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INFORMACE STAROSTKY
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte, abych Vás opět ve svém příspěvku seznámila s novinkami za uplynulé tři měsíce
v naší obci a dále s aktualitami, které se nás bezprostředně dotýkají.
• Tou první je rozhodnutí o záměru výstavby nové požární zbrojnice. Jako nejvhodnější pozemek, na kterém by mohl
objekt zbrojnice v budoucnu stát, byla
hasiči vybrána plocha v majetku obce,
a to část parkoviště v areálu Kempaland.
Záborem určitých metrů by však mohlo
dojít k omezení parkovacích míst určených pro lyžaře a návštěvníky zejména
v zimní sezóně. Proto jsme zahájili jednání
i s majiteli pozemků vedle areálu. Na posledním jednání zastupitelstva v souvislosti s projednáváním změny č. 2 územního
plánu již došlo k začlenění části pozemku
nacházejícím se v areálu Kempaland do
ploch, které výstavbu takového objektu
dovolují. Radní obce také podpořili Studii zbrojnice vypracovanou Ing. Markem
Wojnarem, spol. nodum atelier - na, s.r.o.,
Jablunkov. O konečné podobě budovy
rozhodnou zastupitelé na příštím jednání
zastupitelstva. Realizace bude záležet na
získání finančních prostředků.
• Vzhledem k tomu, že se mi podařilo dosáhnout dohody s Ing. Vojtěchem Nezvalem, ředitelem územního odboru HZS
MSK ve Frýdku-Místku, a Ing. Rudolfem
Hrnčířem, starostou Starého Jičína, tou
dobrou zprávou je, že se hasiči dočkali
dalšího vybavení – automobilu Mitsubishi
Pajero. A to zcela zdarma. Jak víte, v letošním roce slavíme 95. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů. Proto jsem ráda, že
dárek s předstihem zkrátka vyšel, byť není
zcela dokonalý. Ale i v tomto případě platí
úsloví o darovaném koni a jeho zubech.
Slavnost k oslavě jubilea se bude konat
v druhou májovou neděli 8. května. Na mši
svatou jste již teď všichni zváni.
• Co dál? Ještě do 14. 3. 2016 jsem měla napsaný zcela jiný úvodník, resp. odstavec,

ve kterém jsem vyjádřila naději, že poštovní služby v prostorách obecního úřadu
budou zachovány. Dnes, 15. 3., kdy píši
tyto řádky, mi byl telefonicky sdělen verdikt vedení České pošty - zavedení služby
Partner nikoli v dosavadních prostorách,
ale v prodejně Anrobi shop, s.r.o. „Jak
k tomu došlo? Proč pošta nezůstala na
úřadě? Co jste pro zachování pošty udělali?“ To jsou otázky, na které, spolu s dalšími, denně odpovídám. Ráda ve stručnosti
odpovím. Problematiku rušení poboček
jsem spolu se starostkou Dolní Lomné
přednesla na Sněmu starostů dne 18. 12.
2015 v Mostech u Jablunkova. Tímto
problémem se sněm zabýval již na počátku roku 2013, přičemž Sdružení obcí
Jablunkovska iniciovalo jednání s kompetentními osobami České pošty, s.p.
ve Frýdku-Místku, jehož účelem bylo
pozastavení rozhodnutí České pošty
s negativním dopadem na dostupnost
poštovních služeb s odvoláním na provedené rekonstrukce objektů, kde pobočky sídlí, za nemalých finančních nákladů.
Trend omezování poštovních služeb je
pro obce velmi znepokojující. Pošta ve
většině vesnic představuje jeden ze základních stavebních kamenů obecního
života. V Česku by letos mělo namísto
klasických poboček vzniknout asi šedesát provozoven Pošta Partner. V budoucnu se má novinka podstatně rozšířit. Do
roku 2025 má z přibližně 3200 klasických
poboček zůstat pouze 700, zbytek najde
soukromého, nebo obecního provozovatele. S tímto nemůžeme jako starostové
obcí regionu Jablunkovska souhlasit
a zdvořile jsme požádali o zachování
původních služeb ve stávajícím rozsahu
a ve stávajících objektech bez převodu na

www.bukovec.cz
jakoukoliv fyzickou osobu nebo podnikatelský subjekt.
O pomoc se zachováním pošty v obcích
jsme se dále obrátili na Miroslava Nováka,
hejtmana MSK, Ing. Tomáše Kotyzu, ředitele KÚ MSK, Martina Sikoru, náměstka hejtmana MSK, Petra Gawlase, senátora PČR,
Ing. Karla Fiedlera, poslance PS PČR a Mgr.
Bc. Pavlu Golasowskou, poslankyni PS PČR.
Výsledek? O poštu v obci nepřijdeme.
Mrzí mě však, že v době, kdy jsme doslova bojovali za zachování pobočky České
pošty v obci ve stávajícím rozsahu služeb a ve stávajícím sídle, došlo k podpisu
smlouvy o zavedení služby Pošta Partner
se zástupcem společnosti Anrobi shop,
s.r.o. Žádosti vedení obce o zachování
provozu v dosavadních prostorách nebylo Andrzejem Bieleszem vyhověno. Je mi
líto, že paní Eva Kantorová přichází o práci
a náš záměr provozovat poštovní službu
tak přijde nazmar. Náš cíl byl následující:
zachovat poštu na stávajícím místě, rozšířit její provozní hodiny a navíc připojit
k službám podatelnu, pokladnu obecního úřadu, zpřístupnit bezbariérově
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ověřování podpisů a listin, včetně služby
CZECH POINT, kopírování a internet zdarma pro občany a návštěvníky naší obce
a zavedení informačního centra.
• Dozajista dobrou zprávou je získání dotace ve výši 487.000 Kč z Programu podpory
venkova na přípravu projektové dokumentace na rekonstrukci zbývajících učeben v základní škole. Aktuálně proběhlo
výběrové řízení, přičemž zájem projevily
tři společnosti: petit atelier s.r.o., Ropice,
s nabídkovou cenou bez DPH 415.000 Kč
a spol. nodum atelier – na, s.r.o., Jablunkov, s nabídkou bez DPH 235.580 Kč.
Projekční ateliér – Ing. Zelinka, s.r.o., Č. Těšín, byla vyloučena ze zadávacího řízení,
jelikož nebyly předloženy všechny požadované doklady. Termín pro odevzdání
hotové projektové dokumentace spol.
nodum atelier – na, s.r.o., je smlouvou
ujednán na 30. června roku 2017.
• Zdárně pokračují práce spojené se zkolaudováním rekonstruovaného mostu
v lokalitě U Turka a nového propustku
u bývalého JZD. Bohužel práce na výstavbě polních cest a účelových komunikacích,

Původní stav

Původní stav

Po rekonstrukci

Po rekonstrukci
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které jsou v majetku Úřadu pro zastupování státu, se staly noční můrou, jelikož se
je nedaří bezplatně převést do majetku
obce. Jejich povrch, konkrétně cesta kolem
tělocvičny, připomíná spíše tankodrom.
Zatím k převodu stále nedochází, ale ředitel Úřadu mě ujistil, že se by tak mělo stát
v nejbližší době. U cesty k rodinnému domu
Čmielových probíhá aktualizace projektové dokumentace a souhlasů. Pevně doufám, že se podaří komunikaci realizovat
v letošním roce. U cesty Na břehu a k rodinnému domu Bujákových probíhá výběr
projekční kanceláře. Komunikace kolem
hotelu směrem do Polska, která je v majetku Lesů ČR, bude opravena v tomto roce.
• Největší novinkou je zavedení služby pro
veřejnost Taxi senior a Baby taxi. Jsem
ráda, že tento záměr byl radními podpořen a to jednohlasně. Nejen senioři, ale
i maminky s dětmi do 6 let tak budou
moci využít této služby. Jednu jízdu
v taxíku do zdravotnických zařízení včetně lékáren v Jablunkově, Návsí, také do
nemocnic Sosna a Podlesí, bude obec
dotovat 50 % příspěvkem. Zahájení provozu této služby je naplánováno od 1. 7.
2016. O podmínkách, seznamu stanovišť
a konkrétní výši příspěvku nyní jednáme
s místním provozovatelem taxi služby
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p. Lukášem Bojkem. Podrobné informace
zveřejníme v příštím vydání Občasníku.
• S Danielem Hořavou, jednatelem Technických služeb Bukovec, s.r.o., jsme zahájili
jednání s paní Věrou Szkanderovou, starostkou obce Písek. Jak víte, most přes
řeku Olši mezi našimi obcemi je velmi
úzký. Cílem je tedy připravit projekt na
vybudování lávky pro pěší a cyklisty.
• A poslední důležitá informace: radní obce
podpořili jednu ze dvou variant parkoviště u kostela. Další dobrou zprávou je i to,
že na březnovém jednání zastupitelstva
hodnotili zastupitelé vybranou variantu parkoviště s chodníkem, schodištěm
ke kostelu a výsadbou zeleně kladně
a máme ji připravenou k vysoutěžení ve
finální verzi studie. Pokud budete mít zájem, jak Úprava veřejného prostranství
- Studie parkoviště vypadá, naleznete ji
na nástěnce v mezipatře obecního úřadu
a na webových stránkách obce. Zpracovatelem studie je Ing. Roman Čechák, spol.
SHB Ostrava. V nejbližší době se rovněž
začne soutěžit a projektovat, neboť příští rok se musí vyřídit všechna nezbytná
povolení a zakázku vysoutěžit.
S přáním krásného začátku jara
Monika Czepczorová, starostka

