
U jilmu
U školy
Blažky a okolí
Kučery
Pod kempou
Cmiele
Suš

Milí oslavenci v termínu
21. září 2017
proběhne na hotelu Kempa
SETKÁNÍ S JUBILANTY
ve věku 70, 75, 80 a 85 let.
Pozvánky Vám
s předstihem doručíme.
Těšíme se na Vaši účast!
Devadesátileté a starší jubilanty
navštíví starostka osobně
u Vás doma.
Komise kultury a školství

rodina ať vás miluje
a na oplátku vy zas je.
Ať se všechna starost zruší,
ať zavládne pokoj ve vaší duši,
co bolelo, ať se zhojí,
co těšilo, ať se zdvojí.
Šťastný úsměv na tváři,
ať se denně rozzáří.
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Vítání občánků

Dne 20. 9. 2016 jsme na hotelu Kempa
přivítali nově narozené děti. Naše 3 sudičky
přály jen to nejlepší 9 holčičkám a 11 chlapečkům. Mezi malé občánky patří 3 Klárky, 2
Adamové a „jen“ jedna Eva, dále Josef, Nikol,
Petr, Kristián, Lukáš, Karolína, Dominik, Sofie,
Mathias, Karol, Marek, Natálie, Dorota a Tomáš. Dětičky dostaly od obce „botičkovné“

ve výši 2.000,- Kč, knihu Bukovec, pamětní
list, poukázku na výsadbu stromu a maminky kytičku. Firma CARERO ze sousedního
Písku věnovala našim nejmenším dárkovou
tašku se sponzorskými dary. Tímto firmě CARERO děkujeme. Dětem i rodičům přejeme
ještě jednou stálé zdraví a krásný rodičovský
vztah naplněný láskou i porozuměním.

Naše hodné 3 sudičky

Předávání dárečků

Přáním paní starostky je, aby občanů v Bukovci
pořád přibývalo 

Hotelový sál nám nabízí pohodlné posezení
a vejdou se tam i kočárky s dětmi

Ivana Kluzová, kulturní referent

www.bukovec.cz
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Posezení s jubilanty

Společné foto všech zúčastněných

Podpis do Knihy jubilantů

Pro posezení
s jubilanty jsme
popr vé z volili bezbariérové
prostory hotelu
Kempa. Z celkového počtu pozvaných 27 občanů,
kteří v roce 2016
Naše jubilantky
oslavili své životní jubileum, přišlo dne 20. 9. 2016 do hotelového sálu
17 jubilantů, aby jim mohla paní starostka osobně popřát
a rozdat malé dárky. Bylo to velmi příjemné dopoledne
plné legrace a vzpomínek. Ještě jednou všem jubilantům
ze srdce přejeme do dalších let pevné zdraví, pohodu
a Boží požehnání.
Ivana Kluzová, kulturní referent

Předání drobných dárků
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Alej života II.
Výsadbu stromů v rámci projektu „Alej
života II.“ jsme naplánovali na čtvrtek 20. 10.
2016. Celý tento den byl deštivý a šedivý,
přesto se sešlo 16 z 20 pozvaných rodičů
nově narozených dětí, aby svým potomkům
zasadili třešeň v naší Aleji života. Pozvánky
k účasti na této akci rodiče obdrželi při slavnostním Vítání občánků dne 20. 9. 2016.
Termín byl, stejně jako v předchozím roce,
stanoven tak, abychom se mohli přidat
k oslavám Dne stromů, což je svátek, který
se slaví ve více než 40 zemích světa a proto se
20. 10. 2016 sázelo, i když pršelo. Podél in-line
stezky jsme vysázeli celkem 20 třešní a pokud
k tomu připočteme 28 třešní z roku 2015, už
se můžeme pyšnit pěkným, dlouhým stromořadím. U zastávky u hotelu Kempa byl vysázen ještě jeden strom, jímž je kaštan jedlý,
a který si jako naše poděkování za pomoc na
projektech zasadil Ing. Jiří Vavřač, vedoucí
Odboru životního prostředí a zemědělství
Městského úřadu Jablunkov.
Celý projekt „Alej života“ nám pomohla
realizovat firma Zahradnictví Šimková, s.r.o.

… a také starší sourozenci

A máme hotovo 

Prší, ale nám to vůbec nevadí 

Rodiče přišli podpořit i babičky a dědečkové…

a my zástupcům této firmy děkujeme za pečlivou přípravu a odborný dohled u obou akcí.
Děkujeme také našim dobrovolným hasičům
za pravidelné zálivky stromů.
„Alej života“ je hotová a my už hledáme
vhodné lokality k dalším výsadbám, aby
i v příštích letech mohli rodičové svým ratolestem zasadit strom v jejich rodné obci.
Našim přáním je, aby se děti ke svým
stromům rády vracely a nikdy na své, ani jejich kořeny nezapomněly.
Ivana Kluzová, kulturní referent

TIP: Pečené kaštany voní na každém
vánočním trhu. Jak si je uděláte doma?
Snadno: Na čtvrt hoďky je namočte do
studené vody a poté propíchněte nebo
nařízněte jejich slupku. To je to nejdůležitější. Jinak v troubě doslova vybouchnou! Pak je pečte při 200 stupních asi
tak na 15 minut, vůně napoví. :-)

www.bukovec.cz
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Mikulášská nadílka
V pátek 2. 12. 2016 k nám
do Bukovce zavítal opět po
roce Mikuláš. Některé děti
jej doprovázely v průvodu
už od „Turka“ a na cestu mu
svítily světýlky. Ostatní děti
jej netrpělivě vyhlížely v centru obce, kde tuto vzácnou
návštěvu slavnostně přivítala
paní starostka a všichni pak
společně rozsvítili strom před „Děkujeme Mikuláši, že jsi za námi přijel.“
budovou obecního úřadu.
Na pódiu Mikuláše přivítaly všechny
bory to nebyly. Větší děti dostaly poukázky,
se čtyřmi možnostmi sportovních aktivit
děti z obou základních škol. Krásně mu zaa z nich si mohou vybrat jednu, která jim
zpívaly a on jim pak s andílky rozdal svou
nadílku. A co těm našim bukoveckým děnejvíc vyhovuje. Těm nejmenším Mikuláš
nadělil také poukázku, za kterou jim rodiče
tem nadělil? Pytlík sladkostí, ani uhlí a bramvyzvednou něco zdravého a potřebného
v lékárně. Všem dětem přibalil malinkou
sladkost a také reflexní taháček na zip ve
tvaru hvězdičky. Děti noste jí, abyste byly
ve tmě na silnicích vidět!
A jak to bylo s čerty? Žádní nepřišli, protože naše děti přece nezlobí.
Ivana Kluzová, kulturní referent

Mikuláš s andílky a bez čertů

Děti netrpělivě čekají na nadílku

Děti pozorně poslouchají, co jim to ten Mikuláš říká???

„Poděkování patří panu Tomáši Suszkovi, a to za sponzorování reflexních hvězdiček
a spol. pana Stanislava Motyky za spolupráci
na letošní výzdobě obce a vánočního stromu
před obecním úřadem. Děkujeme!“
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Žádost o dotaci na tento projekt byla podána v březnu
2016. Na začátku července jsme obdrželi rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR o poskytnutí dotace. V srpnu proběhlo
výběrové řízení na zhotovitele projektu, kdy veřejnou zakázku
získala společnost Zahradnictví Šimková, s.r.o., Bystřice nad Olší.
První týden 9. měsíce tedy započaly práce na parčíku. Dle
zásad pro získání dotace bylo zapotřebí, aby již na konci září
2016 byla osobně odevzdána všechna potřebná dokumentace
z realizace na SZIF ve Frýdku-Místku, včetně fotodokumentace
hotového parčíku. I přes šibeniční termín, a ne vždy žádoucí
povětrností podmínky, se vše stihlo dle harmonogramu prací
a Obec Bukovec na tento projekt získala dotaci z MZ ČR v požadované výši 123 055 Kč (tj. 70 % z celkových nákladů 175 794 Kč).
Doufáme, že takto nově vytvořené místo pasivního odpočinku přispěje nejen k seznámení se s různými druhy buků
– jejichž bližší specifikace bude uvedena na tabulkách umístěných u každého stromku, ale především k milým sousedským
setkáním, ke kterým se člověk bude rád vracet…
Pavla Waclawková, referentka investic

