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INFORMACE STAROSTKY
Vážení a milí spoluobčané,
opět se ozývám s pravidelnou porcí novinek z naší obce. Tentokráte se zaměřením
na projektové záměry a studie.
• Co se týče záměru výstavby nové požární zbrojnice, je rozhodnuto. Zastupitelé
podpořili návrh hasičů o nejvhodnějším
pozemku v souladu s požadavky dojezdového času naší jednotky PO, na kterém
by mohl objekt zbrojnice v budoucnu
stát, a to plocha v majetku obce – část
parkoviště v areálu Kempaland. Garáž
je navrhnuta pro 2 hasičská vozidla –
Tatra a Transit. Světlá výška je navržená min. 5 m, což odpovídá požadavku
na minimální výšku nejvyššího vozidla
(3,1 m) zvýšenou o min. 1,5 m. Podlahy
v garážích budou mít protiskluznou povrchovou úpravu umožňující snadnou
údržbu. Ve stavebně odděleném prostoru jsou umístěny 2 sprchy, umyvadlo,
toaleta a výlevka. Šatny jsou navrženy
nesamostatnými skříňkami pro každého
hasiče zvlášť na pracovní a zvlášť na civilní oděv. Zásahový oděv bude uložen
v klecích z drátěného pletiva. V části
budovy bude zřízeno zázemí pro hasiče
a věž pro sušení hadic. V prostoru věže
bude umístěno schodiště, věž bude vybavena zařízením pro vytahování hadic.
Ve 2. NP bude umístěna místnost s kuchyňkou a stolem. S finální podobou Studie se částečně můžete seznámit již teď,
podrobněji pak na nástěnce v mezipatře

obecního úřadu a na webových stránkách obce. Zpracovatelem je Ing. Marek
Wojnar, spol. nodum atelier – na, s.r.o,
Jablunkov.
• Zajímavý vývoj nabral projekt na přípravu projektové dokumentace na rekonstrukci zbývajících učeben v základní
škole, který již byl podpořen z Programu podpory venkova částkou 243.500 Kč
z celkových 487.000 Kč. Radní projednali
a schválili v měsíci květnu studie učeben,
včetně všech dalších záměrů oprav a investic s výhledem do roku 2020. Investi-

ce se týkají např. spojovacího krčku mezi
školou a tělocvičnou, stavebních úprav
učebny cizích jazyků, informatiky a polytechnické učebny, vybavení venkovního
prostředí školy atd.. Na realizaci se podílí společnost nodum atelier – na, s. r. o,
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Jablunkov, Ing. Arch. Eva Hudzieczková
a Landscapes ing. Kateřina Černohorská.
Pokračujeme v práci spojené s realizací projektové dokumentace s názvem
„Úprava veřejného prostranství – parkoviště u kostela“. Ze 4 oslovených
společností podala nabídku pouze společnost SHB, a.s., Ostrava, a to ve výši
360.000 tis. Kč bez DPH. Smlouva o dílo
s touto společností již byla také radními schválena. Pokud půjde vše hladce,
pak hotovou projektovou dokumentaci
máme na stole v dubnu příštího roku.
Přesněji do 300 dnů. Pevně doufám, že se
nám pak podaří vybrat kvalitního zhotovitele, který v dohledné době parkoviště
postaví.
Jsou připravené smlouvy o právu provést
stavbu mezi Obcí Bukovec a majiteli pozemků, kteří budou dotčení rekonstrukcí či výstavbou komunikace. Jedná se
o cesty Na břehu a k rodinným domům
Bujákových a Čmielových. Aktuálně čekáme na zahájení územního řízení Stavebním úřadem v Jablunkově a jednáme
se všemi majiteli, kteří mají pozemky
v trase výše uvedených komunikací.
Podařilo se nám získat územní rozhodnutí pro chodník „Kučery – Turek“, takže
již brzy skončí nepříjemné období, kdy
občané této lokality museli chodit po
blátě.
Nové osvětlovací lampy budou umístěny
u opraveného mostu u Turka, rodinného
domu Byrtusových v lokalitě „Zorobowy“
a Lipovských nad základní školou.
Jak jsem avizovala v předchozím vydání
zpravodaje, od 1. 7. 2016 bude v obci zavedena služba pro veřejnost Taxi senior
a Baby taxi. Nejen senioři, ale i maminky
s dětmi do 6 let tak budou moci využít
této služby. Provozovatelem taxi služby
se stal p. Lukáš Bojko. Podrobnější informace naleznete na stránce 20 v článku
p. Pavly Waclawkové, která od 1. 6. 2016
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nastupuje na pozici referent investic za
sl. Lucii Mlynkovou.
K 30. 6. 2016 odstupuje z funkce jednatele Technických služeb Bukovec, s. r. o.,
p. Roman Czepczor. Tímto chci poděkovat oběma, Lucií a Romanovi, za úspěšnou práci v uplynulých letech, které
přinesly hodně změn v obci i na obecním
úřadě. Uvědomuji si a vážím si toho, že
vaše činnost dlouhodobě vedla a přispívala k rozvoji naší obce, neboť práce pro
obec je vždy týmovou záležitostí. Nebylo
jednoduché naskočit do rozjetého vlaku,
zorientovat se a vyhovět všem požadavkům, které byly na Vás kladeny. … Přeji
Vám hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů v dalším konání.
Během měsíce června bylo započato
zaměřování skutečného stavu plotů,
budov a okraje asfaltu cesty vedoucí
od „křížové“ po lokalitu „pod lipou“ a to
Ing. Alešem Vojnarem. Důvod? Umožnění provedení záměru výstavby chodníku
nebo případné rozšíření komunikace.
Na základě zákresu do katastrální mapy
a vyčíslení předběžných ploch určených
k odprodeji nebo směně pozemků pak
vstoupíme do jednání s vlastníky.
Státní pozemkový úřad vyhověl našim
žádostem a převádí do majetku obce
a to bezúplatně pozemek p. č. 1207/18,
který byl dosud majetkem České republiky. Jedná se o jeden z dlouhého seznamu pozemků, které vlastní stát na našem
katastru. O pozemky - cesta kolem tělocvičny i k rodinnému domu Zogatových
a Motykových, neustále usilujeme.
Havarijní stav kanálu v cestě kolem tělocvičny bude opraven p. Pavlem Pyszkem
do konce měsíce července.
Obec Bukovec obdržela dar Třineckých
železáren, a.s., - umělé kamenivo v celkové hodnotě 40.000 Kč. Kontaktujte mne,
prosím, v případě Vašeho zájmu.