Prvním občánkem roku 2016 je Dominik
...toto krásné jméno si pro svého syna
vybrali manželé Wolasovi.
Tento krásný chlapeček přišel na svět
5. ledna 2016 ve 12:36 hod. v třinecké nemocnici s váhou 3940 g a 53 cm.
„Milý Dominiku, celý svět jsi svým rodičům změnil, když ses jim narodil. Přejeme
z upřímného srdce, ať tvůj život ubíhá hladce, nic nestojí v cestě tvým snům a vyjdeš
vstříc kouzelným dnům!“

www.bukovec.cz
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USNESENÍ
z 12. zasedání Zastupitelstva obce Bukovec, ze dne 16. 12. 2015,
konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu Bukovec
Zastupitelstvo obce:
schválilo:
12.266 program jednání
12.267 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, kterou spolu dne 26. 11.
2015 uzavřeli Obec Bukovec a …..
12.268 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, kterou spolu dne 26. 11.
2015 uzavřeli Obec Bukovec a …..
12.269 nesouhlas se zrušením pobočky
České pošty v Bukovci
12.270 Rozpočtové opatření č. 9/2015
12.271 návrh rozpočtu pro rok 2016
12.272 uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi obcí Bukovec
a Místní skupinou PZKO, sídlem
Bukovec 131, IČ 70908303
12.273 uzavření Darovací smlouvy – finanční dar mezi Obcí Bukovec
a Charitou Jablunkov, Bezručova
130, Jablunkov, IČ 26520923
12.274 uzavření Darovací smlouvy – finanční dar mezi Obcí Bukovec
a Římskokatolickou farností Jablunkov, Berzučova 39, Jablunkov
12.275 ceník vodného platný od 1. 1. 2016
ve výši 8 Kč/m3
12.276 Obecně závaznou vyhlášku obce
Bukovec č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
12.277 zařazení žádosti č. j. 797/2015 do
pořadníku pro povolování vodovodních přípojek z obecního vodovodu, pod podmínkou vlastnictví
k pozemku p. č. 1395, k. ú. Bukovec
u Jablunkova

12.278 uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu
o právu provést stavbu č. IP-128015552, „Bukovec, Smolík, příp.
k NN“ IP-12-8015552/8 mezi Obcí Bukovec a společností ČEZ Distribuce,
a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035
– jednorázová náhrada odpovídající
věcnému břemeni ve výši 1.000 Kč,
nadzemní izolovaný kabel v délce
cca 2 m nad pozemkem p. č. 3904/8,
k. ú. Bukovec u Jablunkova
12.279 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 17. 6. 2005
mezi Obcí Bukovec a Základní školou a Mateřskou školou Bukovec,
příspěvkovou organizací, Bukovec
214, 739 85 Bukovec, IČ 75027283
12.280 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o výpůjčce ze dne 17. 6. 2005 mezi
Obcí Bukovec a Základní školou
a mateřskou školou s polským jazykem vyučovacím Bukovec, příspěvkovou organizací, Bukovec 66,
739 85 Bukovec, IČ 75027291
12.281 směnu části pozemku p. č. 1128/2,
k. ú. Bukovec u Jablunkova, dle podané žádosti č. j. 864/2015, za pozemek
u jilmu až po vypracování geometrického plánu na náklady žadatele
12.282 uzavření Dohody o vzájemném
započtení závazků a pohledávek
mezi Obcí Bukovec a Technickými
službami Bukovec, s. r. o., Bukovec
270, IČ 27784509
12.283 uzavření Kupní smlouvy mezi Obcí
Bukovec a ….. – pozemky dotčené
projektem Cestujeme po Evropě
12.284 uzavření Smlouvy o spolupráci
při realizaci projektu „Kotlíková
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dotace v Moravskoslezském kraji“
mezi Obcí Bukovec a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, Ostrava,
IČ 70890692
zvolilo:
12.285 ověřovatele zápisu Mgr. Petra Stonawského a Ing. Roberta Kuliga
11.286 návrhovou komisi ve složení Roman Czepczor a Bc. Pavla Wolná
vzalo na vědomí:
12.287 Výpověď užívání nebytových prostor České pošty, s. p., a to ke dni
31. 3. 2016, č. j. 885/2015
12.288 vyjádření České pošty, s. p. k žádosti
o zachování služeb č. j. 908/2015
a 909/2015
12.289 informace místostarosty o doposud
uzavřených smlouvách o smlouvách budoucích kupních, které se
týkají lokality bukoveckých Šancí
12.290 navýšení mezd členům zastupitelstva obce
12.291 Zprávu finančního výboru č. 4/2015
12.292 žádosti č. j. 841/2015 a 842/2015
manželů ….. a zařadilo je do Změny
č. 3 Územního plánu Bukovec
12.293 vyjádření Policie ČR, dopravního
inspektorátu Třinec, č. j. 891/2015 –
nesouhlas s umístěním dopravního
značení
souhlasí:
12.294 s vypracováním a následným předložením návrhu kupních smluv na
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pozemky p. č. 3715/2 a 3715/1 budoucím prodávajícím majitelům
pozemků ve lhůtě do 31. prosince
2015
12.295 s nezařazením výdajů spojených
s dodávkou pitné vody společností SmVaK do nákladů pro výpočet
vodného na provoz obecního
vodovodu za rok 2015, z důvodu
zásobování pitnou vodou všech
obyvatel dotčených suchem
pověřuje:
12.296 radu obce k provádění rozpočtových opatření, a to:
1. u dotací ve výdajové i příjmové
části – bez omezení
2. v ostatních případech do výše
500 tis. Kč u všech rozpočtových
změn v součtu za jedno rozpočtové
opatření u jednotlivých závazných
ukazatelů (včetně navýšení či snížení příjmů a výdajů)
12.297 radu obce konečnou úpravou rozpočtu pro rok 2015
nesouhlasí:
12.298 se žádostí o závazný příslib připojení na vodovodní řád, č.j. 797/2015
neschválilo:
12.299 žádost o připojení na obecní vodovod, č. j. 781/2015
12.300 Žádost o odkoupení části pozemku
p. č. 1128/2, k. ú. Bukovec u Jablunkova, č. j. 864/2015

www.bukovec.cz
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Investice v roce 2015

Název projektu:

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA U HOTELU KEMPA

Celková hodnota projektu:

163.000 Kč

Termín realizace:

srpen – září 2015

Finanční zdroje:

vlastní
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Název projektu:

Březen 2016

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OD HOSPODY U TURKA
PO HOTEL KEMPA

Celková hodnota projektu:

757.309 Kč

Termín realizace:

2013 - 2015

Finanční zdroje:

vlastní

www.bukovec.cz

Název projektu:
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NAUČNÁ IN-LINE FITNESS STEZKA

Celková hodnota projektu
včetně pozemků:
10.532.132,79 Kč z toho pozemky 586.918 Kč
Hodnota stavby:

9.945.214,79 Kč

Dotace:

7.323.770,44 Kč (podíl 73%)

Rok realizace:

01/2010 – 02/2015

Zdroje financování:

Regionální operační program (ROP) a Obec Bukovec

Popis projektu:

Vybudování in-line fitness stezky s venkovním fitness centrem. Součástí této stezky jsou odpočívadla s outdoorovým
vybavením – venkovními posilovacími stroji. Informační
tabule s texty o aktivním tréninku těla na zdravém vzduchu.
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NAPOJENÍ VRTU HB-1 NA VODOJEM
Projekt „Napojení vrtu HB-1 na vodojem“ byl
spolufinancován dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
č. 03617/2015/ŽPZ ve výši maximálně 407 000 Kč. Konečná výše dotace bude stanovena s ohledem na skutečnou výši celkových uznatelných nákladů uvedených
a doložených v rámci závěrečného vyúčtování.
Realizace:

rok 2015 - 2016

Finanční zdroje:

Moravskoslezský kraj a Obec Bukovec

Popis stavby:

Vrt byl propojen podzemním trubním vedením a podzemní
elektropřípojkou s objektem vodojemu, který je ve vzdálenosti cca 129,0 m.

www.bukovec.cz
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Zima v Kempalandu
Vážení spoluobčané,
tímto bych Vás seznámil s průběhem
i výsledkem zimní sezóny 2015/2016. Zima
pro nás už tradičně začala na podzim, kdy
se nám podařilo přesunout, do té doby
druhý málo finančně zajímavý, vlek dolů
k parkovišti, kde vznikla malá sjezdovka
pro začátečníky, tzn. hlavně malé děti. Druhou zajímavou investicí před sezónou bylo
pořízení zasněžovací tyče, a to z důvodu
minimálního hluku při zasněžování obtěžujícího hlavně občany bydlící v bezprostřední
blízkosti areálu. Tyč má ještě jednu výhodu
její provoz je 5x levnější než dělo, naopak
nevýhodou je, že potřebuje větší mráz. Start
zimy letos přišel opět koncem roku a po
12 denním zasněžování se nám podařilo
mít v areálu dostatek sněhu, téměř na celou zimu. Zimní sezóna a její finanční přínos
je rozdělen do 3 pilířů – první nejdůležitější
jsou vánoce (může to být až 50% celkových
příjmů), druhý jsou víkendy a třetí jarní školní
prázdniny. Letošní zima bohužel nepřála téměř v ničem – počasí bylo buď pod mrakem
s mrholením a deštěm nebo jarní s teplotami
nad 10 stupňů. Toto celé se projevilo v návštěvnosti nejen našeho areálu, ale i všech
areálu v okolí. Vánoce jsme prožili bez sněhu, pouze jeden celý víkend z celé zimy byl
slunečný a nedávné prázdniny byly skoro
celé deštivé. Důležitým faktorem u hodnocení je, že se nám podařilo minimalizovat