„Sadové úpravy parčík

www.bukovec.cz

ku ,Není buk jako buk´“
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Adventní koncert
Poslední adventní neděli se
již tradičně konal koncert v našem kostele Nanebevzetí Panny
Marie. Melodie se prolínaly různými žánry. Zazněly nádherné
sakrální skladby např. Ave Maria,
Pie Jesu, Aleluja v podání studentky Akademie múzických
umění v Krakově Beaty Kantorové z Návsí. Poté hlasitý zvuk harmoniky Martina Krnáče z Návsí
a jeho výběr známých českých Beata Kantorová z Návsí
Martin Krnáč z Návsí
koled rozezpíval snad všechny
posluchače. Naše Bukovecká Schola svůj už
předáno. Paní ředitelka Charity Jablunkov
téměř profesionální výkon obohatila ještě
Mgr. Lucie Szotkowská si převzala částku
o přednes koledy, ta vyvolala u posluchačů
10 660,- Kč a tento čin velmi ocenila: „Je
úsměv, u starších osob určitě i vzpomínky
krásné získat pomoc a nemuset si o ní říkat“.
na doby, kdy vánoce měly zcela jiný ráz
Děkovalo se už všem na místě po ukona charakter než ty současné. Také děkuječení koncertu, děkujeme ještě i teď nejen
me Johance Pazderové, jakožto studentce
našim účinkujícím, ale i posluchačům, kteří
1. ročníku konzervatoře, za její krásné pěsi udělali čas a přišli si užít tuto nádhernou
vecké „sólo“. A pak přišli úžasní kluci z Lipky
vánoční atmosféru a podíleli se na částce,
a obrovský aplaus na konci jejich vystoupekterá byla předána Charitě a zcela jistě poní je nenechal odejít… museli přidat.
slouží dobré věci. Děkujeme také firmě 2zone
VELKÉ DĚKUJI patří našim scholistkám,
media za bezplatné zveřejnění upoutávky na
které již v loňském roce dobrovolné vstupné
tento koncert na LED televizi v Jablunkově.
věnovaly Jablunkovské Charitě, aniž by to
Ivana Kluzová, kulturní referent
nějak zveřejnily. I letos se tato myšlenka stala skutečností, zástupci Charity Jablunkov
byli pozváni k účasti na tomto koncertu, aby
jim mohlo být dobrovolné vstupné ihned

Pozvání přijali členové kapely Lipka

Naše stálice – Bukovecká schola

Více fotografií z obecních kulturních
akcí naleznete na webových stránkách obce: www.bukovec.cz
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Oddíl MOP Pramínek...
uskutečnil vycházku ke studánce U KAPLIČKY v Bukovci.
Prošli jsme s dětma pohádkovou stezku ZA DEVATERO
HORAMI,ukázali jim solnou jeskyni a význam pro zdraví.
Pýchou Bukovce je nejstarší JILM ... starý 350 let , kterému
se říká Hraničář, po vyčištění studánky U KAPLIČKY i okolí, si
děti mohly prohlédnout velké mraveniště v lese, poznávali
jsme byliny do našeho herbáře a den jsme ukončili plackovými hody na KEMPALANDU, kde je pro děti nachystáno plno
atrakcí pro volný čas.
za oddíl MOP Pramínek vedoucí Hana Drozdová, Karolína Rakowská

INFORMACE Z KNIHOVNY
Neustále pro naše čtenáře pořádáme
soutěže. Spousta našich nejmenších čtenářů zdárně pokračuje v soutěži „Lovci perel“
a také probíhá soutěž o „ledové království“.
Dále bychom chtěli poděkovat za obdržený dar, a to celý ročník časopisu MAMINKA. Je to praktický manuál pro čerstvé

rodiče, kde se dovědí spoustu užitečných
informací.
Také časopis TÉMA, který svým čtenářům nabízí silný čtenářský prožitek, příběhy,
rozhovory a každý měsíc články o životním
stylu, rodině, zdraví atd.

Jarmila Bujáková, knihovnice
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STŘÍPKY ZE ŽIVOTA ČESKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Konec roku 2016 zastihl základní školu i mateřskou školu v plném proudu. O školní akce
nebyla nouze a my bychom se s vámi rádi podělili alespoň o některé naše zážitky a přiblížili
vám některé důležité školní události, které se nám vydařily.

Výroba betlémů ve školní družině
Měsíc listopad a nástup měsíce prosince
pro školní život znamenají vždy činorodé
období, které je následovně zaslouženě
vystřídáno pro děti radostným obdobím
vánočních prázdnin, odpočinku a relaxace.
S příchodem první sněhové nadílky děti ve
školní družině začaly vytvářet různé druhy
betlémů z rozličných materiálů a různých
velikostí. Většinou se jednalo o betlémy troj-

rozměrné. Velkou zásluhu na výrobě betlémů měli i rodiče, kteří dětem pomáhali
zajistit veškerý materiál a přispěli nejednou
radou. Ve finále se nám na škole podařilo
vyrobit celkem dvanáct betlémů, které jsme
předali do soutěže pořádané třineckým
muzeem. V soutěži získalo ocenění sedm
našich betlémů a děti si tato ocenění zajely
vyzvednout až do Třince.

www.bukovec.cz
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Mezinárodní žákovský projekt Christmas Traditions
Across Europe na základní škole
Každým rokem se
snažíme zpestřit vyučování nějakým projektem,
ve kterém spolupracujeme se školami ze zahraničí. V říjnu 2016 jsme
se domluvili se školami
z osmi zemí – Velké Británie, Francie, Španělska,
Řecka, Bulharska, Rumunska, Polska a Itálie
na spolupráci v projektu
s názvem Christmas Traditions Across Europe.
Cílem projektu bylo
Vánoční přání, které jsme zaslali do
přiblížit dětem vánoční Titulní list naší vánoční knížky
zahraničí
tradice různých evropských zemí. S partnerskými školami jsme se
šle všem zbývajícím školám zapojeným do
dohodli, že každá škola vytvoří knížku váprojektu společně s vánočním přáním. U nás
nočních tradic své země, nakopíruje ji a zave škole tak vzniklo rukama žáků celkem
osm knížek, které jsme poslali do zahraničí.
Na oplátku jsme od našich přátel ze zahraničí dostali knížky s jejich tradicemi, které
jsme si před Vánocemi prohlédli a vystavili
ve škole.
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Vánoční dílny
Již třetím rokem jsme uspořádali pro rodiče základní školy a jejich děti tvořivé dílny.
Společné odpoledne bylo tentokrát věnováno místním tradicím. Začalo přednáškou
pana Ing. Mgr. J. Byrtuse, který připomenul

vánoční tradice a zvyky v Bukovci. Společně
s rodiči se zamyslel nad možnostmi výchovy
dětí k uchovávání těchto tradic a obyčejů,
nad směřováním výchovy dětí k lidovému
řemeslu a k ručním pracím.

Na přednášku navázaly dílny, při kterých si děti s rodiči vyráběli vánoční ozdoby – řetězy ze slámy, stuh, různé dekorace
z ořechů a látek dle instrukcí paní učitelek.
Jednou z oblíbených činností bylo i zdo-

bení vánočních perníčků, se kterým dětem
pomáhaly i další zaměstnankyně školy.
Opět se ukázalo, že místní děti mají velmi
šikovné ruce a žádné práce se nebojí.