Hezké léto všem přeje Vaše starostka
Monika Czepczorová
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USNESENÍ

z 13. zasedání Zastupitelstva obce Bukovec, ze dne 24. 2. 2016,
konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu Bukovec
Zastupitelstvo obce:
schválilo:
13.301 program jednání
13.302 uzavření Darovací smlouvy – finanční dar mezi Obcí Bukovec a Charitou Frýdek-Místek, F. Čejky 450,
738 01 Frýdek-Místek, IČ 45235201
– poskytnutí finančního daru pro
rok 2016 ve výši 5.000 Kč
13.303 uzavření Darovací smlouvy mezi
Obcí Bukovec a Českým rybářským
svazem, Místní organizací Jablunkov,
Písek u Jablunkova 364, IČ 18050247
– poskytnutí finančního daru pro rok
2016 ve výši 2.000 Kč
13.304 uzavření Darovací smlouvy – finanční dar mezi Obcí Bukovec
a Mysliveckým spolkem Bukovec
– Šance, Bukovec, IČ 48772411 –
poskytnutí finančního daru pro rok
2016 ve výši 8.000 Kč
13.305 uzavření Darovací smlouvy – finanční dar mezi Obcí Bukovec
a Klubem seniorů v Bukovci, Bukovec 270, Bukovec IČ 22885862
– poskytnutí finančního daru pro
rok 2016 ve výši 20.000 Kč
13.306 uzavření Darovací smlouvy – finanční dar mezi Obcí Bukovec
a Svazem tělesně postižených ČR,
základní organizací, Jablunkov,
IČ 66933463 – poskytnutí finančního daru pro rok 2016 ve výši
2.000 Kč
13.307 uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi Obcí Bukovec
a Místní skupinou PZKO, Bukovec
131, Bukovec IČ 70908303 – poskytnutí finančního daru pro rok
2016 ve výši 30.000 Kč
13.308 uzavření Darovací smlouvy – finanční
dar mezi Obcí Bukovec a Konventem

13.309

13.310
13.311
13.312

13.313

13.314

sester Alžbětinek, Bezručova 395,
Jablunkov, IČ 004943330 – poskytnutí finančního daru pro rok 2016
ve výši 5.000 Kč
uzavření Darovací smlouvy – finanční dar mezi Obcí Bukovec a TJ
Beskyd Bukovec, Bukovec 114, Bukovec, IČ 19015186 – poskytnutí finančního daru pro rok 2016 ve výši
200.000 Kč
poskytnutí finančního daru ve výši
2.000 Kč – turnaj ve stolním tenise
žáků ZŠ v Písku
Rozpočtové opatření č. 1/2016
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-128016063/1, Bukovec, ANROBI SHOP
příp. kNN mezi Obcí Bukovec a ČEZ
Distribuce, a. s., Teplická 874/8,
Děčín IV – Podmokly, IČ 24729035
– jednorázová náhrada za zřízení
věcného břemene ve výši 1.200 Kč,
podzemní kabelové vedení NN
0,4 kV a plastový pilíř na pozemku p. č. 1424/9, k. ú. Bukovec
u Jablunkova
Stanovy Sdružení obcí Jablunkovska a Dodatek č. 4 ke stanovám
Sdružení obcí Jablunkovska mezi
Sdružením obcí Jablunkovska, Dukelská 600, Jablunkov, IČ 6549436
a Obcí Písek, Písek 51, IČ 00535982
a Obcí Milíkov, Milíkov 200,
IČ 00492621
uzavření Kupní a darovací smlouvy prodávajících ….., dárců …..
a Obcí Bukovec, Bukovec 270,
IČ 00535940, která se týká nově
vyměřených pozemků p. č. 4139
a 4140, k. ú. Bukovec u Jablunkova, dle geometrického plánu pro
rozdělení pozemku č. 674-37/2015
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13.315