všechny možné náklady. Proto i při špatné
zimě můžeme hodnotit hospodaření areálu
jako plusové, a to je podle mě téměř zázrak.
Zisk po odpočtu všech nákladů a investic
je minimální, cca 180 tis. Kč. Pro obec jako
vlastníka areálu je podle mě důležité, aby
areál, když už stojí, byl provozován dobře
a když se nedaří, aby obec nemusela doplácet, naopak když se dařit bude, aby do
obecní pokladny přitekly nějaké finance.
Jisté je ovšem taky to, že náš areál stárne
a je potřeba do něj investovat, aby byl provozuschopný a zajímavý pro dnešní náročné
klienty, z tohoto důvodu lze letošní zimu považovat za velice špatnou, protože investovat není z čeho. Věřme však, že se již nebude
opakovat a příští rok bude zima bohatší na
to, co zimu zdobit má, tzn. sníh a mráz. Ještě
jedno pozitivum na zimě jsem přeci jenom
našel – tím, že jsme zasněžovali, tak snad se
všem co mají studny v okolí areálu, naplní
spodní vody tak, aby měli v létě vody dostatek. Chtěl bych tímto poděkovat všem
zaměstnancům, kteří se podíleli na provozu
areálu i těm, kterých se provoz areálu bezprostředně dotýkal tj. vlastníků rod.domků
i pozemků za pozitivní přístup k jeho provozu. Dále bych chtěl poděkovat všem těm,
kteří nám přáli a přejí, protože provozovat
areál a dodržovat veškeré podmínky je náročné, ale s podporou to jde lépe. Takže věřme, že bude líp.
Roman Czepczor, jednatel
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INFORMACE Z KRAJSKÉHO ÚŘADU
Vážení občané,
Vzhledem k tomu, že
působím jako člen zastupitelstva Moravskoslezského kraje a předsedkyně
výboru zastupitelstva pro
kulturu a památky MSK,
bych ráda Vám sdělila pár
informací týkajících se některých dotací přidělených z prostředků Moravskoslezského
kraje, a které se podařilo opět úspěšně získat
v roce 2016 pro náš region. Dotace byly rozděleny v různých oblastech.
Z dotací na akce nadregionálního významu, a také z dotačního programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2016
jsme podpořili z Moravskoslezského kraje
mezinárodní festivaly, adventní a benefiční
koncerty, koncertní projekty určené pro děti
a dospělé se zdravotním postižením, postupové přehlídky, divadelní přehlídky a mnoho
dalších. Celkově je v tomto roce podpořených projektů za 15 mil. Kč v oblasti kultury.
V našem jablunkovsko třineckém či těšínském regionu se za tyto prostředky budou
konat např. akce: v Jablunkově mezinárodní
folklórní festival Gorolski Święto bude podpořen 300 tis. Kč, Mezinárodní přehlídka talentů aneb jablunkovský jarmark trochu jinak
v rámci červencových Dnů města Jablunkova
– dotace ve výši 150 tis. Kč, 50 tis. Kč obdrží
Sdružení členů a přátel folklorního souboru
Jackové na již XVIII. ročník Mezinárodního
dětského folklorního festivalu Jackové dětem. V obcích jako např. v Písku budou vydávat knihu o historii obce, která oslaví 550. leté
výročí a podpořena je z MSK dotací ve výši
150 tis. Kč. Další kniha, která bude vydána za
podpory prostředků z MSK ve výši 59 tis. Kč
je kniha o plk. A. Velebnovském, je nazvána
„Na perutích RAF“ a žadatelem o dotaci bylo
Sdružení pro rozvoj třinecka a jablunkovska
z.s. Z MSK jsme podpořili 64 tis. Kč i Matici

slezskou Místní odbor Bystřice nad Olší, která má v záměru vydat publikaci o historii
a současnosti Matice Slezské v Bystřici. Obec
Bystřice bude za 100 tis. Kč z rozpočtu MSK
pořádat Mezinárodní svatojánský folklorní festival Bystřice 2016. Bude podpořen
i 24. ročník mezinárodního festivalu Filmové
babí léto. V Dolní Lomné se koná každoročně
festival Slezské dny a je podpořen částkou
300 tis. Kč a také Festival na Pomezí s dotací
200 tis. Kč. V Českém Těšíně budou podpořeny projekty více jak za 400 tis. Kč, a to 15. ročník Pokladů z těšínské truhly pořádaný DDM
Český Těšín, v Galerii Most soubor se bude
konat soubor výstav a přednášek, Kulturní
a společenské středisko Střelnice zorganizuje
v průběhu roku 2016 za krajské peníze koncert Mezinárodní dekáda varhanní, komorní
hudby a sborového zpěvu. Na přelomu měsíce dubna a května bude probíhat také již
18. ročník filmové přehlídky známý jako Kino
na hranici - Kino na Granicy 2016. Mimo jiné
v tomto roce budou z Moravskoslezského
kraje také podpořeny oblíbené akce v regionu jako Plackový festival v Bukovci a Vozatajské závody v Dolní Lomné.
Moravskoslezský kraj dále podpořil
dotacemi do tohoto regionu projekty na
obnovu památkových budov či kulturních
památek, na podporu sportu, projekty
v oblasti udržitelného rozvoje, zdravotnictví,
sociálních služeb, dotace na turistická informační centra a v neposlední řadě zejména
asi nejvíce využívané kotlíkové dotace.
V roce 2015 přetrvávala extrémní sucha
a obce či města se v celé České republice
potýkaly s nedostatkem pitné vody. Obci
Bukovec byly přiděleny z MSK finanční prostředky ve výši 407 tis. Kč na napojení vrtu
HB-1 na stávající vodojem, jelikož díky přetrvávajícímu suchu přišli o zdroj pitné vody.
Podobně tomu bylo i v Obci Písek, která se
potýkala se zhoršenou kvalitou vody. Této
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obci byla schválena dotace ve výši 786 tis. Kč
na rekonstrukci vodovodu Malinka. Bude rekonstruována úpravna vody zajišťující kvalitu pitné vody pro cca 140 občanů, základní
a mateřskou školu, které navštěvuje 300
dětí, a obecní úřad.

Velice mne těší, že jsme byli úspěšní
v získávání dotací pro náš region nejen
z Moravskoslezského kraje a věřím, že tomu
tak bude nadále.
Přeji Vám s příchodem jara hodně energie!
Ing. Kateřina Chybidziurová

INFORMACE Z ÚŘADU
Do příštího čísla Občasníku, který
vyjde začátkem července, připravujeme
1. aktualizovaný seznam podnikatelů
a organizací v Bukovci. V případě zájmu
o uvedení v tomto seznamu kontaktujte
obecní úřad na tel. slečny Lucie Mlynkové
724 850 122, 558 358 245 nebo na emailu:

kancelar@bukovec.cz, případně osobně
v otevíracích hodinách úřadu nejpozději
do 15. 6. 2016. Zařazení do seznamu bude
bezplatné. Seznam podnikatelů bude
k dispozici na nově vznikajících webových stránkách obce, kde bude aktualizace prováděna průběžně.

Jelikož hřbitov neslouží k venčení psů nebo pastvě ovcí a slepic, žádáme občany,
aby svá zvířata měli řádně zabezpečena a nevnikaly tak na cizí pozemky. V případě, že
se i přes toto upozornění budou zvířata volně pohybovat, nahlaste tuto skutečnost na
tel. číslo obecního úřadu – 558 358 245. Děkujeme

Obec Bukovec hledá zájemce o příležitostní brigády. Jedná se o výpomoc s údržbou
veřejného prostranství obce. Zájemci starší 18 let se mohou hlásit paní Jarmile Bujákové
na tel. 724 180 662 nebo 558 358 245.

Omluva
V předchozím občasníku (12/2015) došlo k záměně jména p. Gorzolky, který v obci
Bukovec v částech Bařiny, Markov a Pulgruň zajišťuje zimní údržbu, jedná se o p. Jiřího
Gorzolku, za což se omlouváme.

Informace k autobusovým spojům v naší obci
Nově jsme pro vás připravili přehled jízdního řádu autobusových spojů. Naleznete
jej v rubrice Turistika a okolí pod odkazem s názvem „Jízdní řády“ na internetových
stránkách naší obce - www.bukovec.cz
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Oznámení
Dne 21. 5. 2016 (sobota) proběhne
v obci Bukovec svoz nebezpečných složek
komunálního odpadu a svoz velkoobjemového odpadu.
Tento svoz proběhne v době od 8.0012.00 hodin. Kontejner pro velkoobjemový
odpad bude umístěn:
- na točně u české ZŠ
- u nového mostu (50 m nad křížovou)
Kontejner pro nebezpečné složky komunálního odpadu bude umístěn:
- u budovy Obecního úřadu Bukovec

Svoz odpadů od zastávky na Půlgruni
proběhne v sobotu 9. 4. 2016 v době od
10.45 do 11.45 hodin.

(bezplatně můžete přinést tyto nebezpečné odpady: staré baterie, monočlánky,
motorové oleje, fritovací oleje, lednice, televize, zářivky, výbojky, zbytky barev, ředidel,
lepidel, pesticidy – látky k hubení škodlivých
organismů, insekticidy – prostředky proti
škodlivému hmyzu, staré léky)

Třídění odpadů
Nevíme jak to máte doma zařízené ale
myslíme si že odpadky u vás doma patří do
koše a nejsou poházeny různě po domě.
Ovšem někteří tento základní návyk na
veřejných prostranstvích neovládají. Již na
prvním stupni základní školy jsou děti seznámeny s tříděním odpadu. Mezi občany
naší obce se ovšem najdou i takoví, kteří
místo aby odpad třídili, znehodnocují práci
ostatních. Například není výjimkou, že někteří sem hází zbytky z kuchyně nebo jiný
domovní odpad, který do těchto nádob nepatří. Proto si dovolujeme zopakovat:
Do kontejneru na sklo prosím vkládejte
prázdné lahve - sklenice s kompotem, zpola
plné tam rozhodně nepatří.
Do kontejneru na papír nevhazujte
plenky a různý mokrý papír.
Do kontejneru na plasty dávejte, prosím
lahve zmačkané.
Všechen ostatní odpad patří do černého
kontejneru, popelnice nebo černého sáčku.
Obsah kontejnerů na tříděný odpad je
dále zapracováván na třídící lince v Jablunkově. A myslet si „Stejně nepřijdou na to že
to tam házíme my“ je velmi naivní, s těmito
odpady běžně vyhazujete své osobní údaje
(přinejmenším adresu). Dokud byly odpady
řádně tříděny, dostávala obec příspěvek za

třídění odpadu, ten se poté promítl do výše
poplatku za odpad. Nyní se tento příspěvek
snižuje, takže reálně se zvyšují poplatky za
odpady.
Rozumíme, že někdy je kapacita vašich
popelnic nedostatečná a za 14 dnů ji naplníte, proto každému k popelnici nabízíme
černé pytle na odpad, tudíž opravdu není
nutné plnit tímto odpadem nádoby na recyklovaný odpad. Tyto pytle stačí umístit
k popelnicím v den svozu (pytle umístěny
k silnici nebo ke kontejnerům, moc brzy
obvykle roztrhají psi toulající se po obci,
různé zbytky jídel a podobně jsou pro ně
silná motivace).
Dalším nešvarem týkajícím se odpadů,
je neustále se opakující zlozvyk odhazování odpadů mimo místa k tomu určená na
obecním hřbitově. Po úklidu hrobů jsou
v některých případech odpady (staré svíčky, věnce, květiny, lampy) pohazovány ke
kontejnerům nebo na místa kam odpad
rozhodně nepatří. Kontejnery umístěné
u brány jsou pro veškerý hřbitovní odpad.
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Venčení psů
Jak jste si už určitě mohli všimnout,
v naší obci se objevily (prozatím dva) odpadkové koše (včetně sáčků) sloužící k úklidu
po vašich psech. Myslete prosím na to, že se
v těchto místech pohybuje více dětí. Sice to
zde nebylo zvykem, ale je pomalu načase
to zavést i u nás. Dodržujme tedy základní
povinnost uklidit si za svým psím přítelem
hromádku sám. Tuto vaši činnost jistě ocení
všichni, kteří se po stezce pohybují. Stezka
a parčík nejsou určeny k venčení psů. Děkujeme za pochopení.