Předvánoční florbalový turnaj
Florbalový turnaj smíšených družstev tvořených rodiči a dětmi se už v předchozích letech
osvědčil a stal se oblíbenou sportovní akcí. Děti,
jejich tátové i sourozenci dokázali, že mají sportovního ducha a nebojí se ani žádné prohry. Doufáme, že zájem o sportovní akce všem vydrží i do
dalších let.

www.bukovec.cz
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Vystoupení prvňáčků
pro zaměstnance školy
Prvňáčkové se zvládli naučit vánoční příběh a předvést jej všem
zaměstnancům školy. Nechyběly ani
vánoční koledy.
Školní akce se nám povedly a o jejich hladký průběh se postarali nejen
všichni zaměstnanci a žáci školy, ale
také rodiče těchto žáků. Děkujeme
všem rodičům za všestrannou podporu při konání školních akcí. Jejich
pomoci si velice vážíme a těšíme se na
vzájemnou spolupráci i v dalším roce.
Mgr. Lucie Nožková, ředitelka ZŠ a MŠ Bukovec, p.o.
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Dračí den aneb Není drak, jako drak
setkání s partnerskou MŠ ze slovenské Rudiny
Společné setkání našich mateřských
škol proběhlo u nás dne 27. 10. 2016. Paní
starostka obce Rudina, paní ředitelka a paní
učitelky slovenské MŠ i rodiče s dětmi nám
tak oplatili naši návštěvu na Slovensku z loňského podzimu. Tehdy jsme společně vytvářeli podzimní dekorace z dýní a ostatních
podzimních plodů.
Dopolední program našich hostů spočíval v poznávání naší obce. Všichni se prošli
pohádkovým parkem, kde museli splnit
řadu úkolů a nechybělo ani hledání „pravého“ pokladu.

A kde se skrýval? Samozřejmě v dračí
jeskyni! Odměnou za hledání jim nebyl
pouze poklad, ale i ochutnávka našich „pohádkových“ placek v hotelu Kempa.
Doprovod jim dělali zástupci našeho OÚ
s paní starostkou a paní ředitelkou.
Odpoledne u nás ve školce se k nám připojili rodiče našich dětí a společně jsme se
pustili do práce. Náš den se nesl ve znamení
draků a to všelijakých. Vyrábělo se, lepilo,
malovalo, pletlo a vyplétalo. Zkrátka, každý
se snažil podle své fantazie, chuti a představivosti. Vznikali draci listoví, mechoví,
z proutí, papíráci, létavci i nelétavci.
Radost pohledět, jak byli rodiče se svými
dětmi sehraní! Za malou chvíli se naše školka změnila v „dračí galerii“.

Den se nádherně povedl a za to patří
velký dík:
• zástupcům OÚ, kteří nám vyšli vstříc během dopolední části
• rodičům, kteří přišli odpoledne strávit
s námi a dětmi
• maminkám, které napekly skvělé koláče
ke kávičce a nádherný dort pro hosty
• ochotnému dědečkovi, který vyrobil krmítka, jako dárek pro „slovenské“ ptáčky
• p. kuchařkám, za naše plná bříška a přípravu chutných pomazánek
• p. školnicím, které byly vždy k ruce a naši
školku po akci uvedly do„původní podoby“
• všem, kteří si společný den přišli užít
Za vše hodnocení slovenských hostů:
„Je nám tu tak dobre, akoby sme boli medzi svojou rodinou!“

MŠ Bukovec Szmeková Miroslava

www.bukovec.cz

W naszej szkole
Jesień w naszej szkole była ciekawa i róznorodna. Po rozpoczęciu roku szkolnego
uczniowie nie tylko pracowali na lecjach, ale
też przygotowywali się do wielu konkursów,
wystąpień z programem kulturalnym, ciekawych spotkań, wycieczek krajoznawczych,
kursów...
W konkursie Po cieszyńsku po obu stronach Olzy Ema Tomanek z 5. klasy zdobyła 2.
miejsce, Beatka Szkandera z 3. klasy 3. miejsce
, a Esterka Pyszko z 4. klasy otrzymała wyróżnienie. Również na konkursie recytatorskim
uczniowie naszej szkoły odnieśli sukces:
Ema Tomanek uzyskała 2. miejsce w finale w
Gnojniku. Dzieci brały udział w wielu innych
konkursach np. konkursie rysunkowym Jablunkovský džbánek, gdzie stanęli na pierwszych miejscach w swojej kategorii: Esterka
Pyszko z 4. klasy, Max Tomanek z 3. klasy
i Ewka Wacławek z 1. klasy. Dzieci też przygotowały 16 szopek na wystawę w Muzeum
w Trzyńcu, z których 14 zostało nagrodzonych.

Uczniowie dużo czasu poświęcili przygotowaniu wielu programów kulturalnych
na różne okazje, np. 550 rocznicę powstania
Piosku, przywitanie noworodków w Bukowcu, spotkanie Klubów Kobiet z Zaolzia, …
Na początku listopada przywitano w naszej
szkole chlebem i solą oraz piosenkami ludowymi naszego regionu kadrę kierowniczą
z polskich szkół na Litwie.
Jednak największe emocje wiązały się ze
Spotkaniem przy choince, które odbyło się
w PZKO w piątek 9 grudnia, ponieważ dzieci
miały nadzieję, że odwiedzi je i święty Mikołaj.
Ich życzenie spełniło się, ale okazało się, że

Občasník obce Bukovec / 33

Poděkování našim školám
Děkujeme žákům a jejich učitelkám obou
základních škol za dokonale připravené
programy, kterými zpestřili naše akce„Posezení s jubilanty“ dne 20. 9. 2016, „Vítání
občánků“ také dne 20. 9. 2016 a„Mikulášskou nadílku“ dne 2. 12. 2016.

pojawił się i nieproszony gość – diabeł. Na
szczęście Mikołaj kazał mu być grzecznym
i zabronił zabrać do worka kogokolwiek, bo
przecież takie pracowite dzieci zasłużyły na
prezenty, a te drobne niedociągnięcia w zachowaniu obiecały poprawić.
Uczniowie i pracownicy szkoły życzą
wszystkim czytelnikom Občasníku spokojnego Bożego Narodzenia oraz zdrowia i powodzenia w całym roku 2017:
Szczynści na szczynści na tyn to tu Nowy
Rok, cobyście tu byli zdrowi cały Boży Rok! To
nóm Boże dej! W każdym kóntku po dziecióntku, a na piecu troje, a cobyście nie powiedzieli,
że je kiere moje!
To nóm Boże dej! Cobyście byli zdrowi i wiesioli, jako w niebie anieli! To nóm Boże dej! Coby
sie Wóm darziło, mnożiło, kapusta, groch, żito,
reż, pszyniczka też! To nóm Boże dej! Cobyście
mieli pełne pudła, cobywóm gaździno przi piecu nie schudła! To nóm Boże dej! Cobyście mieli
tela byczków, wiela w lesie smereczków, a tela
cieliczek, wiela w lesie jedliczek! Cobyście mieli
tela liści na kapuście, wiela ludzi na odpuście! To
nóm Boże dej! Kurek pełno grzynda, hej kolynda, kolynda!
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Z ČINNOSTI KLUBU SENIORŮ
Pro Jabkový den, který se konal 17. 9.
2016 v Jablunkově upekla naše aktivní členka
paní Marie Roženková úžasný jablečný závin.

Recept na závin zůstává tajemstvím cukrářky 

V sobotu 15. 10. 2016 jsme uspořádaly
zájezd do Polska. Brzo ráno se jelo se na dušičkové trhy v Tychach, kde bylo možné nakoupit jak dušičkové tak už i vánoční dekorace.
Cesta dál pokračovala do Goczalkowic, tam
nás krásné slunečné počasí vybízelo k příjemnému venkovnímu posezení u kávy v zahradní restauraci a k procházkám po nádherných
okrasných zahradách. Naše poslední zastávka
byla ve velkém zahradnictví v Pisarzowicach.
Pak už byl náš autobus plný různých vřesů,
keřů a květin, takže se z něj stalo pojízdné
květinářství, které zamířilo zpět do Bukovce.
Dne 26. 10. 2016 nás navštívila Jewka
Trzyńczanka, beseda se konala na hotelu
Kempa a i když trvala téměř 2 hodiny, bylo se
pořád na co ptát. Prozradila nám, co jí inspiruje k psaní fejetonů do Hutníku, jak se k psaní
dostala, vyslechli jsme si i několik skutečných
příběhů, apod.