13.316
13.317

13.318

13.319

13.320

– kupní cena za předváděný pozemek p. č. 4140 se sjednává dohodou ve výši 100 Kč/m2
záměr odkupu pozemků pro chodník ,,Kučery – Turek“ do maximální
výše 100 Kč/m2 odkupovaného
pozemku
zhotovení geometrických plánů
pro odkup pozemků pro chodník
,,Kučery – Turek“
návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi ….. a Obcí Bukovec
za cenu 100 Kč/m2 odkupovaného
pozemku
návrh kupní smlouvy mezi Obcí
Bukovec a majitelkou pozemku
p. č. 1502/1, k. ú. Bukovec u Jablunkova, …..
uzavření Kupní smlouvy mezi …..
jako prodávající na straně jedné
a Obcí Bukovec, Bukovec 270,
IČ 00535940 na straně druhé,
na odkup pozemku p. č. 3715/1,
k. ú. Bukovec u Jablunkova, o výměře 113 m2. Kupní cena bude
činit 58,39 Kč/m 2 za prodávaný
pozemek, pokud dojde k uzavření smlouvy do 30. 6. 2016, nebo
58,56 Kč, pokud dojde k uzavření
smlouvy po 30. 6. 2016 a před 30. 6.
2017
uzavření Darovací smlouvy mezi
Obcí Starý Jičín, Starý Jičín 133,
IČ 00298425 a Obcí Bukovec, Bukovec 270, IČ 00535940, jejíž předmětem je převod do vlastnictví
Obce Bukovec osobního terénního
automobilu MITSUBISHI PAJERO, registrační značky OVU3221, identifikačního čísla JMB0NV430XJ000262

souhlasí:
13.321 s provozováním pošty Partner
v dosavadních prostorách budovy Obecního úřadu Bukovec, tzn.
na adrese Bukovec 270
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vzalo na vědomí:
13.322 informace Ing. Romana Čecháka,
zástupce společnosti SHB, akciové
společnosti, Masná 1493/8, Ostrava, k variantám studie stavby
,,Úprava veřejného prostranství –
parkoviště u kostela“
13.323 informace Ing. Arch. Helgy Kozelské Bencúrové k návrhu Změny č. 2
územního plánu Bukovec
13.324 žádost ….., č. j. 20/2016 s tím, že
žádost je předmětem projednávání Změny č. 2 územního plánu
Bukovec
13.325 žádost ….., č. j. 112/2016 s tím, že
žádosti jsou předmětem projednávání Změny č. 2 územního plánu
Bukovec
13.326 žádost ….., č. j. 22/2016 a souhlasí
s jejím odložením do doby zařazení
dotčeného pozemku do ploch pro
výstavbu rodinných domů
13.327 žádost ….., č. j. 913/2015 a Sdělení
Obce Bukovec k žádosti o vodovodní přípojku, č. j. 70/2016/231
a souhlasí s jejím odložením do
doby předložení projektu technického řešení přípojky a doby schválení Změny č. 2 územního plánu
Bukovec
13.328 žádost manželů ….. o odkup obecního pozemku, č. j. 21/2016 a informace k uzavřené Nájemní smlouvě
mezi Obcí Bukovec a …..
13.329 žádost ….. o koupi pozemku,
č. j. 101/2016 a neschválilo prodej
pozemku p. č. 99/1, k. ú. Bukovec
u Jablunkova
13.330 návrh kupní a darovací smlouvy,
která se týká nově vyměřených pozemků 4139 a 4141, k. ú. Bukovec
u Jablunkova pod a před zastávkou
U Turka – dle geometrického plánu
č. 674-37/2015
13.331 návrh smlouvy o smlouvě budoucí
kupní mezi ….. a Obcí Bukovec
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13.332 návrh kupní smlouvy mezi Obcí
Bukovec a majitelkou pozemku
1502/1, k. ú. Bukovec u Jablunkova,
…..
13.333 stanovisko ….. uvedené v Souhlasu
s umístěním a provedením stavby
ze dne 26. 1. 2016
13.334 souhlas majitelky ….. s odprodejem pozemku p. č. 3715/1, k. ú. Bukovec u Jablunkova a to za cenu,
která odpovídá předešlé Smlouvě
o smlouvě budoucí kupní ze dne
11. 6. 2008, v níž byla stanovena
ve výši 50 Kč m2 navýšenou o inflační doložku sjednanou v téže
smlouvě. Kupní cena bude činit
jeden m2 prodávaných pozemků
58,39 Kč, pokud dojde k uzavření smlouvy do 30. 6. 2016, nebo
58,56 Kč, pokud dojde k uzavření