Očkování psů a koček
Dne 14. 4. 2016 (čtvrtek) proběhne očkování psů (koček) proti vzteklině a to na
těchto místech:
• Nový most 50 m nad křížovou
8.00 hodin
• Budova bývalé pohraniční policie 8.30 hodin
• U budovy obecního úřadu
9.00 a 17.00 hodin
• Hostinec „Pod lípou“
9.30 hodin
• Bařiny (u p. Szoloné, čp. 275)
11.00 hodin
• Půlgruň (autobusová zastávka) 11.15 hodin
Očkování se platí na místě ve výši 120 Kč. Podle zák. 166/99 Sb. o veterinární péči,
je majitel povinen nechat vakcinovat psa staršího šesti měsíců (1 x ročně)
Bližší informace na
558369012 nebo 602728828 – MVDr. Bojko.



Investujete, utrácíte nebo dokonce vyhazujete?
Milí spoluobčané,
jak už název naznačuje, řeč bude
o penězích v souvislosti s produkcí odpadů.
V dnešním civilizovaném evropském světě
se nikdo neobejde bez finančních prostředků, k jejich získání je potřeba vždy vynaložit
určité úsilí. Pokud je vyděláváme sami, není
potřeba zmiňovat to, jak je mnohdy složité se k nim propracovat, pokud je získáme
v rámci různých dávek státních institucí, je
nutné si uvědomit, že i tyto peníze musel

někdo pracně vydělat. A jak s mini nakládáme? Vždy podle toho, jak si práce své nebo
ostatních vážíme.
Dnešní trh nabízí spoustu možností,
jak naše penízky investovat nebo utratit.
A jaký je v tom rozdíl? Pokud koupím něco
co mi slouží nebo nasytí a dodá organismu potřebné živiny je to dobrá investice,
pokud si pořídím něco, co nevyužívám či
nezkonzumuji je to útrata, doslova peníze vyhodíme. A to se děje poměrně často.
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Často nacházíme u kontejnerů zbytky jídla
a pečiva, v odpadkových koších dokonce
celé svačinky od dětí…
Rodiče by měli své děti učit, že jídlo je
dar, který se nevyhazuje. Ale kdo toto naučí
dospělého jedince? Opakovaně nacházíme
u kontejnerů se separovaným odpadem
tašky s pečivem a zbytky jídel, kterými pak
místní psi ozdobí naše okolí a odpadky se válí
všude. Před tím, než zbytky vyhodíte, spočítejte si částku, kterou jste za toto jídlo dali

Březen 2016
a položte si otázku, zda byste za normálních
okolností tyto peníze jen tak někam odložili?
Prosíme tedy občany, aby nezkonzumované jídlo a pečivo neodkládali ke kontejnerům se separovaným odpadem, tam
rozhodně nepatří! Pokud se stane, že jste
neodhadli nákup a jídlo nezkonzumovali,
darujte tyto zbytky sousedům či známým,
kteří mají drobné hospodářství a mohou je
ještě využít jako krmivo. Děkujeme.
Ivana Kluzová
S úctou

Přispějte obětem tragického požáru ve Vendryni,
který si vyžádal tři mrtvé
V obci Vendryně v noci z 20. na
21. února 2016 vzal ohromný požár životy
tří nejbližších rodině Slezákových. Před
plameny nestihl utéci dědeček upoutaný
na vozík a matka s osmnáctiletou dcerou Verunkou. Otec se při evakuaci těžce
zranil a další dvě děti – René a Anička (10
a 12 let) – jakoby zázrakem té noci spaly
u sousedů. O střechu nad hlavou přišli ale
také obyvatelé sousedních bytů – manželé Šestákovi a paní Rezáková s druhem.

Co nezničil oheň, dokonala voda z cisteren. Byty jsou v podstatě neobyvatelné,
spousta vybavení se bude muset vyhodit
nebo nákladně vyčistit. Výši škody a příčinu požáru policisté a vyšetřovatelé hasičů
ještě došetřují. Více info na: www.adra.cz
Obracíme se proto na všechny, kdo
mohou a chtějí pomoci postižené rodině i jejich sousedům, aby zasílali své finanční dary na účet č. 57333375/0300,
variabilní symbol 221.

Otravy kysličníkem uhelnatým
Vážení občané,
v rámci spolupráce
s Moravskoslezským
krajem při snižování rizika otravy kysličníkem
uhelnatým z lokálních
topidel a ohřívačů
vody, vás chceme informovat o rizicích, která
jsou s tímto spojena.
Počet případů otravy
tímto plynem se v našem kraji výrazně zvýšil
a mnohé končily smrtí.

Rizika otravy se zvyšují se zanedbáním
pravidelné kontroly spotřebičů, revizí komínů, neodbornou opravou spotřebičů a zateplováním budov.
Jsme přesvědčení, že včasná a účinná
prevence je nejspolehlivějším nástrojem
řešení rizik.
Také lze nehodám předcházet nákupem
účinných detektorů úniku CO, které včas varují před nebezpečím otravy smrtícím plynem. Pokud by jste měli podezření na únik
tohoto plynu neváhejte kontaktovat i naši
jednotku dobrovolných hasičů, a to na tel.
774 741 180.
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Děti - budoucnost našich škol
Říká se, že děti jsou naší budoucností,
našimi ratolestmi i naší nadějí a je tomu
bezesporu tak. Každé z oněch tří tvrzení
má svoji váhu i odlišný důraz. Když říkáme,
že děti jsou naší budoucností, vyjadřujeme
tím, že v nich jsme svým způsobem schopni překročit čas. Nazýváme-li děti svými
ratolestmi, máme na mysli obraz stromu
a jeho neustále rostoucí koruny, rozpínající
se v prostoru v podobě nových větví. A proč
jsou děti naši nadějí? Snad právě proto, že
do nich můžeme vložit touhu po cílech, ke
kterým sice spějeme, na kterých pracujeme,
ale které můžeme dosáhnout pouze v příštích generacích.
Je tady ovšem ještě jeden rozměr, na
který se občas zapomíná. Děti jsou rovněž
jedinými autentickými nositeli naší kultury, naší identity. Do nich vkládáme vzorce
svého chování, váhu jednotlivých hodnot,
pestrost tradic, lásku k domovu, rodnému
kraji a mnohé další.
Klíčovou institucí, která tyto hodnoty
pomáhá rodičům i prarodičům předávat,
je škola. I její existence ovšem závisí na dětech. Školy, které nemají děti, zanikají. Pro
příklady nemusíme chodit daleko. Jen v našem blízkém regionu zanikly například školy
na Bahenci, na Stožku, na Šancích a mohli
bychom jmenovat další osiřelé budovy
v samotném Jablunkově, které již slouží zcela jiným účelům.
Situace v naší obci není po této stránce
nijak kritická. Máme dvě výborně fungující

školy - českou a polskou, na které jsme právem hrdi. Jedno nás ale přece jen trápí. Řada
děti z naší obce odchází do jiných škol, a to
mnohdy již od mateřské školy. I když situaci
rodičů, kteří dojíždějí za prací zejména směrem na Jablunkov a berou své děti takzvaně
„po cestě“ s sebou, plně chápeme, přesto
vám chceme předestřít k zamyšlení následující. Odejde-li dítě do jiné školy, chybí
v té naší „bukovecké“, ve školce většinou tři
roky a na prvním stupni pak celých pět let.
Příkladu starších sourozenců obvykle následují i ti mladší. Absence jednoho dítěte
tedy představují ztrátu přibližně 8 let školní
docházky, a to už něco znamená! Obzvlášť,
když jsou prostředky na školy ze státního
rozpočtu uvolňovány v poměru k počtu
žáků. Výše zmíněné platí ovšem i naopak.
Každé do naši školy přihlášené dítě ji výrazně pozvedá a obec samozřejmě těší, že nemalé investice, které do zvelebení školních
budov a jejich vybavení vkládá, mají smysl
a jsou právě našimi dětmi hojněji využívány.
Jsme si vědomi toho, že rodiče mají
plné právo zvolit si školu, do které budou
své děti posílat. Přesto cítíme morální povinnost apelovat na váš patriotismus se
žádostí o podporu právě těch našich nově
opravených a příkladně prosperujících bukoveckých škol, jejichž nevýhodou, ale i nesporným kouzlem je právě to, že leží vůbec
nejvýchodněji ze všech škol.
Ing. Mgr. Josef Byrtus
místostarosta obce
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INFORMACE Z KNIHOVNY
Naši knihovnu jsme obohatili o tyto knižní
tituly:
Grey - E. L. James
Pokračování smyslné romance 50 odstínů
šedi, očima Christiana Greye. Jeho život je disciplinovaný plně pod kontrolou, plný bohatství, úspěchů a naprosto prázdný. Až do dne,
kdy do jeho života vstoupí Anastasia Steele.
Snaží se na ní zapomenout, ale místo toho se
zmítá v bouři emocí, kterým nerozumí a ani
jim nedokáže odolat. Dá mu Anna zapomenout na hrůzy
dětství, které
ho pronásledují každou noc.
Nebo jeho touhy tendence
ovládat druhé
a zničující sebenenávist Annu
odradí a zničí
naději kterou
mu dává ? …
Včelařův rok - Jean Riondet
Kniha je návodem co by měl včelař dělat
každý měsíc v průběhu celého roku. Najde
v ní jednoduchý, praktický a aktuální popis
všech metod a zásahů v určitém okamžiku, jejichž dodržování vám
zaručí že o svá
včelstva budete pečovat tím
nejlepším způsobem. Včelaření je radost
– je snadné i
pro děti. Bez
včel by nebyl
život.