Posezení s Jewkóm Trzyńczankom

15. 11. 2016 pro nás v zasedací místnosti
obecního úřadu uspořádal Ing. Karel Steinbauer zdravotní přednášku o bylinkách, vysvětlil nám, jak se pěstují, suší, jak a kdy se
sbírají a připravují.
Konec roku vždy vybízí k vilijovce a tu
jsme si připravily dne 30. 11. 2016. Slavnostně nazdobené stoly, dárky i stromeček
už připomínal vánoční čas. Tuto atmosféru
nám ještě více přiblížily děti z obou základních škol krásným programem. A tímto jim
děkujeme.

Naše vilijovka

Dne 8. 12. 2016 jsme zamířily do Prahy,
prošly jsme Hradním náměstím a Chrámem
sv. Víta, Zlatou uličkou a došly jsme až k Pražskému Jezulátku do Chrámu Panny Marie
Vítězné na Malé straně. Na trzích na Staroměstském náměstí jsme si doslova užívaly
vánoční atmosféru, obdivovaly kovářské
i jiné umění, vánoční zboží a dobroty na stán-

Děti ze základní školy nám připravily živý Betlém
a přišli i Tři králové

www.bukovec.cz
cích a také obrovský, krásně zdobený strom.
Tam i zpět nás zavezl vlak společnosti RegioJet a cestu nám zpříjemnili kávou a dalším
občerstvením. Některé z nás se tohoto výletu nemohly zúčastnit, tak si místo toho užily
alespoň wellness pobyt na hotelu Kempa.
Adventní koncert nám přiblížil čas vánoc
ještě víc a pak nastal konec roku 2016… toto
letí!
Všem naši spoluobčanům přejeme mnoho zdraví, štěstí, úspěchů a Božího požehnání
po celý rok 2017.
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Děti za ZŠ s polským jazykem vyučovacím nám
zazpívaly i koledy
Za Klub seniorů v Bukovci
Terezie Jochymková

Podziynkowani łod Jewki Trzyńczanki
Szanowno pani starostko.
Dostało sie mi wielkigo hónoru, że żech mógła łónskigo roku, miyndzy Wami chwilym
pobyć. Kapke porozprowiać i aji sie pośmioć. Bo cóż nóm starsim je wiyncej w dzisiejsim
czasie potrzeba. Dyć ci już łodewrymy gazetym, puścimy, radio albo televizor, to ze wszeckich strón na nas wyskakuje albo polityka, albo złodziejstwa i jako nikany jedyn drugimu
mydli schody. Szanowne Bukowianki i Bukowianie. Je tu Nowy rok. Przed niedownym żeście sie dzielili przi stołach łopłatkami, i chlebym ze solóm. Wiym, że w nikierych rodzinach
był tyn chlepbiczek ni łod soli, ale łod łez za tymi, kierzi łod Was łóńskigo roku łodeszli.
Ale Panbóg chcioł inaci, a ze śmiercióm sie jeszcze żodnymu handlować nie podarziło.
W dalsich rodzinach zaś była radość, bo sie wszecy przi Wilijnym stole społu zeszli. A nikany
zaś mało łokrusinka łoglądała strómeczek, i dziwiła sie nad cudym, kiery widzi. Tak już to
je zrychtowane, że jedni sie rodzóm a drudzy łodchodzóm a nejgorsi, że nikierzi jeszcze
w młodych rokach. Pozwólcie mi, abych Wóm wszeckim do Nowego roku, już tego ze
siedymnostkóm, kiery by mioł być podle przedpowiedzi rokym szczynśliwym pożyczyła,
aby sie Wóm w Bukowcu dobrze żiło. Abyście sie wdycki radzi wracali tam, kaj sóm Wasze
korzynie-do dómu rodzinnego. Aby przi każdej Wasi chałpie stoł wielki drabiniok nałożóny
zdrowim, i radościóm ze żiwota. A na Wasze dzwiyrze aby kupkali jyny goście, z dobrymi
umysłami a przed wszelijakóm sieplacióm, aby były zatrzaśnióne. Abyście sie wszecy
zgodzali, czi już w rodzinach, albo sómsiedztwie. Bo zgoda buduje, nie zgoda rujnuje.
A jako wdycki prawi moja siostra Hanka, że: ,,Lepsi sikowny bliski sómsiod, niż daleko
rodzina...‘‘ Oby Waszo dziedzina fórt tak kwitła, jako do teraz, i aby sie Wóm w Bukowcu,
w tym kąteczku krasnej Śląski ziymie wszeckim dobrze żiło. Abyście se wożyli roboty tych,
kierzi sie starajóm ło to, aby Wóm nic nie chybiało. Dyć ci starsi nejlepi wiedzóm, jaki to
było kiejsi a jaki to je teraz. Kiela Wasim własnym prziczyniynim je w Bukowcu nowości
i nowych przepieknych rodzinnych chałp. Kiela turystów podziwio tyn kiejsi Bogym zapómniany, i ubogi kraj. Bydżcie paradni na Waszóm dziedzine. Dyć kiela ludzi sie z daleka
szyroka zjyżdzo na tyn Wasz sławny ,,PLACKOWY FESTIWAL‘‘, a każdy rok jich przibywo. Jaki
sławne je to Wasze ,, KOSZYNI KOSAMI‘‘, kiere sie już stało miyndzynarodowe. I tak dali by
jeszcze szło mianować. Ale to wszecko samo łod sebie nie prziszło. Wszecy na tym mocie
zasłógym. I aby tak dali było, Wóm z całego serca z dzichetkóm zdrowio, i z szacunkym
ku Wóm wszeckim z dobrymi umysłami, życzy.
Jewka Trzyńczanka

36 / Občasník obce Bukovec

Prosinec 2016

Starzikowe wieści
Młode roki
W młodych rokach ,tóz nejradszi na feryjach u starków przebywo,
Chłapiec w kierym czas od czasu sie gorolski duch ojców ozywo.
A na Szańcach nad dziedzinóm ,na pasiónku z kozóm jynóm
Procnie rychtuje biczisko,wyrzazuje ornamynt a pisko.
Dobrze je mu tu samymu
Ogiyń cedzi splatki dymu
W szyrokim natury łónie
Naokoło tyrczóm grónie.
Spoza gory cestóm hore uz furmani jadóm rynsztokami,
W chłapcu serce poskocziło ,cesta kurzi prochym za wozami.
Furman na furmana woło,bicze strzylajóm wiesioło
Poganiajóm szumne kónie,ciotka kopie na zogónie.
A chłapczisko nie wiy czymu
Dobrze je mu tu samymu
Strzelił biczym w odpowiedzi
A dali na trowie siedzi.
Przeminyło kupa roków,świat pokrocził prziniós zmiane.
Wloli asfalt do rynsztoków,chałpy stojóm murowane,
A na Szańcach nad dziedzinóm starzik wnukowi spómino
Jako było w tamtej dobie,mały sie za uchym szkrobie.
Czymu kóni je tak mało
A co sie furmanóm stało,
Ze nie jadóm cestóm hore,
Na pasiónku ogiyń gore.
Przi nim stary z młodym siedzi
Obo dwo bez odpowiedzi.

Fejetón
Pamiyntóm, mój starek sym tam zaszeł
do karczmy. Starka mie nikiedy posłała za
nim, coby nie zaćmił. Jo, mały chłapiec , sie
isto kapke boł, dyć w zadymiónym szynkwasie tela cudzych chłopów a hóczało tam jak
w osi bani. Najisto debacili o czymsi waznym,
no jako w gospodzie. Pod ścianóm na ławach
siedzieli a starek tez. Jak mie dojrzoł kiwnył
na gospodzkóm a óna prziniysła zółtóm zode
abo sztolwerki cobych sie zainteresowoł.
Uciykło kupa roków. Moja nejlepszo
starka umrziła, downo uz, aji starek. Tata z
mamóm tez.