smlouvy po 30. 6. 2016 a před
30. 7. 2017
13.335 informace starostky k pozemku
p. č. 506/1, k. ú. Bukovec u Jablunkova, na kterém se nachází vrt
na Kempě
13.336 Zprávu kontrolního výboru č. 4
neschválilo:
13.337 prodej pozemků dle předložené žádosti č. j. 919/2015 Majetkoprávní
vypořádání pozemků vodního toku
Zarembčok po stavbě ,,Zarembčok
km 0,000 – 0,690“ Lesů ČR, s. p.
zvolilo:
13.338 ověřovatele zápisu Daniela Hořavu
a Janusze Motyku
13.339 návrhovou komisi ve složení Eva
Szkanderová a Roman Czepcor

USNESENÍ

ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Bukovec, ze dne 23. 5. 2016,
konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu Bukovec
Zastupitelstvo obce:
schválilo:
14.340 program jednání
14.341 provádět veškeré nezbytné a potřebné kroky, které povedou k realizaci komplexních pozemkových
úprav v obci Bukovec
14.342 bezúplatný převod pozemku p. č.
1207/18, k. ú. Bukovec u Jablunkova do majetku obce Bukovec
a uzavření Smlouvy o bezúplatném
převodu pozemku č. 1004991655
mezi Obcí Bukovec a Českou republikou – Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha
3, IČ 01312774 – převod pozemku
p. č. 1207/18, k. ú. Bukovec u Jablunkova, původně před digitalizací
katastru p. č. PK 3905/1 díl 2, k. ú.
Bukovec u Jablunkova

14.343 uzavření Kupní smlouvy mezi Obcí
Bukovec, jako kupující, zastoupenou starostkou obce Monikou
Czepczorovou, IČ 00535940 a …..,
jako prodávající, jejíž předmětem
je zakoupení spoluvlastnického
podílu k pozemkům p. č. 507/2,
525/22 a 525/30, k. ú. Bukovec
u Jablunkova
14.344 uzavření Smlouvy o partnerství mezi
těmito smluvními stranami: Město
Jablunkov, Dukelská 144, 739 91
Jablunkov, IČ 00296759, Obec
Bocanovice, Bocanovice 21, 739 91
Jablunkov, IČ 00535931, Obec Bukovec, Bukovec 270, 739 85 Bukovec,
IČ 00535940, Obec Dolní Lomná,
Dolní Lomná 164, 739 91 Jablunkov,
IČ 00535966, Obec Hrádek, Hrádek
352, 739 97 Hrádek, IČ 00535958,
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Obec Milíkov, Milíkov 200, 739 81
Milíkov, IČ00492621, Obec Mosty
u Jablunkova, Mosty u Jablunkova
800, 739 98 Mosty u Jablunkova,
IČ 00296953, Obec Návsí, Návsí 327,
739 92 Návsí, IČ 60781688, Obec Písečná, Písečná 42, 739 91 Jablunkov,
IČ 70632430, Obec Písek, Písek 51,
739 84 Písek, IČ 00535982 – účelem
je úprava vzájemné spolupráce
Příjemce a Partnerů, kteří společně
realizují Projekt „Místní akční plán
v ORP Jablunkov“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pod Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy ČR
14.345 uzavření Kupní smlouvy mezi …..,
jako prodávajícím na straně jedné
a Obcí Bukovec, Bukovec č. p. 270,
IČO 00 53 59 40 zastoupenou Monikou Czepczorovou, starostkou
obce, jako kupující na straně druhé, kde prodávající je majitelem
pozemku parcela číslo 1522/3,
ze kterého se dle geometrického
plánu číslo 1033-14/2015, odděluje pozemek parcela číslo 1522/15
o výměře 50 m2, který prodávající
prodává a kupující za dohodnutou
cenu 100 Kč za m2 kupuje
14.346 uzavření Kupní smlouvy mezi …..
jako prodávající na straně jedné
a Obcí Bukovec, Bukovec č. p. 270,
IČO 00 53 59 40 zastoupenou Monikou Czepczorovou, starostkou
obce, jako kupující na straně druhé, kde prodávající je majitelkou
pozemku parcela číslo 1522/2,
ze kterého se dle geometrického
plánu číslo 1033-14/2015, odděluje pozemek parcela číslo 1522/13
o výměře 49 m2, který prodávající
prodává a kupující za dohodnutou
cenu 100 Kč za m2 kupuje
14.347 uzavření Kupní smlouvy mezi …..,
jako prodávající na straně jedné
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14.348