A na závěr něco pro děti:
Doktor Proktor a prdicí prášek - Jo Nesbø
Příběh o tom, jak je důležité být sám
sebou a jak vám tvořivost a fantazie pomohou k odvaze. Když se klučina jménem
Bulík přestěhuje do uličky Dělová, rychle se
dává do party s Lízou, šikovným děvčetem
ze sousedství, a dobromyslným, ale značně
podivínským vynálezcem doktorem Proktorem. Doposud zneuznaný vědátor vynalezl
prdicí prášek a zprvu nepříliš použitelná věc
se ukazuje jako ten nejbáječnější vynález na
světě. Bulík a Líza vymyslí s důvtipem sobě
vlastním úžasný plán – prášek nemusí jen
obveselovat děti a dospělé, kdyby totiž doktor Proktor zapracoval na mnohem silnější
verzi, mohli
by supersilný
prášek prodat
NASA, Národnímu úřadu
pro letectví
a kosmonautiku, který by ho
dokázal využít k počinům
důležitým pro
celé lidstvo.
Jenomže trojlístku hrdinů
se nečekaně staví do cesty nemilosrdní padouchové – pan Trán a jeho synové Truls
a Trym. Jejich zlovolným přičiněním se Bulík,
Líza i doktor Proktor ocitají ve víru celé řady
nebezpečných situací, kdy jim jde doslova
o krk. Kdoví, jestli by nakonec bylo učiněno spravedlnosti za dost nebýt doktorovy,
Bulíkovy a Líziny statečnosti, vynalézavost
a kamarádské soudržnosti...
Jarmila Bujáková,
knihovnice

www.bukovec.cz
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Nová otevírací doba knihovny !!! Pondělí a středa od 12:00 do 17:30 hod. !!!
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme občanům, kteří oslavili a oslaví svá životní
jubilea, obzvlášť paní Marii Zogatové, která oslaví nádherných
100 let. Přejeme hodně zdraví, Božího požehnání a spoustu
krásných chvil strávených po boku svých nejbližších.
duben
Burová Stanislava
Chybidziurová Jana
Zogatová Marie
Szoloná Barbora
Krenželok Vladislav
Hermann Tadeáš
Lipowski František
Kadlubiecová Anna
Lysková Anna
Cieslarová Terezie
Cichoň Alois
Cmielová Vanda
Rodková Šárka
Šmiga Stanislav

55 Fojtství
50 Woclavky
100 Cmiele
85 Bařiny
70 Pod kempou
70 Kučery
91 Za potůčkem
80 Kučery
60 Valečky
80 Suš
55 Pulgruň
65 Korole
50 Fojtství
60 Lysky

květen
Szkandera Stanislav
Jochymek Stanislav
Waszut Karel
Stonawski Pavel
Klimek Petr

50
70
50
50
60

Blažky a okolí
Pod lipou
U školy
U Jilmu
Kučery

Sikora Karel
Bujoková Anna

65 Woclavky
85 Pobaše

červen
Zoňová Helena
Byrtusová Anna
Szolony Jiří
Haręžlaková Danuše

60
50
60
50

Pod lipou
Valečky
Pod lipou
Bojky

„Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme malé korálky, taková malá
štěstí – čím víc, tím je to jejich štěstí větší.
Je jedno, kolik je nám let. Před námi je další den. Žijme tak, abychom se večer mohli
v zrcadle klidně podívat do očí sami sobě.
Nezapomeňme přitom na tu naší šňůrku
navlékat ta malá štěstíčka a radovat se
z každého drobného korálku.
Přejme podobné korálky i lidem okolo
nás.“…
Z knihy Vlastika Fursta, Pastorův blog

Vodné
Náklady na provoz vodovodu v roce 2015 byly ve výši 114.632,30 Kč, je v nich
zahrnut rozbor vody, materiál, elektřina, poplatky, dohody o provedení práce, opravy.
Podkladem pro výpočet vodného jsou náklady na provoz vodovodu a stav vodoměrů
odběrných míst. Zastupitelstvo obce schválilo na svém 12. zasedání, konaném dne
16. 12. 2015 cenu vodného platnou od 1. 1. 2016 ve výši 8 Kč/m3. Cenu za odběr vody
je možno uhradit v hotovosti v kanceláři obecního úřadu Bukovec ve dnech pondělí
nebo středa, převodem z účtu na základě poštovních poukázek, které budou rozesílány
v průběhu měsíce května.

www.bukovec.cz
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ZVEME VÁS
I v letošním roce jsme pro vás připravili spoustu zajímavých kulturních akcí a věříme, že si každý příjde na své 
19. dubna

Pasování prvňáků
na čtenáře
22. dubna
Den země v Goralii
30. dubna
Stavění máje a smažení
vaječiny na Kempě
8. května
Oslava 95 let SDH Bukovec
14. května
Beskydský hasič 2016
27. května
Den dětí (Kempaland)
4. června
Dětské radovánky
11. června
Festyn szkolny
16. července Sousedská zábava a soutěž
v požárním sportu

5. srpna

Přebor v ručním kosení
na nejvýchodnější louce ČR
27. srpna
Den obce aneb plackovy
festival
20. září
Vítání občánků na Hotelu
Kempa
20. září
Posezení s občany, kteří
letos oslaví svá jubilea
20. října
Sázení stromů„Alej života II.“
2. prosince Mikulášská nadílka
18. prosince Adventní koncert

DOBRÝ SOUSED JEŠTĚ ŽIJE
aneb komu letos připadne titul
CHYTRY GAZDA, CHYTRO GAZDINO
Vážení občané,
milí sousedé, už jste si asi zvykli na mimořádný druh voleb, které se u nás v obci
před Plackovým festivalem již tradičně konají. Ano, tušíte správně, jde o volbu „Chytrego gazdy“ a „Chytrej gaździnej“.
Každoročně máme zvoleno nějaké nosné téma, které naši volbu usměrňuje. Letos
jsme se nechali inspirovat názvem knihy
Romaina Rollanda Dobrý člověk ještě žije a
chceme se tudíž zaměřit na dobré sousedy.

Rádi bychom ocenili ty z nich, kteří s vámi
udržují dobré sousedské vztahy, umí podat
pomocnou ruku, dovedou odpustit nějakou
tu zaběhlou slepici, snaží se o vzájemné porozumění, nejsou malicherní a vůbec dovedou přispět k pokojným vztahům v našich
dvorech.
Pokud takového souseda ve dvoře máte,
neváhejte a svůj návrh se jménem a příjmením vašeho dobrého souseda napište na
lístek třeba takhle:
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NAŠIM DOBRÝM SOUSEDEM JE (jméno
a příjmení) a předejte
1/ buď osobně slečně Lucii Mlynkové
v kanceláři OÚ Bukovec
2/ nebo vhoďte přímo do poštovní
schránky obecního úřadu

Březen 2016
3/ nebo zašlete mailem na adresu: kancelar@bukovec.cz
Uvidíme, zda v naší obci, jak by řekl Romain Rolland, „dobrý člověk ještě žije.“
Ing. Mgr. Josef Byrtus, místostarosta

Den obce Bukovec aneb plackovy festival…
Vážení spoluobčané
Víme, že mezi námi je spousta tzv.
„zlatých ručiček“, co umí vyrobit kde co z
čehokoliv. Ať už jste v prodeji svých výrobků více či méně úspěšní, máme pro Vás nabídku k prodeji na Plackovém festivalu dne

27. 8. 2016. Pokud máte zájem prodat své
zboží pouťového charakteru např. med, sýry,
náušnice, vařečky, hrníčky, obrazy, koření…,
kontaktujte nás a my Vám s tím pomůžeme.
Zájemci hlaste se u Ivany Kluzové na
čísle 737 614 616 do 30. 4. 2016.

INFORMACE ZE ŠKOL
Když to funguje, „Je nám dobře na světě!“
Zdravíme Vás z naší bukovecké školičky.
„Je nám dobře na světě!“ To je název našeho
školního vzdělávacího plánu již delší dobu.
Každý rok se ho snažíme obměňovat a obohacovat o témata aktuální, která vyplývají
z potřeb dětí, nás, ale i o požadavky, které na
nás klade dnešní doba. Ale o našich plánech
někdy příště.
Mateřská škola je prostředím, kde se naše
děti učí vzájemné komunikaci, domluvě a spolupráci. Prostředím, kde se učí radovat se z něčeho nového, z toho, co se jim podaří, na co
se těší. A tohle všechno pak sdílí s Vámi, rodiči
a přejí si Vás do svých zážitků zapojit A důka-

zem, že to funguje a Vy se necháte zlákat, je
například NÁŠ SPOLEČNÝ KARNEVAL. Přestože máte„dospěláckých“ starostí dost, neleníte
a připravujete krásné kostýmy nejen pro Vaše

www.bukovec.cz

ratolesti, ale i pro sebe. Najdete si čas a uchystáte voňavé pohoštění. V práci, pokud to jde,
zajistíte volno. Postaráte se, aby vše bylo slyšet.
Opatříte drobné dárky. A výsledek? Školka se
pak hemží celou rodinou koťátek i s kocoury
a kočkami, pirátkami malými i velkými, medvídky a jejich „ochránci“ myslivci, netopýry
a malými netopýrky a ostatními nádhernými
postavami dospělými i dětskými. Neváháte
a„zaskotačíte si“ společně s dětmi, radujete se
z jejich smíchu a pak„Je nám dobře na světě!“
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A VŠEM! Jsme za to moc rádi a těšíme se na
další akce s Vámi.
MŠ Bukovec
Szmeková Miroslava

A ještě jeden příklad společných zájmů:
Dlouhodobě máme společné aktivity s p. učitelkami a dětmi PMŠ v Bukovci. Vzájemně se
navštěvujeme, hrajeme si spolu, známe se. Při
plánování prázdninového provozu jsme se dohodly na spojení obou předškolních zařízení
a zajistit tak jejich fungování během celého červencového měsíce. Více informací včas sdělíme.