Teraz jo je starzikym a moja starkóm.
Wyszli my roz odpołednia na piwo do Bukowiecki gospody.
Była prózno, jyny gospodzko glancowała
szkło. Było cicho jyny z wedlejszi cymry, tez
próznej, dolatowoł głos telewizora. Groł dlo
nikogo. Objednoł jo piwo a moja małe bo
nierada gorski.
Prziszeł młodziok, kupił cygaretle a poszeł. Prózno tu mocie, zawiydła moja baba
rzecz o biznysie.
To wiycie uz to nima jako kiejsi, aji po
feryjach turystów jako na recepis, rozpo-
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wiadała sie gospodzko………. Objednoł jo
śliwke a moji kawe bo chciała……….. Kiejsi
jak chlopi prziszli po robocie, było wiesioło.
Aji pośpiywali, karty zagrali. Jakosi jich teraz
bardzi naganio, stołki nie zagrzejóm.
A młodzi jak obsiednóm stół tóz ponikiedy jak niymi, kazdy na mobilu gro. A jak
dyskutujóm tóz aji wulgaryzmów pełno loto,
az mie je gańba. Tako kultura nastała, snoci, ze
medyjalno. Tóz taki to je. Eszcze jednóm śliwke jo przełknył a potym my szli. Cestóm my
rozmyślali co ta globalizacyja dobrego przi-
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niesie. Zaspóminali my na stare czasy. To už se
nevrátí, prawiła moja a nie wiym czi nóm było
do śmiychu. Jo ji na to, przeca wiysz, ze jako
naszo wnuczka przijechała ze szkoły z Opawy
prawiła, ze uz ze trzi razy jóm nauczycielka
nabadała coby řekla něco po našimu, ze se
ji naszo gorolsko rzecz moc líbí. Jo prawił,
prowda, dyć ta naszo rzecz tu przeca pasuje
miyndzy nasze gory. Je jo zwiedawy kiery za
sto roków beje eszcze umioł po naszimu. Nas
uz tu nie beje, mozne nasze prawnuki?
Starzik

Na slovíčko s myslivci: Přikrmování zvěře
Zasněžené stromy, z oblohy padající vločky, mráz, to je krása pravé zimy. Pro zvěř žijící
v lese, je zima kruté období. Krajina v zimních
měsících neposkytuje zvěři dostatek potravy
a zvěř často hladoví. Důležité je, aby si zvěř na
podzim vytvořila dostatečné tukové zásoby,
k tomu má ale omezené možnosti. Proto je
na nás myslivcích, abychom věnovali zvěři intenzivní péči a přikrmovali ji. Vítáme pomoc
i od lidí, kterým není strádající zvěř lhostejná.
Při přikrmování musíme dbát správných zásad, abychom zvěři neublížili.
Nejpřirozenější potravou pro volně žijící
zvěř je kvalitní luční seno – objemné krmivo. Seno obsahuje výživné látky, odstraňuje
pocit hladu a zlepšuje průchodnost na trávené potravy
spárkaté zvěře (srnčí, jelení,
dančí a černé).
Nejdůležitější stavební a energetické látky pro
život zvěře jsou obsaženy
v semenech. To jsou žaludy,
kaštany a bukvice. Z obilí pro
přikrmování je vhodný pouze
oves. Dužnatá krmiva – jablka, hrušky, mrkev, jeřabiny,
brambory, krmná řepa a siláž,
tvoří zdroj vitamínů a tekutin.
Můžeme podávat i naprosto
suché a neplesnivé pečivo,

ale pouze jako doplněk. V žádném případě
to nesmí být pečivo s náplní. Vlhké pečivo
způsobuje zvěři poruchy trávení a průjmy.
Do lízu dáváme kamennou
sůl, která obsahuje významné
prvky – chlór a sodík.
Pro oslabenou zvěř jsou
v zimě velkým nebezpečím
volně pobíhající psi, běžkaři
a neukáznění lidé, kteří zvěř
vyhánějí ze svých úkrytů a tím
dochází ke štvaní zvěře a ta po
ulehnutí na sníh podléhá zápalům plic a hyne.
Děkujeme dětem z mateřských škol, které každým
rokem nosí do krmelce kaštany, mrkve a jablíčka.
MS Bukovec Šance
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RADY A TIPY PRO ZDRAVÝ ŽIVOT
Zdraví podle ročních období – zima
Leden – led – ledviny, tento slovní kmen
jistě není náhodný a naznačuje, že právě
v zimním období jsou naše ledviny maximálně výkonné. Nikdo asi nepochybuje
o tom, že tento párový orgán doslova určuje
kvalitu našeho života a jeho hlavní funkcí
je nepřetržitá filtrace krve. Tento důmyslný filtrační systém zajišťuje, aby se důležité
látky vrátily zpět do krve a naopak ty nepotřebné vyloučily z těla ven. Řídí minerální
a vodní hospodářství. Tento proces filtrace
můžeme přirovnat k průmyslovému čištění
odpadních vod. Fungují-li ledviny špatně, je
ohrožen celý krevní oběh a tím pádem, celý
organismus! Ledviny jsou také zodpovědné
za protiplísňovou imunitu.
Padání vlasů, kazivost zubů, kvalita
nehtů, vysoký či nízký tlak, cystitidy, špatná paměť, jakékoli problémy s páteří, ušima, menstruací, neplodnost, osteoporóza,
bolesti v lýtkách, kloubech, tříslech, záněty
močových cest, tvorba otoků zejména pod
očima a kotníků, záněty nervů, atd. poukazují na toxické zatížení a nedostatečnou
energii tohoto orgánu.
Okruh ledvin je také spojen s emocí
strachu a úzkosti. Pokud trpíte těmito emocemi často, často tím poškozujete energii
svých ledvin! Ledvinám dále škodí sůl, cukr,
nadbytek uzenin a potravin s velkým množstvím bílkovin, polotovary, ochucovadla
s obsahem glutamanu sodného, alkohol,

kouření, nedostatek pohybu, atd. Ledvinám
naopak prospívá pohyb, správný pitný režim – nejlépe čistá pramenitá voda, všechny
zásadotvorné potraviny a dostatek vlákniny, tedy ovoce a zelenina, brusinky, petržel,
luštěniny, jalovec, atd. Medicinální houby
Cordyceps a Polyporus také podporují činnost ledvin.
Nápoje jsou vhodné teplé – tělo není
ohřívač na led.
Recept na zahřívající „nealko“ punč
0,5 l silný kvalitní černý, popř. ovocný čaj
0,2l pomerančová (grepová, jablečná…)
šťáva
Koření dle chuti, např. hřebíček, badyán,
skořice celá, kardamon…
Čaj připravte a nechte vyluhovat s kořením, přidejte šťávu, nejlépe čerstvě lisovanou, osladit můžete medem nebo
agávovým sirupem. Přidat můžete ovoce,
např. brusinky, maliny, borůvky…
Pro variantu s alkoholem přidejte k hotovému čaji s kořením (alkohol je pro ledviny nevhodný):
0,5l víno - svařené
0,1l rum, popř. citrónový nebo jiný likér
0,2l pomerančové (grepové, jablečné…)
šťávy
Oslaďte dle chuti, můžete přidat také ovoce.
Přeji pevné zdraví a vše nejlepší v roce
2017, krásné zimní dny a chraňte své ledviny.
Ivana Kluzová, terapeut & poradce
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Břišní tance v Bukovci
Píše se rok 2011, chodbami základní
školy se ozývá rozhlas, který nabádá mladé
dívky k přihlášení se do kroužku orientálních tanců. Několik slečen, sebralo odvahu
a podalo přihlášku. Netušily však, že se tím
zavázaly k něčemu, co jim změní život.
Začaly se scházet ve velkém počtu
v písecké tělocvičně, avšak časem členek
ubývalo a zůstaly jen ty nejsnaživější, kterým orientální tance přirostly k srdci. V tu
chvíli se v hlavě trenérky Renaty Saranové
zrodil nápad, ukázat se veřejnosti a nechat
taneční skupinu ohodnotit odbornou porotou. Avšak bylo zapotřebí vymyslet vhodné
jméno, pod kterým budou vystupovat. Po
mnohých úvahách vznikl název Leila. Pak již
nebránilo nic tomu vyrazit na první taneční
soutěž „Světlo Orientu“, konající se v Kopřivnici. Dívky se velmi těšily a věřily v úspěch
i přesto, že měly obyčejné kostýmy ušité
doma, nicméně přišlo velké zklamání. Neumístily se. Některé první neúspěch zlomil
a vzdaly to, ovšem ty nejsilnější své odhodlání nezahodily a začaly trénovat poctivě.
Musely si vyzkoušet mnoho neúspěšných soutěží, aby byly připraveny na výhry.
Trpělivost má hořkou příchuť, ale sladké
ovoce, čehož i Leila docílila. Roku 2014 si
odnesly 3. místo ze soutěže „Světlo Orientu“,