14.349
14.350

14.351

14.352

a Obcí Bukovec, Bukovec č. p. 270,
IČO 00 53 59 40, zastoupenou Monikou Czepczorovou, starostkou
obce, jako kupující na straně druhé, kde prodávající je majitelkou
pozemku parcela číslo 1522/1,
ze kterého se dle geometrického
plánu číslo 1033-14/2015, odděluje pozemek parcela číslo 1522/11
o výměře 47 m2, který prodávající
prodává a kupující za dohodnutou
cenu 100 Kč za m2 kupuje
uzavření Kupní smlouvy mezi …..,
jako prodávající na straně jedné a Obcí Bukovec, Bukovec č. p.
270, IČO 00 53 59 40 zastoupenou
Monikou Czepczorovou, starostkou obce, jako kupující na straně
druhé, kde prodávající je majitelkou pozemku parcela číslo 1502/1
o výměře 37 m2, který prodávající
prodává a kupující za dohodnutou
cenu 100 Kč za m2 kupuje
Rozpočtové opatření č. 2/2016
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě
o právu provést stavbu na cizím pozemku mezi Obcí Bukovec, Bukovec
270, 739 85 Bukovec, IČ 00535940
a ….. – po digitalizaci katastru obce
změna číslování pozemků „Napojení vrtu HB-1 na stávající vodojem“
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě
o právu provést stavbu na cizím
pozemku mezi Obcí Bukovec,
Bukovec 270, 739 85 Bukovec,
IČ 00535940 a ….. - po digitalizaci katastru obce změna číslování
pozemků „Napojení vrtu HB-1 na
stávající vodojem“
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě
o právu provést stavbu na cizím pozemku mezi Obcí Bukovec, Bukovec
270, 739 85 Bukovec, IČ 00535940
a ….. - po digitalizaci katastru obce
změna číslování pozemků „Napojení vrtu HB-1 na stávající vodojem“
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14.353 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě
o právu provést stavbu na cizím
pozemku mezi Obcí Bukovec,
Bukovec 270, 739 85 Bukovec,
IČ 00535940 a ….. - po digitalizaci katastru obce změna číslování
pozemků „Napojení vrtu HB-1 na
stávající vodojem“
14.354 uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory
mezi Obcí Bukovec, Bukovec 270,
739 85 Bukovec, IČ 00535940 a TJ
Dolní Lomná, se sídlem čp. 186,
739 91 Dolní Lomná, IČ 63026171
– poskytnutí veřejné neinvestiční podpory na rok 2016 ve výši
10.000 Kč
14.355 uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory
mezi Obcí Bukovec, Bukovec 270,
739 85 Bukovec, IČ 00535940 a Českým svazem včelařů, o. s. základní
organizace Bukovec- Písek, se sídlem Bukovec 15, 739 85 Bukovec,
IČ 63699095 – poskytnutí veřejné
neinvestiční podpory na rok 2016
ve výši 8.000 Kč
14.356 uzavření Smlouvy o poskytnutí
veřejné neinvestiční podpory mezi
Obcí Bukovec, Bukovec 270, 739
85 Bukovec, IČ 00535940 a Místní
skupinou Polského kulturně - osvětového svazu v Jablunkově, z. s.,
se sídlem Mariánské náměstí 18,
739 91 Jablunkov, IČ 66334796

Červen 2016
souhlasí:
14.357 s výstavbou požární zbrojnice na
pozemku p. č. 1424/6, k. ú. Bukovec
u Jablunkova, parkoviště v areálu
Kempaland
vzalo na vědomí:
14.358 informace Ing. Vladimíra Skotnici o
pozemkových úpravách v obci
14.359 informace pracovnic charity Třinec
a zdravotní péče MEDICA
14.360 studii požární zbrojnice vypracovanou Ing. Arch. Markem Wojnarem
14.361 Podnět na pořízení změny územního plánu č. j. 212/2016 a souhlasí se
zařazení do změny č. 3
14.362 Znalecký posudek č. 4810-051/2016
na část pozemku p. č. 3856/2, k. ú.
Bukovec u Jablunkova a žádá o převod do vlastnictví obce Bukovec
14.363 Zprávu finančního výboru č. 5
14.364 Zprávu kontrolního výboru č. 5
pověřuje:
14.365 Ing. Mgr. Josefa Byrtuse a Ing. Roberta Kuliga, aby se komplexními
pozemkovými úpravami v obci
Bukovec zabývali a ve věci jejich
realizace dále jednali
zvolilo:
14.366 ověřovatele zápisu Janusze Motyku
a Ing. Roberta Kuliga
14.367 návrhovou komisi ve složení Karel
Kreželok a Ing. Mgr. Josef Byrtus