MARZEC 2016 „W MARCU JAK W GARNCU“
Marcowa pogoda jest bardzo zmienna.
Raz pada deszcz, to śnieg, raz świeci słońce
i topi się śnieg, a raz jest wiatr i zimno nas
straszy.
W tym czasie obserwujemy z dziećmi
szybkie zmiany w przyrodzie, pojawiające
się pierwsze kwiaty wiosenne , rozwijające
się pąki drzew i niecierpliwie oczekujemy
przyjścia wiosny, a tu juz trzeba myśleć
o przygotowaniach do Świąt Wielkanocnych.
Przypominamy dzieciom o zwyczajach i tradycjach związanych z tymi świętami. Dzieci
tworzą różne ozdoby wielkanocne, ozdabiają
wydmuszki i co najważniejsze do przedszkola przychodzi Zajączek z podarunkami.
A co jeszcze w naszym przedszkolu się
wydarzyło?
Pod koniec lutego były w przedszkolu zapisy na nowy rok szkolny 2016/2017.

Zapisać się przyszły cztery dziewczynki –
Marketka, Ania, Terezka i Michalka. W przedszkolu im się podobało i cieszą się na wspólne zabawy z nowymi kolegami.
W tym miesiącu pojechaliśmy z dziećmi
autobusem do teatru w Czeskim Cieszynie,
gdzie obejrzeliśmy bajkę Piotruś Pan. Przedszkolakom podobały się kostiumy aktorów
i mowa głównego bohatera.
Początkiem kwietnia starszacy rozpoczynają naukę pływania na basenie w Bystrzycy.
„DALEJ, DALEJ, DALEJ, DO OGRÓDKA
DZIECI …“- te oto słowa piosenki opisują
,niecierpliwie oczekujące dzieci, przyjścia
cieplejszych dni, czas spacerów, wycieczek.
Przed nami do końca roku jeszcze sporo
pracy. Czeka nas Dzień Mamy, wycieczka,
festyn,….ale o tym, następnym razem.
D. Lipowska
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Když se řekne ŠKOLNÍ DRUŽINA
Školní družina v Bukovci není
jen hlídáním dětí v časovém rozmezí začínajícím koncem vyučování
a končícím odchodem domů. Snažíme se reagovat na skutečnost, že
děti navštěvující českou ZŠ Bukovec
a bydlící v Bukovci mají omezené
možnosti dojíždět ve svém volném
čase do zájmových útvarů, jejichž
činnost je organizována mimo
obec. Nabízíme dětem každoročně bohatou nabídku akcí a volnočasových aktivit, abychom zajistili
dětem pestré volnočasové vyžití.
Máme zpracován školní vzdělávací
program pro školní družinu, který
zpestřujeme zajímavými aktivitami. Mladší
děti z 1. a 2. ročníku se v družině učí anglický jazyk, aby byly připraveny na povinný
začátek vyučování anglického jazyka ve
3. ročníku základní školy. Neodmyslitelnou
součástí vzdělávacího programu je i hra na
flétnu. V naší družině si mohou děti odpočinout, zapojit se do kroužků a akcí, mohou si
pod pedagogickým dohledem napsat i své
domácí úkoly.
V loňském školním roce si děti osvojovaly základy přípravy pokrmů v rámci kroužku Prima vařečka, sportovaly, hrály míčové
i stolní hry, naučily se základům florbalu.
V letošním roce se děti účastní celoroční

hry Kouzla a čáry kouzelníka Brumbála.
Z pravidelných každoročně pořádaných
akcí stojí za zmínku podzimní Bramboriáda,
v prosinci konané Vánoční dílny či únorový
Karneval. V dubnu společně strávíme ve
škole Noc s Andersenem.
Přestože je březen, už nyní plánujeme
aktivity pro příští školní rok. Zjišťujeme,
jaké kroužky by děti rády navštěvovaly, co
by se rády naučily, jak by chtěly trávit čas
v družině. Prosíme rodiče našich žáků, aby
za námi přišli se svými nápady, pokusíme
se o jejich realizaci. Na základě průzkumu
zájmu rozhodneme, které kroužky zařadíme
v září.
Vychovatelky ŠD při ZŠ a MŠ Bukovec

www.bukovec.cz
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DRODZY BUKOWIANIE
Na pewno wszyscy jesteście ciekawi
co nowego słychać w naszej szkole. Od
początku kalendarzowego roku zrobiliśmy
mnóstwo roboty. Dwie nasze uczennice pojechały 13 stycznia do Domu Narodowego
w Cieszynie na Koncetr Finałowy XII Konkursu Gwar. Ada Szolona przedstawiła tam
tekst „Hań downi na dziedzinie“ i zdobyła
3.miejsce. Ema Tomanek ze swoim tekstem
„Dałabych ci chleba z masłym“ zaś 2.miejsce. Dziewczyny otrzymały tam atrakcyjne
nagrody. 19 stycznia zapisaliśmy do szkoły
ośmioro przyszłych pierwszoklasistów. Dzieci na zapisach spisały się na medal. W piątek 22 stycznia cała nasza szkoła balowała,
śpiewała i tańczyła. Na baliku przedstawiły
się świetne maski. Był tutaj słynny malarz,
ogień, mnóstwo księżniczek… Od 25 do 29
stycznia odbył się kurs narciarski w Kempalandzie, gdzie udoskonaliliśmy technikę
jazdy na nartach. 28 stycznia otrzymaliśmy
„wypłatę“ czyli świadectwo. Chyba wszyscy
byliśmy ze świadectw zadowoleni. Wsobotę
6 lutego na stoku w Mostach koło Jabłonkowa odbył się Zjazd Gwiaździsty. W tym

roku z powodu złych warunków atmosferycznych nie było biegów narciarskich, w tej
dyscyplinie zawsze nasza szkoła zdobywała
wielkie sukcesy. Ogromną radość w slalomie
zrobił nam Samuel Zogata, który wywalczył fantastyczne drugie miejsce. Nasz drugi
zawodnik, pierwszoklasista Marek Motyka,
zajął trzynaste miejsce. W lutym odwiedziła
naszą szkołę pani psycholog Maria Cieślar,
z dziećmi przeprowadziła biesiadę, która
w rezultacie odnowiła kolektyw klasowy.
W pierwszej klasie przebiegł projekt „Wesołe ząbki”, gdzie dzieci dowiedziały się
coś o higienie jamy ustnej oraz otrzymały
ładne nagrody. W piątek 26 lutego do naszej szkoły zawitał z Brna „Zdumiewający
teatr fizyki”. Interaktywna, zabawna forma
nauki zachwyciła dzieci, chętnie odpowiadały na zadane im pytania. Dużym zainteresowaniem cieszyły się przede wszystkim
doświadczenia pokazujące, dlaczego na niebie może unosić się balon, na jakich zasadach działa fontanna i jaka ilość dwutlenku
węgla znajduje się w dwulitrowym napoju
gazowanym. 29.2. cała nasza szkoła wyjechała do Czeskiego Cieszyna na kukiełki
pt.: „Piotruś Pan“. Sztuka bardzo dzieciom
się podobała, zaraz w szkole namalowały
piękne rysunki , mamy nadzieję, iż nagrody nas nie miną. Pod koniec lutego dzieci
z świetlicy szkolnej uczestniczyły w projekcie „Lovci nebes“. W projekcie tym miały za
zadanie opiekować się zwierzętami leśnymi zimą i zrobić dla nich karmnik. Pierwszy
marzec był bardzo pracowity. Czwórka naszych uczniów uczesniczyła w Międzynarodowym Konkursie Języka Angielskiego
FOX. Zaś czwórka dziewczynek zaśpiewała
w konkursie śpiewaczym zorganizowanym
przez jabłonkowskie DDM „Zpěváček 2016“.
Terezka Kadłubiec zwyciężyła i przechodzi
do następnego koła w Karwinie. 6 marca
w istebniańskim ośrodku narciarstwa biegowego odbył się Międzynarodowy Bieg
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o „ Istebniański Bruclik“. Nasza szkoła wysłała dwóch uczniów. Ema Tomanek w swej
kategorii zwyciężyła. Max Tomanek zajął
piąte miejsce.W czwartek 17 marca szóstka
uczniów wyjechała do Jabłonkowa na Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur. Już pilnie przygotowujemy się do Świąt
Wielkanocnych. Jak co roku wzięliśmy udział w konkursie plastycznym wygłoszonym
przez Muzeum w Trzyńcu. Dzieci przygotowały mnóstwo pięknych pisanek. Po nagro-
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dy do Trzyńca wyjechali ( Maja Pyszko, Jarka
Lysek, Karolek Puczok, Madzia Havelka, Dorotka Zoń, Ania Sikora, Ada Szolona, Maryś
Puczok i Magda Kohut ). W poniedziałek
21.3. odbyły się warsztaty wielkanocne dla
mam i babć. Na warsztatach przygotowały
sobie śliczne pisanki różnymi technikami.
Za nami jest mnóstwo pracy a przed nami
jeszcze do końca roku szkolnego dużo roboty.
Uczniowie i grono pedagogiczne
PSP Bukowiec

www.bukovec.cz
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Co nového u Hasičů