následně v roce 2015 se umístily druhé na
mezinárodní soutěži „Talent Awards“ a zároveň byly pozvány na galavečer do Prahy.
Mezi největší poklady patří rok 2016, kdy
získaly 1. místo v soutěži „Talent Awards“
a 1. místo v soutěži „Paforta Ostrava“. Vyplatilo se počkat.
Dnes již žádná slečna ze skupiny Leila nenavštěvuje základní školu v Písku, ale přes to
je něco drží stále pohromadě, záliba k tanci.
Nyní my - Veronika Krenželoková, Gabriela
Trombiková, Adéla Bilková, Kateřina Kawuloková, Sylvie Szkanderová a Eliška Kawuloková pod vedením paní Renaty Saranové
trénujeme v bukovecké tělocvičně a je nám
ctí reprezentovat obec Bukovec na soutěžích.
Kateřina Kawuloková
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OKÉNKO DO OBECNÍ KRONIKY
Počasí a jeho vliv – r. 1985
Nástup roku 1985 přivítala příroda mírnými mrazíky a nepatrnou vrstvou sněhu.
Druhý týden ledový překvapil však velikými
mrazy, rtuť teploměrů klesala až na -20 °C.
Nejchladnější byly úplňkové noci. 11. 1.
Však obloha potemněla a začalo sněžit.
Mrazy se zmírnily.
Na Hromnice tj. 2. 2. velmi tálo, po
zledovatělých cestách tekla voda. 3. 2.
V časných ranních hodinách velmi silně
zahřmělo, ve dne pak nastala prudká sněhová vánice. Přestože se pak po několik dní
pohybovala teplota okolo nuly, únor nám
pak nadělil několik silných mrazů -20 °C,
-28°C, místy dokonce až -32°C.
V březnu nastalo předjaří s táním sněhu,
v dubnu bylo už po něm, ale bylo chladno, zvlášť poslední týden a v noci z 24. na
25. napadlo ještě 10 cm sněhu s mrazem
-6 °C. Ale již v dopoledních hodinách začalo prosvítat sluníčko a už kvetoucí narcisy začaly zdvíhat své něžné hlavy ze
sněhu. V té době měli už zahumenkáři
i JZD svá pole oseta, obilí už vzcházelo, ba
i bramborová sadba byla už z větší části
v zemi.
Prvomájový den byl sychravý, se sněhovými přeháňkami. Účastníci prvomájových
oslav v Jablunkově byli nuceni se tepleji obléknout. Až koncem května nastalo několik
krásných a velmi teplých dní, děti už začaly
s koupáním v řece. Ale z teplého počasí se
děti netěšily dlouho.
Téměř celý červen byl chladný, pro časté přeháňky probíhala senoseč zdlouhavě.
Až zase druhá polovina 7 měsíce dopřála
omladině dostatek radovánek na slunci i v
řece. Ale srpen nás překvapil vydatnými
lijáky, 8. srpna se naplnila koryta potoků
i řeky Olše až k okrajům. Mnohde poškodily
přívaly vody přístupové cesty.

Na řece však nedošlo k žádným škodám, ukázalo se, že úprava a hrazení koryta
a břehů se stalo velice účinným, i když byl
příval vody dost veliký. Voda hrozivě hučela
a nesla klády i celé menší stromy, ale naštěstí
nikde nevznikla záhať, která nejčastěji způsobuje vylití vody z koryta.
Žně v půli srpna proběhly za příznivého
počasí, rovněž i sklizeň brambor, kterých se
však urodilo méně než jindy. Srpnové lijáky
a velké horko po nich způsobily, že brambory v zapařené zemi velmi nahnily, zvláště na
mokřejších polích.
Podzim pak byl suchý, na výše položených místech se lidé stěžovali na úbytek
vody. Ještě i začátek listopadu byl pěkný. Až
13. 11. začalo pršet, na noc se ochladilo a do
rána byla příroda pod sněhem. K nemalé radosti dětí sypala šedobíle zamračená obloha
bohatě sníh ještě po několik dní tak, že větve
stromů jím byly těžce obtíženy, drátěná oka
plotů bíle vymozaikovaná mžourala na bílé
beranice zdobící sloupky, zkrátka, zimní idyla.
Ne však pro službu silnic, která už byla
nucena zajišťovat provoz rozhrnováním silnic
a cest. V začátku prosince začalo mírné tání,
jižní svahy vytály natolik, že je zdobily malé
bílé ostrůvky pod stromy, jen polesí Gírové
zůstalo ze severní strany bílé. Takové byly
svátky vánoční, až 30. prosince lehce umrzlo
a začalo sněžit.
Zápis kronikářky paní H. Pospíšilové
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SPORT V NAŠÍ OBCI
Žáci podzim 2016
Po sezoně 2015 – 2016, kde došlo k velkému omlazení týmu, se podařilo umístit v tabulce na hezkém pátém místě. Do
nového ročníku naše žáky upustili „jen“
tři hráči, šli do dorostu a taky po domluvě
jsme uvolnili na půl roku B. Niedobu do
Jablunkova. A tak se očekávalo, že by mohli
loňské umístěni trošku vylepšit. První zápas
sehráli na domácím hřišti proti týmu z Vendryně. Po velmi dobrém výkonu a hlavně
hezké kombinační hry jsme vyhráli 2:1. Druhý zápas nás čekal na neoblíbeném hřišti
v nedalekém Návsí. Návsí hraje své domácí
utkání na hřišti s umělým povrchem, na
což naši hráči moc zvyklí nejsou. A možná
i tohle se podepsalo na jejich výkonu. Hráči
si asi mysleli, že když se podařilo vyhrát
v minulém zápase, tak to půjde samo, ale
tvrdě narazili a prohráli po bídném výkonu 2:1. Nesmím ovšem zapomenout na
domácí, kteří podali dobrý výkon, hlavně
pak T. Nieslanik, který si s našimi obránci
dělal, co chtěl. Po nevydařeném venkovním
utkání následovalo druhé domácí utkání.
V něm jsme přivítali tým Bystřice. Tento
tým většinou patřil k nejlepším, ale jak je
vidět podle jejich výsledků, tak tuto sezonu
to v některých zápasech nepotvrdili. Žáci si
s chutí zastříleli a vyhráli jasně 7:3, čímž tak
trochu odčinili nezdar z posledního zápasu. Po týdnu se opět na domácím trávníku
proháněli naši žáci. Proti týmu z Hrádku se
od začátku hrál pohledný fotbal s mnoha
gólovými příležitostmi. Na výsledku to bylo
nakonec taky znát. Zápas skončil spravedlivou dělbou bodů 3:3. Teprve na druhý venkovní zápas se zajíždělo do Milíkova, který
taky patřil v minulých letech k nejlepším
týmům. Ale podobně jako Bystřice letos
vyklidili pozice z horní poloviny tabulky. Po
bídném výkonu v prvním poločase, který