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V OBCI BUKOVEC
Vážení občané, rádi bychom vás seznámili s jedním z klíčových nástrojů rozvoje
současného venkova, jimiž jsou takzvané
komplexní pozemkové úpravy. O jaký systém úkonů se jedná, jaké jsou jejich cíle,
čeho a koho se týkají, jaký prospěch nám
mohou přinést, co od nás budou naopak

požadovat a v jakých krocích se budou realizovat - je soubor nejdůležitějších otázek,
na které bychom vám rádi dali jasnou a pokud možno výstižnou odpověď.
Níže zdůrazníme význam komplexních
pozemkových úprav pro vás jako vlastníky

www.bukovec.cz
pozemků a uvedeme je i s jednoduchými
příklady pro snazší představu a pochopení.
Co jsou takzvané komplexní pozemkové
úpravy (dále též zkráceně KPÚ) a k čemu
směřují?
V rámci realizace KPÚ v katastrech
jednotlivých obcí se usiluje zejména o vytvoření příznivějších podmínek pro zemědělskou výrobu, zlepšení hospodaření
s vodou v krajině, efektivnější ochranu
půdy, obnovu původní rozmanitosti krajiny a eliminaci škod, které byly v krajině
napáchány. Při samotné realizaci KPÚ se
postupuje především cestou smysluplnějšího uspořádání vlastnických práv. Je
rovněž možno připravit a realizovat nové
krajinotvorné projekty.
Cílem komplexních pozemkových úprav
především je:
* obnovení osobního vztahu lidí k zemědělské půdě
* zpřístupnění pozemků jejich vlastníkům
a celkové zlepšení prostupnosti krajiny
* vytvoření podmínek pro racionální hospodaření na zemědělských pozemcích
* důslednější ochrana zemědělské půdy
* ochrana vod a minimalizace hrozby povodňových škod
Koho a čeho se pozemkové úpravy týkají?
Komplexní pozemkové úpravy se zaměřují především na zemědělskou půdu,
proto se také bezprostředně týkají vlastníků této půdy - fyzických osob, právnických
osob i samotné obce a mají pro ně následující význam.
Význam pozemkových úprav pro obec:
* vyřešení vlastnických vztahů k pozemkům
* možnost optimalizace rozmístění obecních pozemků
* nové uspořádaní pozemků tak, aby byly
přístupné a zemědělsky využitelné
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* možnost převodu pozemků do vlastnictví
obce ze státních prostředků nebo zdrojů
EU
* realizace polních cest a cyklotras v extravilánu obce
* snížení pohybu zemědělské techniky
v centru obce
* řešení neškodného odvedení povrchových vod, realizace protierozních a vodohospodářských opatření
* zatraktivnění krajiny pro turistiku
Význam pozemkových úprav pro vlastníky pozemků a případné nájemce:
* upřesnění vlastnictví pozemků co do výměry i polohy
Příklad: V rámci KPÚ vám může být provedeno vytyčení hranic pozemků přímo
v terénu, čímž se zpřesní jejich poloha
i skutečná výměra
* úprava tvaru pozemků a možnost jejich
scelení
Příklad: Máte více pozemků, které byste
rádi scelili do větších a lépe obhospodařovatelných celků. V případě dosažení dohody, lze zmíněné provést ve prospěch
váš i vašich sousedů.
* možnost reálného rozdělení spoluvlastnictví
Příklad: Jste podílovými spoluvlastníky
pozemků např. se svým sourozencem
a vlastníte každý ideální1/2 části pozemků. Toto vlastnictví lze po vzájemné
dohodě rozdělit tak, abyste byli 100%
vlastníkem poloviny výměry a váš sourozenec rovněž. Tyto úkony lze rovněž
souběžně provádět například s procesem
scelování pozemků.
* bezplatné první vytyčení nových pozemků
Příklad: Potřebujete provést vytyčení
hranic vašich pozemků, které se vlivem
KPÚ například scelovaly nebo rozdělovaly. Tento úkon vám bude na požádání
proveden poprvé bezplatně.
* zpřístupnění pozemků vytvořením sítě
polních cest
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Příklad: Jste vlastníkem pozemků, ke kterým oficiálně nevede žádná přístupová
cesta, navíc třeba nemáte se sousedy
dohodnuta věcná břemena přístupu.
V rámci KPÚ budeme usilovat o to, aby
byla vytvořena síť polních cest a pokud
možno každý pozemek získal svou přístupovou cestu.
* zvýšení tržní ceny pozemků
Příklad: Byli jste vlastníkem pozemku,
který byl v podílovém spoluvlastnictví
a navíc třeba bez oficiální přístupové cesty. Po provedení pozemkových úprav je
vaše podílové spoluvlastnictví vypořádáno (jste nyní 100% vlastníkem svého pozemku) a navíc k němu máte přístupovou
cestu. Je jasné, že takovouto úpravou váš
pozemek nabude na hodnotě i tržní ceně.
* možnost zahájení užívání svých pozemků
Příklad: Byl-li váš pozemek před pozemkovou úpravou nepřístupný (např.
uprostřed lánu) a po provedení KPÚ získá přístupovou cestu, můžete jej nově
využívat.
* ukončení dočasného užívání cizích pozemků
Příklad: Pokud jste neměli přístupovou
cestu ke svým pozemkům, byli jste nuceni
(mnohdy bez právního zajištění) použít
pozemky jiných majitelů. Bude-li váš pozemek zpřístupněn, tato zátěž odpadne.
* uzavření nových nájemních smluv na již
zcela přesnou výměru jednotlivých parcel
Příklad: Vytyčením pozemků a definitivním zpřesněním výměr bude možno nově
uzavřít i přesné nájemní smlouvy.
* dosažení vyšší efektivity a stability využití
pozemků
Příklad: Dosáhnete-li v rámci pozemkových úprav například scelení svých
pozemků, vypořádání podílového spoluvlastnictví a navíc i snazší dostupností,
značně vzroste efektivita hospodaření
i využitelnosti vašich pozemků. Navíc vás
změny ve vlastnických vztazích u sousedních pozemků tak neovlivní jako dříve.
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Co bude od nás realizace komplexních
pozemkových úprav vyžadovat?
Uskutečnění pozemkových úprav
v obci Bukovec závisí samozřejmě především na nás samotných, natom, jaký postoj k jejich realizaci zaujmeme jako obec,
občané obce, majitelé pozemků, nájemci
i úpravami dotčení. Zcela jistě od nás všech
bude vyžadovat:
* jasnou představu o tom, čeho chceme
společně i jednotlivě dosáhnout
* ochotu jednat a dohodnout se
* nezbytnou vstřícnost
* ochotu pochopit i zájmy druhých, nejen
své vlastní
* ochotu ke vzájemným ústupkům a kompromisům vedoucím ke společnému prospěchu
* a jistě i mnohé další
V jakých krocích jsou pozemkové úpravy
realizovány?
Proces pozemkových úprav se řídí zákonem č. 139/2002 Sb. o pozemkových
úpravách. O jeho jednotlivých krocích vás
budeme průběžně informovat a v případě
potřeby i vyzývat ke spolupráci.
Pozemkové úpravy postupují v následujících krocích:
1. zahájení řízení o pozemkových úpravách, které zahajuje pozemkový úřad
2. stanovení formy pozemkových úprav
jako a/ komplexní nebo b/ jednoduché
3. vymezení území dotčeného pozemkovými úpravami
4. výběr zpracovatele pozemkové úpravy
(provede pozemkový úřad)
5. úvodní jednání - seznámí účastníky se
smyslem pozemkových úprav
6. průzkum terénu a jeho vyhodnocení
7. zeměměřičské činnosti
8. upřesnění hranic
9. soupis nároků vlastníků pozemků
10. plán společných zařízení (těmito zařízeními se mimo jiné rozumí: systém
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11.
12.
13.
14.
15.