V uplynulém roce naše jednotka vyjížděla celkem k padesáti třem událostem
jak v naší obci, tak mimo obec. Jednalo se
o požáry, technické pomoci převážně likvidace hmyzu. Koncem roku naší obec oslovilo
ředitelství HZS MSK s nabídkou bezplatného

převodu staršího, ale plně funkčního vozidla Mitshubishi Pajero 2,9 4x4. Rozhodnutí
bylo jednoznačné, ano máme zájem a také
se podařilo. Vozidlo od 25.2.2016 parkuje
v naší zbrojnici a po malých úpravách pro
naše účely bude zařazeno na výjezd jako
číslo 2. Vozidlo bude sloužit na výjezdy technické pomoci. Co se týče výbavy vozidla, je
v něm umístěna nádrž na 200litrů vody, včetně vysokotlakého zařízení na prvotní zásah,
dále pak lanový naviják na 2,5 tuny a další
prostředky pro zásahy. Pracujeme intenzivně
na přípravě podkladů ke stavbě nové požární zbrojnice. Proč vlastně vznikla myšlenka
stavět novou zbrojnici? Prostory stávající
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zbrojnice jsou již nevyhovující, a to hlavně
prostorově, což nám neumožnuje umístit
novější techniku nabízenou HZS MSK. Jedná
se hlavně o cisternovou automobilovou stříkačku a umístění dalších vozidel a vybavení,
jimž naše jednotka disponuje. Zbrojnici bychom chtěli postavit v areálu Kempalandu,
a to jak ze strategického, tak ekonomického
důvodu. V naší obci je totiž členitá zástavba,
že umístění zbrojnice někde ve středu nelze
a rekonstrukce stávající zbrojnice je jak ekonomicky, tak z hlediska prostoru nereálná.
Poctivě jsme prošli jednotlivé varianty a pozemky, na kterých by mohla nová zbrojnice
stát a všechny plusy jsou jednoznačně na
straně Kempalandu. Tak doufám, že se vše
podaří a bude se moci stavět. Další novinkou
je, že naše řady mladých hasičů posílil nově
vzniklý tým mladých slečen, který nás v sezoně 2016 začne reprezentovat v požárním
sportu. Holky se připravují nejen na požární
sport, ale seznamují se i s prací výjezdových
hasičů a tak doufám, že jim elán a nadšení
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vydrží co nejdéle. Letošní rok započal tradičním hasičským plesem, jenž byl korunován obrovskou účastí široké veřejnosti,
což považujeme za veliký úspěch. Díky patří
hlavně lidem z řad hasičů, jenž se podíleli na
přípravě celé této akce, neboť to není, jak se
říká „nic s medem“. Další akci letošního roku
je oslava 95let Sboru dobrovolných hasičů
Obce Bukovec. Oslava započne slavnostní
mší v našem kostele u příležitosti Svatého Floriána patrona všech hasičů 8.5.2016
v 10.30 hod. a po mši bude posvěceno naše
staronové vozidlo. Pro děti bude opět připraven Dětský den na Kempalandu s ukázkami
techniky hasičů,Policie ČR a záchranky, a to
27.5.2016 v 9:00 hod., tímto zveme i širokou
veřejnost. Dále pak srdečně zveme všechny
na další ročník Beskydského hasiče 2016,
v němž máme také své želízka v ohni, který
se koná 14.5.2016 v 13:00 hodin. Těšíme se
na vaší hojnou účast. Tak to je zatím vše.
Velitel JSDH Bukovec JPO III
Radovan Rucki

www.bukovec.cz
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Myslivecký spolek Bukovec Šance
Příroda neslouží myslivcům,
myslivci slouží přírodě
Spolek byl založen v roce 1993 a v současné době má 11 členů. Hlavním posláním
není lov zvěře, jak se většina lidí domnívá,
ale celoroční péče o zvěř, její chov a ochrana. V naší honitbě je 6 přikrmovacích zařízení (krmelců). Myslivec má na starost
krmelec, který musí být před zimou naplněn
kvalitním senem a ovsem. Během zimního
období je zkrmeno 20q jadrného a 20q
objemového krmiva. Seno zajišťují členové svépomocně pokosením a usušením na
vlastních pozemcích. Jadrné krmivo je kupováno za výnosy z účasti na Dnu obce Bukovec, dále z členských příspěvků a dotace
od obce Bukovec. Zvěři je také předkládána
kamenná sůl.
V roce 2015 jsme postavili 2 nové posedy v hodnotě cca 20 000 Kč a 2 sedačky. Tyto
náklady jsme z části pokryli z dotace obce,
která činila 8000 Kč. Jeden posed se nachází
v lokalitě Za kopcem a druhý je umístěn na
Zadkách - za Byrtusem.
V loňském roce jsme zorganizovali i besedy s dětmi. Děti z MŠ byly na procházce
v lese u krmelce s myslivcem Ing. Liborem
Michálkem, Ph.D.
Stanislav Jochymek, Martin Hořava
a Martin Duraj se svým čtyřnohým kamarádem Brownym navštívili ZŠ Bukovec, kde
děti seznámili s náplní myslivosti a ochranou přírody.

Sedmáci ze ZŠ Písek přijeli na besedu
s myslivcem Stanislavem Jochymkem, prohlédli si trofeje, napsali znalostní test ze základů myslivosti, zastříleli si ze vzduchovky
a dopoledne zakončili vycházkou do lesa.
V listopadu jsme uspořádali hon na
drobnou zvěř.
Nejstarší člen našeho spolku letos oslaví
kulaté jubileum, touto cestou mu přejeme
do dalších let pevné zdraví, spoustu mysliveckých zážitků a přesnou mušku.
Lovu zdar.
Za MS Bukovec Šance Martin Hořava
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Včelaři a příroda
Včelaříme v Bukovci i Písku. Včely jsou
užitečné pro celou rostlinnou a živočišnou
říši na naší Zemi. Kromě produkce medu
je jejich nejdůležitější činnost především
opylování. Včelaření v Bukovci a Písku má

své kořeny v dávné minulosti. Nejdříve zde
byli včelaři jednotlivci, pak malá sdružení.
Nyní tvoří náš spolek spojení dvou sousedních obcí. Máme 44 včelařů a 342 včelstev.
Včelstva jsou rozmístěna rovnoměrně v nadmořské výšce 400 až 700 metrů, což ocení
všichni pěstitelé ovoce a zeleniny.
Včelí společenství tvoří v sezoně, tedy
v červnu až 60 000 tisíc jedinců. Mají jedinou včelí matku ( královnu), včely dělnice
a trubce. O vlastní biologii včelstva si povíme
v některém z dalších článků. Daří se nám získávat mladé včelaře, které tato činnost velmi
zajímá a jsou přístupni radám starších a také
mají možnost těžit z informací na internetových stránkách. Petr Burdek, předseda ZO ČSV

www.bukovec.cz
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SPORT V NAŠÍ OBCI
Přípravka TJ Beskyd Bukovec je nejlepší v kraji
Historického úspěchu dosáhla Bukovecká přípravka v 13. ročníku Krajské zimní
ligy (KZL). Celé 3 měsíce měřili síly s ostatníma manšaftama Moravskoslezského kraje. KZL se zúčastnilo celkem 36. družstev!
Ve Smilovické hale se 12.3.2016 konalo
superfinále do kterého se dostalo pouze
8 nejlepších družstev. Finále bylo rozděleno
do dvou skupin. My jsme ve skupině postupně porazili Frýdek-Místek 2:0, Pustkovec 4:1 a Kysucké Nové Město 1:0. Tím jsme
postoupili do finálové skupiny mezi Fryčovice a suverénní Jablunkov. S Fryčovicemi
jsme remizovali 1:1, což znamenalo (pokud
chceme pomýšlet na nejvyšší příčku) porazit sousedy z Jablunkova. Tento zápas byl
dramatický až do poslední vteřiny. A nebýt
„Nejlepších fanoušků!“, kdo ví, jak by to dopadlo. Od 3. min. až do 15. jsme prohrávali
0:1. Pak nekompromisní dorážkou Tomáš

Starzyk srovnal a 20 sekund před koncem
zvýšil Šimon Jalovičor na 2:1. Po tomto gólu
vypukla ve Smilovické hale obrovská euforie
a oslava. Nutno podotknout,že Bukovečtí
na tomto turnaji ani jednou neprohráli
(22 vítězství a 2. remízy). O titul se zasloužili
tito hráči: Lipowski Lukáš, Čmiel Filip a Čmiel
Petr, Starzyk Tomáš, Starzyková Veronika,
Jalovičor Šimon, Krzyžanek Robin, Nieslanik
Tobiáš, Kohutová Magdalena, Walach Matěj
a Sikora Tomáš.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem, kteří nás za tímto úspěchem hnali
a podporovali. V neposlední řadě všem rodičům a fanouškům za super fandění během celého turnaje. DÍK BYLI JSTE SKVĚLÍ!!!!!
A na závěr obrovské dík našim manželkám
za trpělivost a toleranci.
Trenéří: Jalovičor Vítězslav
a Krzyžanek Tomáš
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Jelikož čas ubíhá nám občanům stejně jako sportovcům, tak i jejich
trenérům, kteří fotbalu v Bukovci věnují nemalý podíl svého života … 
Dovolujeme si tímto popřát panu Vítězslavu Jalovičorovi k jeho
krásným kulatinám všechno nejlepší, hodně zdraví a spoustu energie
k dalšímu vedení našich malých fotbalových talentů.

Fotbal - rozpis
MUŽI
27.03.2016

15:00

Bukovec

Baška

03.04.2016

15:30

Lískovec

Bukovec

10.04.2016

15:30

Bukovec

Palkovice

16.04.2016

16:00

Ostravice

Bukovec

24.04.2016

16:00

Bukovec

Chlebovice

01.05.2016

16:30

Metylovice

Bukovec

08.05.2016

16:30

Bukovec

Oldřichovice

15.05.2016

17:00

Bukovec

Mosty

22.05.2016

17:00

Bukovec

Návsí

29.05.2016

17:00

Hrádek

Bukovec

05.06.2016

17:00

Bukovec

Janovice

12.06.2016

17:00

Nošovice

Bukovec

19.06.2016

17:00

Bukovec

Písek

10.04.2016

13:00

Písek/Bukovec

Mosty

17.04.2016

13:30

Nebory

Písek/Bukovec

24.04.2016

13:30

Písek/Bukovec

Hrádek/Návsí

01.05.2016

14:00

Písek/Bukovec

Milíkov

15.05.2016

14:30

Písek/Bukovec

Bystřice

22.05.2016

14:30

Jablunkov

Písek/Bukovec

29.05.2016

14:30

Písek/Bukovec

Smilovice

04.06.2016

14:30

Oldřichovice

Písek/Bukovec

DOROST

www.bukovec.cz

Občasník obce Bukovec / 33

ŽÁCI
17.04.2016

10:00

Bukovec

Hrádek

24.04.2016

13:30

Bukovec

Milíkov

01.05.2016

10:45

Písek

Bukovec

08.05.2016

14:00

Bukovec

Bystřice

15.05.2016

15:00

Nýdek

Bukovec

22.05.2016

14:30

Bukovec

Vendryně

28.05.2016

09:30

Oldřichovice

Bukovec

05.06.2016

14:30

Bukovec

Mosty

11.06.2016

15:00

Návsí

Bukovec

RADY A TIPY PRO ZDRAVÝ ŽIVOT
Zdraví podle ročních období – jaro
Lidstvo je po celou dobu své existence
provázeno touhou po trvalém zdraví jako
základní životní hodnotě a v této nové rubrice se budu tomuto tématu věnovat. Postupně Vám představím několik možností,
jak pečovat o své tělo i mysl v souvislosti