skončil 1:0 pro domácí. Byl druhý poločas
po bouři v kabině úplně jiný. Žáci vyhráli
1:4. K dalšímu zápasu k nám přijel soupeř
z Oldřichovic a na cestu domů jim naši žáčci přidělili pořádný ranec. V tomto zápase
obranné řady téměř neexistovaly, naopak
řádili útočníci. Zápas skončil pořádnou přestřelkou 9:4. V tomhle období byla forma
žáků skvělá, což potvrdili na venkovním
hřišti v Janovicích. Kde podali asi nejlepší
výkon za celý podzim. Využili skvělé velkou hrací plochu, hráli krásný kombinační
fotbal. V tenisové terminologii dali domácímu týmu „kanára“, zvítězili 0:6. Poslední domácí zápas se nesl v duchu velkého
derby. Přijeli k nám na domácí trávník hráči
Písku. Většina kluků spolu chodí do jedné
školy a tak se dobře znají. V takovýchto
zápasech předem nejde nikdy určit favorita, když jsme se nacházeli v tabulce úplně
na opačném pólu. Po zajímavém a hlavně
bojovném utkání s plným nasazením obou
týmu vyhráli naši žáci 4:1. Poslední podzimní zápas nás zavedl na horkou půdu Mostu, které vládli celému Okresnímu přeboru.
Očekával se kvalitní fotbal, jelikož na sebe
narazili podle tabulky dva nejlepší týmy
celé dosavadní podzimní části sezóny. Zápas mírně ovlivnilo počasí, protože bylo
hřiště hodně podmočené, kvůli velkým
dešťům a taky sněhovým přeháňkám. Ale
i tak se hrál zápas s velkou bojovnosti. Po
většinu zápasu byli lepším týmem hráči
Mostů. A taky nakonec zvítězili v poměru 2:1. Ale naše borce musím pochválit
za dobrý výkon. V podzimní části sezóny
jsme dokázali z 9 zápasu získat 19 bodů
za 6 vítězství, 1 remizu a dvě prohry při
kladném skóre 37:17. Tento zisk bodů stačil
na krásné třetí místo za suverénními Mosty
a druhým Návsím. Většina hráčů odehrálo
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všechny zápasy za, což jim patří velká poklona. Naši trenéři T. Čmiel a R. Lysek si totiž
nemají moc z čeho vybírat. Nejvíce gólu
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nastříleli J. Kulig a Š. Jalovičor (oba 10 gólů),
v těsném závěsu je za nimi s 8 góly M. Bury.
Josef Krenželok

Dorost podzim 2016
V listopadu skončila pro naše dorostence podzimní část sezóny, a tak je ten
správný čas se za první polovinou soutěže
lehce poohlédnout. Oproti minulé sezóně
došlo k pár změnám. Doposud byla soutěž
rozdělena na dvě skupiny a vítězové obou
z nich se utkali o to, kdo postoupí do vyšší
soutěže. Nyní se však obě skupiny spojily
v jeden celek a přímý postup do vyšší soutěže tak zajišťuje celkové první místo. Do
nové sezóny nastoupilo 13 manšaftů, a i to
je důvodem, proč soutěž začínala nezvykle
již v polovině srpna. Naši dorostenci svoji
pouť za body započali 14. 8., když do Písku
zavítal tradiční soupeř z Milíkova. Utkání
vyznělo jasně ve prospěch domácích, kteří
outsidera roznesli v poměru 9:0. Následoval zápas proti soupeři zcela neznámému
- Bašce. Zápas, v němž jsme od 37. minuty
drželi hubený náskok jedné jediné branky,
vítěze nepřinesl a vyrovnávací gól z 64. minuty pro naše borce znamenal první ztrátu
bodů. Dalším protivníkem bylo mužstvo
Oldřichovic. I když míč na kopačkách jsme
měli po většinu utkání my, z důvodu mnoha nevyužitých šancí, jsme se museli smířit
s další, tentokrát bezbrankovou, remízou.
V sobotu 3. 9. byl na programu souboj
Písek/Bukovec – Čeladná. Vrstevníci z Čeladné však přijeli pouze v sedmi hráčích
a utkání bylo po 20 minutách hry za stavu
5:0 pro Písek/Bukovec kontumačně ukončeno v náš prospěch. Na řadu přišel jeden
z nejobávanějších zápasů, boj o důležité
body s velkým rivalem z Jablunkova. Herně
vyrovnaný zápas rozhodla chyba z 8. minuty, kterou jablunkovský útočník nekompromisně potrestal a prohra 1:0 tak pro nás
znamenala první, a zatím i jedinou prohru
v této sezóně. Po zaváhaní v Jablunkově

jsme už přemožitele nenašli a manšafty,
které pomýšlely na body v utkáních s Pískem/Bukovcem, hrubě narazily, o čemž se
přesvědčil i následující sok – Dobratice/Vojkovice. Naši dorostenci měli utkání jasně
pod kontrolou, výsledek 7:1 je toho jasným
důkazem. Rychlý fotbal s dostatkem povedených akcí a mnoha zajímavými momenty byl k vidění na půdě odvěkého rivala
a jednoho z favoritů celé soutěže – Bystřice.
Tam naši borci ukázali odhodlanost a hlad
po vítězství, když svého protivníka přehráli
jasně 3:1. Za tento výsledek je nutno poděkovat i všem fanouškům, kteří neváhali
a v početné skupince přijeli dorostence
v důležitém utkání podpořit. Příštím soupeřem byly Smilovice/Nebory, jenže ani ty
neměly na body jakýkoliv nárok a z Písku
odjížděly s vysokým debaklem 9:0. K dalšímu zápasu zavítali dorostenci na půdu
neoblíbeného týmu Mostů. I když se Mosty
nacházely na samém dně tabulky, zápas
to nebyl vůbec jednoduchý a vyrovnanou
partii za stavu 0:0 s námi dokázaly hrát po
celých 45 minut. Následně se ale naši hoši
semkli a i díky pár změnám v sestavě dokázali utkání strhnout na svou stranu. Mosty
– Písek/Bukovec tedy 1:2. Následoval zápas
o všechno. Zápas, jenž do jisté míry ovlivňoval dění na čele tabulky. Skvělý manšaft
z Palkovic proti dlouho neporaženému Písku/Bukovci. Naši borci podali v Palkovicích
skvostný výkon a po heroickém výkonu si
odvezli za výhru 0:1 veledůležité 3 body.
Před námi byla dvě poslední utkání a cíl
byl jasný - 2 výhry, 6 bodů. To se nakonec
vyplnilo, nejprve jsme na domácím hřišti
zdolali mírně favorizovaný celek z Dobré
3:0 a na samotný závěr sezóny si s chutí zastříleli proti dorostencům z Hrádku/Návsí,
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když jsme je na jejich půdě deklasovali 7:1.
Podzimní část jsme tak zakončili s bilancí
9 výher, 2 remízy, 1 prohra, za což našim
hochům patří v tabulce krásné 2. místo se

Občasník obce Bukovec / 43
ztrátou jednoho bodu na vedoucí Bystřici.
Doufejme, že dorostenci dokážou skvělou
formu převést i do jarní části a budou tak
nadále pokračovat ve skvělých výsledcích.
Patrik Bojko

Muži podzim 2016
Sezónu 2015 – 2016 jsme zakončili na
krásném druhém místě Okresního přeboru
a tak se do nové sezóny vstupovalo s vědomím, že bychom se tomuto úspěchu
chtěli aspoň přiblížit. Družstvo se dokonce
podařilo před sezónou posílit. Z dorostu
přišel F. Zogata, z Třince k nám na hostování přišel J. Koper (bydlí v Písku) a v průběhu podzimu k nám přišel hrát ještě K.
Kantor (Písek). První zápas jsme odehráli
v sousední obci v Písku v termínu, kdy se
konal „Gorol“. Zápas jsme zvládli tak napůl,
jelikož jsme byli lepší, ale nevyhráli jsme.
Remizovali jsme 2:2. Přes letní prázdniny
i díky špatnému počasí jsme včas nedokončili přestavbu hřiště, tak jsme měli zápas
přeložený na venkovní trávník. Ve Vojkovicích, které postoupilyz Okresní soutěže, se
hrál vyrovnaný zápas. Jenže, tak jak tomu
bylo v Písku, jsme nedávali šance a prohráli trochu smolně 3:1. Do třetice venkovní
zápas. V Nošovicích se i přes snahu vedení
přeložit zápas, odehrál po „Plackovém festivalu“ a taky to tak dopadlo, ostudně jsme
prohráli 7:0. Sezóna se pro nás tedy nevyvíjela vůbec růžově. Hlavně výsledkově to
byla tragédie. Ale další zápas a konečně na
našem malém hřišti jsme udolali po boji
Metylovice 3:2. V tabulce jsme se odpoutali
od sestupových příček. I když jsme ve čtvrtém zápase konečně dosáhli na vítězství,
tak se na lepší časy bohužel blýskat nezačalo. V dalším zápase jsme zajížděli na horkou půdu do Mostu u Jablunkova. Odehráli
jsme výborný zápas. Dvakrát jsme dokonce
vedli, ale domácí měli více štěstí a nakonec zápas otočili a vyhráli 4:2. Po dobrém
výkonu z posledního zápasu ovšem přišel