se střídáním ročních období. Chytrá matka
příroda má svá pravidla, teplo se střídá se
zimou a chvíle klidu vystřídá období růstu
a aktivity. Je dobré si uvědomit, že i naše
tělo střídá tyto fáze, jelikož člověk je součástí přírody.
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V lidském organismu se nachází pět
základních orgánů, které jsou nejaktivnější
právě v určité fázi ročního cyklu. Nyní přichází jaro, čas plný energie, rozkvětu a nových plánů do budoucna. Dle praktik čínské
medicíny k tomuto období přináleží jeden
za základních orgánů lidského těla – játra,
to znamená, že teď i příroda podporuje její
regenerační procesy. Játra, ačkoli se to na
první pohled nezdá, jsou našim nejzatěžovanějším orgánem, jsou chemickou továrnou,
ve které probíhá v každém okamžiku stovky
chemických reakcí, vyrábí žluč a cholesterol,
podílí se na metabolických procesech tuku,
cukrů a bílkovin, skladují a uvolňují cukry,
proudí přes ně veškeré chemické látky, např.
léky nebo toxické látky vytvářející se v našem
těle, které jsou zde rozkládány a připraveny
k likvidaci, tedy detoxikaci atd. Je také odpovědnou za naši protinádorovou imunitu.
Na špatný stav okruhu jater nás upozorňují některé projevy – oslabování zraku, šeroslepost, zarudnutí očí, bolesti kyčlí,
bolest hlavy a krční páteře, ztuhlé trapézy,
hořkost v ústech, sucho v krku, epilepsie,
záněty spojivek, závratě, hučení v uchu, nádorová onemocnění…
Základní emocí jater je agrese a touha
existovat. Se strachem o existenci souvisí
také stres, který játra a jejich okruh oslabuje
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téměř každý den. Stresové napětí nejlépe
uvolní pohyb, vhodná forma pohybové aktivity je rychlejší chůze a budete-li mít oči
otevřené, Vaší duši zároveň pohladí probouzející se příroda.
V tomto období také dbejte na to,
abyste svá játra nepřetěžovali nevhodnou
stravou. Ideální podporou jater a žlučníku je
lehce stravitelná potrava, vhodné je vyloučit
maso, mléko, mléčné produkty a rafinované
cukry, je potřeba také omezit solení. Doplňujte zinek spolu s vitamínem A.
Vhodné jsou jaterní očistné kůry a byliny posilující jejich energii – ostropestřec
mariánský, pampeliška (kořen, listy), smil
písečný, schizandra (klanopraška čínská)…
Také houby Reishi a Chaga mají blahodárný
vliv na regeneraci játry.
Teď víte, co všechno ovlivňuje tato malá
chemická továrna. Přemýšlejte proto nad
tím, co jíte, zda strava není často průmyslově zpracovaná a neobsahuje příliš mnoho
aditiv (éček)? Jaké kosmetické, drogistické a
čistící prostředky používáte? Jak často tento
orgán vědomě zatěžujete?
Zdravá játra Vám navrátí ztracenou životní energii, stojí za to věnovat této části
organismu pozornost.
S přáním pěkných jarních dní
Ivana Kluzová

ZPĚT V ČASE ANEB ÚRYVEK Z KRONIKY…
Svaz žen a ČČK (r. 1983)
Únorové události oslavil členky vesměs
na svých pracovištích. Oslavy MDŽ pak již
ve své základní organizaci. Napekly domácí
zákusky, krátký program připravily obě MŠ.
Proběhla beseda o módě, z knihovny
byly zapůjčeny výtisky Ženy a módy za
poslední rok. Kytičkou uctily dvě nejstarší
členky, paní Vilému Byrtusovou a Zuzanu
Bachlitovou. Kytičku dostala i soudružka,

která byla jednou z delegátek u prezidenta republiky při příležitosti oslav MDŽ
v Praze. Soudr. vyprávěla o svých dojmech,
zodpověděla všechny dotazy členek, takže
obohatila svým vyprávěním průběh oslav.
Některé členky se zúčastnily jarní směny NF,
jiné pečují o záhon růží před budovou MNV.
Další pečují o pořádek v autobus. čekárnách
v obci.

www.bukovec.cz
Prvomájového průvodu i oslav 9. května
zúčastnily se členky při svých pracovištích.
Svátku MDD byla připravena soutěž v různých hrách s pohoštěním dětí.
Při sklizni sena odpracovaly členky mnoho hodin, sušily však pro samozásobení,
většina členek jsou chovatelkami drobného
domácího zvířectva.
Členky naší ZOČSŽ sledovaly průběh
Světového shromáždění za mír a život proti jaderné válce, které se konalo v červnu
v Praze. Po ukončení shromáždění, besedovaly členky na členské schůzi o průběhu
i závěrech Světového shromáždění. I naše organizace přispěla malým peněžním fondem
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a drobnými upomínkovými předměty. Naše
malá organizace zaslala též na OVČSŽ pěkné
dětské oblečení a hračky pro děti Mozambické republiky. U příležitosti oslav VŘSR zúčastnily se některé členky kladení věnce na hrob
sovětského vojína na místním hřbitově. Tři
členky jsou poslankyněmi Měst. NV, s nimiž
úzce spolupracujeme na akcích, jako je vítání
malých občánků a návštěv přestárlých občanů. Vývěsní skříňka byla pravidelně doplňována aktualitami, které se týkaly politického
dění, mírového soužití a významných výročí.
Výroční členská schůze 18. 11. 1983 proběhla za účasti 32 členek a 3 hostů.
Zdroj: kronika

SENIOR DOMY POHODA Jablunkov a.s.
Společnost
SENIOR DOMY
POHODA Jablunkov a.s. letos otevřela nové zařízení
v Jablunkově. Budovu, která v minulosti
sloužila jako škola a několik posledních
let již nebyla využívána, zrekonstruovala,
a nyní se zde bude poskytovat sociální
služby. Jedná se konkrétně o domov pro
seniory a domov se zvláštním režimem. Obě
dvě služby jsou určeny osobám, které mají
sníženou soběstačnost buď z důvodu věku
nebo nepříznivého zdravotního stavu a potřebují pomoc druhé osoby a tuto pomoc
nelze zabezpečit ani za pomocí rodiny či
blízkých, ani využitím ambulantních či terénních sociálních služeb.
Domov se zvláštním režimem se od domova pro seniory liší tím, že je vyhrazen pro
osoby s Alzheimerovou, stařeckou či jinou
demencí a mohou zde být přijímáni zájemci již od 50 let věku, domov pro seniory je
určen osobám od 60 let.
Domov pro seniory i domov se zvláštním
režimem jsou služby pobytové, učené pro
zájemce mobilní, částečně imobilní a zcela
imobilní, se zajištěním 24 hodinové péče.

Bližší informace mohou zájemci získat
telefonicky, osobně, kdy je možnost prohlédnout si pokoje a celé zařízení, emailem
nebo na našich webových stránkách www.
seniordomypohoda.cz.
Žádosti o umístění jsou ke stažení na
výše uvedených internetových stránkách
nebo je možné si jí vyzvednout osobně přímo v zařízení.
Kontakt:
Bc. Zuzana Sabelová, DiS. - sociální
pracovnice
tel.: 555 500 622
mobil: 720 947 458
email: socialni.sdpj@seznam.cz
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POZVÁNKY
Pozvánka na 6. ročník

Jistebnického
vodohospodářského
půlmaratonu
Termín: sobota 21. 5. 2016

Místo konání: Jistebník - areál TJ

Délky závodů:

• 3,6 km
- běh Galerijní ulicí
• 11,070 km
- čtvrtmaraton
• 21,097 km
- půlmaratón
• 42,195 km
- maraton
+ od 10.00 hod dětská olympiáda s následným zábavným programem
+ večerní afterparty s fajnou ostravskou kapelou SOVA BAND

Naše MOTTO: Dopoledne fandí rodiče dětem, odpoledne děti rodičům!!!
Zvýhodněné startovné pro včas přihlášené teenegery (do 19let) je 50 kč.
Přihlas se včas i Ty na: www.vh-pulmaraton.cz Martin Otto, hlavní pořadatel

www.bukovec.cz
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KVđTINÁġSTVÍ PÍSEK
Vás srdeĀnĒ zve k nákupu.
Na jaĢe nabízíme : balkónové rostliny,substráty,hnojiva ,
travní smĒsi , osivo,kvĒtináĀe,truhlíky,netkané textilie…
V naši stálé nabídce jsou : dárkové pĢedmĒty, svíĀky, jarní
a proutĒné dekorace, obrazy, hodiny a další.

Vážeme gratulaĀní, smuteĀní, a svatební kytice.

Hledáme brigádnici na jarní sezonu 2016. Praxe v oboru
nutná. Více info pĢímo v prodejnĒ nebo na email:
ivakalet@seznam.cz

TđŠÍME SE NA VAŠÍ NÁVŠTđVU.

www.bukovec.cz

Občasník obce Bukovec / 39

40 / Občasník obce Bukovec

Březen 2016

Občasník obce Bukovec • vydává Obecní úřad Bukovec • registr. č. MK ČR E 12355.
Odpovědná: Pavlína Suszková • Redakční rada: Monika Czepczorová, Ing. Mgr. Josef Byrtus,
Božena Bojková, Janusz Motyka, Mgr. Petr Stonawski • Bukovec, 15. 3. 2016 • číslo 75 • březen.
Neprošlo jazykovou úpravou • ZDARMA • Grafická úprava a tisk © KLEINWÄCHTER, Frýdek-Místek.