kolaps na domácí trávníku a podlehli jsme
po špatném výkonu Návsí 1:2. Po polovině
podzimní části jsme získali pouze 4 body
a v tabulce nám patřilo 13 (14 celkově).
Takže první polovina podzimu byla velmi
špatná. Ale naštěstí se hned od dalšího zápasu karta obrátila a začali jsme hrát fotbal,
na který byli naši fanoušci zvyklí po celé
Jaro. Zápas, ve kterém se sezóna obrátila
lepším směrem, byl v Palkovicích. Po velmi dobrém výkonu hlavně v první půli 0:3,
kde jsme domácí rozebrali do posledního
šroubku, jsme si nakonec odvezli teprve
druhé vítězství sezóny v poměru 2:4. Poté
jsme doma přivítali tým Bašky, kterému se
v této sezóně vůbec nedaří. Sice jsme první
půli prohráli, ale druhý poločas jsme hráli
skvěle a vyhráli 5:1. Druhý zápas po sobě
na domácím hřišti jsme sehráli s mužstvem
Hrádku. Tento „mač“ se musel líbit všem.
Do 65 minuty se hrál vyrovnaný zápas, ale
pak jako by hostům došel dech a nasázeli
jsme jim 4 branky a zvítězili hokejovým výsledkem 6:3. Již čtvrté vítězství v řadě se
zrodilo na půdě Chlebovic, kde jsme kromě
jiného za celý zápas neproměnili snad 10
tutovek. Ke konci zápasu jsme měli, ale ovšem štěstí a nakonec jsme vyhráli 1:2. V posledních třech kolech nás čekal poměrně,
těžký úkol, jelikož jsme hráli s prvními dvěma týmy soutěže. Lídr Okresního přeboru
Oldřichovice sehráli na našem hřišti velmi
dobrý zápas, hlavně po taktické stránce.
Po dobrém výkonu a hlavně skvěle chytajícím V. Byrtusovi (chytil 2 penalty), jsme sice
prohráli 0:1, ale stydět se za to nemusíme.
Poslední venkovní zápas podzimu jsme jeli
do Staříče. Utkání skončilo spravedlivou
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bezbrankovou remízou 0:0, i když šanci
bylo na obou stranách spousty. V posledních dvou zápasech se nám nepodařilo
dát branku, což nás trošku svazovalo, ale
naštěstí v posledním zápase jsme střeleckou smůlu prolomili. Podzimní část sezóny jsme zakončili doma proti Hukvaldům,
tým, který okupuje druhé místo tabulky.
Odehráli jsme velmi slušný zápas, jenž
byl trochu ovlivněný panem rozhodčím
Šašinkou, který hostům mírně nadržoval.
Doslova za minutu dvanáct jsme dokázali
z tohoto zápasu vytěžit remizu 3:3. Podzim jsme zakončili na hezkém 6. místě s 18
body za 5 výher, 3 remízy a 5 proher při
záporném skóre 29:31. Pochválit bych chtěl
všechny hráče i trenéry týmu, jelikož se
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věnují fotbalu ve svém volném čase. Také
nesmím zapomenout na naše dorostence,
kteří nám ve většině zápasů přišli na výpomoc. Nakonec bych jen vyzdvihnul pár
statistik. Nejvíce gólu nastřílel Jakub Koper
6, těsně za ním Josef Krenželok 5. Nejvíce
gólových přihrávek měl Josef Krenželok 8,
o druhé místo se podělili Honza Marekwica
s Jakubem Koprem 5 asistencí. A nakonec
všechny zápasy (13) odehráli jen tři hráči
Janusz Motyka, Honza Marekwica a Jakub
Koper. Nejdelší dobu tedy strávili na hřišti tito hráči: nestárnoucí Janusz Motyka
1170 minut, H. Marekwica 1131 minut
a J. Koper 1095 minut.
Josef Krenželok

Rekapitulace roku 2016 u Hasičů
V letošním roce naše jednotka vyjížděla
celkem 31 událostem, a to jak v naší obci,
tak mimo obec ( Písek, Hčava, Jablunkov,
Mosty u Jablunkova ).

Byly to události typu požár , dopravní
nehoda , technická pomoc. Novými pomocníky v naší jednotce jsou rychlý zásahový automobil ( RZA) Mitshubishi Pajero
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a výjezdový tablet Lenovo se systémem
Rescue navigátor pro přesnou navigaci
s instrukcemi o místě a typu události tato
informace je zasílána přímo z Krajského operačního střediska v Ostravě (IBC).
K dnešnímu dni v naší jednotce působí
21 hasičů. V krátkosti vám je představím:
Velitel jednotky- Radovan Rucki (strojník)
Velitel družstva - Patrik Turoň ( zástupce
velitele jednotky, strojník)
Velitel družstva - Dominik Zogata
Technik strojní služba - Michal Rucki (strojník)
Strojník – Čmiel Josef, Byrtus Josef, Hořava
Daniel, Česlav Bielesz.

Technik CHTS - Radek Bojko
Starší hasič - Lindovský Leoš, Bielesz Radek,
Zogata Vladislav, Zogata Tomáš, Kadlubiec
Václav.
Zdravotník - Zogata Kamil, Hořava Martin
(strojník)
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Hasiči – Czepczor Patrik, Duraj Jan, Zogata David, Jochymek Eugeniusz, Zatloukal
Lukáš.
Hasební obvod naší jednotky:
1 stupeň poplachu – 6 Obcí 13912 obyvatel
2 stupeň poplachu- 10 Obcí 20150 obyvatel
3 stupeň poplachu – 4 místní části města
Třince
Celkem 20 Obcí (místních částí)
V letošním roce naše jednotka pořádala
akce jako stavění máje, dětský den, Železný
hasič, prodej občerstvení poutníkům na Hrčavě, prodej občerstvení na pouti v Bukovci. Jako spolek jsme letos pořádali hasičský
bál a společně s Obcí sousedskou zábavu,
jenž byla spojena s naší hasičskou soutěží.
Dále pak Plackový festival na kterém jsme
nemohli chybět a předvést kulinářské umění v podobě vynikajících placků a čepování
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lahodného moku. Jako každoročně jsme
se jako Rescue tým zůčastnili společného výcviku v Polské Istebne pod názvem
Manewry Ratowniczne 2016 a zábavného
odpoledne plné her v Koňakowě. Pro děti
ze sousedního Písku, kde byla naše jednot-

a jednotlivcům, kteří se podílejí na tomto
projektu. Pevně věřím, že se vše povede
a naši hasiči budou mít podmínky, jaké si
zaslouží a my můžeme v klidu spát.
Děkuji všem aktivním hasičům z celého
sboru za čas věnovaný této záslužné činnosti, kterou ve svém volném čase vykoka pozvána nejen předvést techniku, ale
i provést ukázku vyprošťování z havarovaného vozidla, včetně předlékařské pomoci
se těšil velkému zájmu dětí i dospělých.
V letošním roce se taktéž naplno rozjela
příprava projektové dokumentace pro naší
novou moderní hasičskou zbrojnici. Tady
se sluší poděkovat všem jenž intenzivně
pracují na splnění našeho velkého snu,
a to hlavně paní starostce, holkám na obci

Foto ze soutěže

www.bukovec.cz

náváme ke prospěchu nás všech. Mladým
hasičům a hasičkám přejeme mnoho úspěchů nejen v požárním sportu, ale i v osobním životě. Své partě z výjezdu děkuji za
perfektní spolupráci a těším se na další
společné akce. Našim manželkám, přítelkyním děkuji za trpělivost, kterou s námi

Předprodej místenek do 19.02.2017
u p. Ligocké, kontakt 603 921 218
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mají, protože bez jejich podpory a tolerance by většina z nás nemohla fungovat
tak, jak fungují.
Vám milí spoluobčané přeji za všechny
hasiče mnoho štěstí, zdraví a lásky v novém
roce 2017.
Velitel JSDH Bukovec JPO III
Radovan Rucki
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