dopravních zařízení, vodohospodářská
a protierozní zařízení a další)
návrh nového uspořádání pozemků
rozhodování o pozemkové úpravě
vyhotovení operátu pro obnovu katastrálního operátu (je zpracována digitální katastrální mapa)
vytyčení nově navržených pozemků
realizace společných zařízení vyplývajících ze společného návrhu

Shrnutí významu pozemkových úprav
Bude prospěšné, když si uvědomíme to
nejpodstatnější - můžeme Bukovec nově
a smysluplněji uspořádat, navíc tak učinit
z prostředků státu - tedy zdarma, pouze
s nezbytnou vstřícností a dobrou vůlí se
dohodnout. Stojíme před historicky jedinečnou šancí a záleží pouze na nás, jak s ní
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naložíme. Věřím, že lepším uspořádáním
pozemků můžeme rovněž lépe uspořádat
naše vzájemné vztahy, pozitivně ovlivnit
budoucnost dalších generací i ráz krajiny,
ve které žijeme.
Vážení občané, závěrem vám chceme
rovněž sdělit postoj obecního zastupitelstva, které, vědomo si výhod (ale i náročnosti) KPÚ, na svém 14. zasedání dne
23. května 2016 schválilo provádět veškeré
nezbytné a potřebné kroky, které povedou
k realizaci komplexních pozemkových
úprav v obci Bukovec.
Doufáme, že naše obec, její občané
i ostatní vlastníci půdy v katastru Bukovce využijí možností pozemkových úprav
ve svůj i náš společný prospěch.
Ing. Mgr. Josef Byrtus
místostarosta obce

Majetek pořízený v roce 2015 a 2016
Kompostéry o objemu 5 100 litrů
Počet kusů: 7
Celková cena kompostérů: 67.760,00 Kč,
z toho podíl obce 6.776,00 Kč
Financování: Evropská unie,
Sdružení obcí Jablunkovska
Více informací na str. 21
Zahradní traktor
Cena: 81.030 Kč
Financování: vlastní zdroje
Sněhová fréza
Cena: 51.400 Kč
Financování: vlastní zdroje

Štěpkovač s nezávislým pohonem
Cena 91.718 Kč, z toho podíl obce 9.171,80 Kč
Financování: Evropská unie,
Sdružení obcí Jablunkovska
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Investice

Název projektu: 		

Mostek U Sikorů

Celková hodnota projektu:

1.250.039,53 Kč

Termín realizace:		

2015 - 2016

Finanční zdroje:		

vlastní

www.bukovec.cz
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Název projektu: 		

Propustek u bývalého areálu JZD

Celková hodnota projektu:

678.763,16 Kč

Termín realizace:		

2015 - 2016

Finanční zdroje:		

vlastní
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Název projektu: 		
Celková hodnota projektu:
1. Hodnota stavby:

Červen 2016

TURISTICKÁ ATRAKCE„CESTUJEME PO EVROPĚ
12.923.357,52 Kč
11.274.665,52 Kč

2. Pozemky:		

741.797,00 Kč

3. Neinvestiční výdaje:

906.895,00 Kč

Dotace investiční:		
Dotace neinvestiční:		
Rok realizace:			
Zdroje financování:		
Popis projektu:			
				
				

7.355.709,18 Kč (65%)
545.700,00 Kč (60%)
03/2010 – 07/2015
Regionální operační program (ROP) a Obec Bukovec
naučná stezka s pohádkovými motivy evropských
zemí, stezka pro bosé nohy a labyrintárium –
lanové bludiště, pokračování in-line stezky

www.bukovec.cz
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Název projektu:
Rekonstrukce osvětlení
v budově Základní školy
s polským jazykem vyučovacím
Bukovec 66
Celková hodnota
projektu:

109.683,00 Kč

Termín realizace:

6 – 8/2015

Finanční zdroje:

vlastní

Popis projektu:

výměna svítidel
a zářivek, včetně
kabelů v učebnách
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Název projektu:
Snížení imisní zátěže z dopravy
	v obci Bukovec
Celková hodnota projektu: 1.923.900,00 Kč
Dotace z ERDF/FS:
Dotace ze SFŽP/SR:

1.619.887,50 Kč
95.287,00 Kč

Termín realizace:

rok 2015

Finanční zdroje:

Operační program životního prostředí,
Evropská unie, Fond soudržnosti a Obec Bukovec

Popis projektu:

pořízení kompaktního samosběrného zametacího stroje

www.bukovec.cz

Název projektu:
Celková hodnota projektu:
Dotace z ERDF/FS:
Dotace ze SFŽP/SR:
Termín realizace:
Finanční zdroje:
Popis projektu:

Název projektu:
Celková hodnota projektu:
Dotace z ERDF/FS:
Dotace ze SFŽP/SR:
Termín realizace:
Finanční zdroje:
Popis projektu:
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Bukovec – Kempa – hydrogeologický průzkum
517.174,50 Kč
372.465,73 Kč
21.909,73 Kč
2014 - 2015
Operační program životního prostředí,
Evropská unie, Fond soudržnosti a Obec Bukovec
vrt na Kempě

Bukovec – hydrogeologický průzkum
753.164,50 Kč
582.015,80 Kč
34.236,20 Kč
2014 - 2015
Operační program životního prostředí,
Evropská unie, Fond soudržnosti a Obec Bukovec
vrt nad obecním vodojemem
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Název projektu:
Energetické úspory objektu
Základní školy a Mateřské
školy, Bukovec 214
Celková hodnota
projektu:

2.271.724,00 Kč

Dotace z ERDF/FS: 1.560.109,51 Kč
Dotace ze SFŽP/SR:

91.771,14 Kč

Termín realizace:

2014 - 2015

Finanční zdroje:

Operační program
životního prostředí,
Evropská unie, 		
Fond soudržnosti 		
a Obec Bukovec

Popis projektu:

zateplení a fasáda 		
budovy čp. 214

www.bukovec.cz
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Název projektu:
Energetické úspory objektu Základní školy
	s polským jazykem vyučovacím Bukovec 66
Celková hodnota projektu: 1.351.841,00 Kč
Dotace z ERDF/FS:
Dotace ze SFŽP/SR:

962.981,69 Kč
56.645,98 Kč

Termín realizace:

2014 - 2015

Finanční zdroje:

Operační program životního prostředí,
Evropská unie, Fond soudržnosti a Obec Bukovec

Popis projektu:

zateplení a fasáda budovy čp. 66
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INFORMACE Z ÚŘADU
SENIOR TAXI A BABY TAXI
Obec Bukovec Vám nově nabízí
od 1. 7. 2016 službu Senior taxi a Baby taxi,
poskytovanou občanům s trvalým pobytem
na území obce Bukovec. Jde o zvýhodněnou přepravu, kdy se obec bude podílet
na úhradě nákladů ve výši 50 % z ceny jízdy,
tj. stejnou částkou jakou uhradí přepravovaná osoba.
Služba SENIOR TAXI je určena:
• občanům s trvalým pobytem na území
obce Bukovec, kteří dosáhli 65 let (a výše)
nebo jsou – bez rozdílu věku – osobou
pobírající starobní důchod nebo držitelem průkazu ZTP, ZTP/P
• současně ke dni poskytnutí služby není
v pracovněprávním vztahu ani není
osobou samostatně výdělečně činnou
a nemá ani jiné příjmy z podnikání nebo
obdobné výdělečné činnosti (např. jako
společník obchodní společnosti).
Služba BABY TAXI je určena:
• dětem do 6 let věku (včetně) s trvalým
pobytem na území obce Bukovec a to
pouze za doprovodu dospělé osoby.
Služby jsou zajišťovány:
* každý pracovní den v čase od 07:00 - 15:00 h
* pouze na předem určená stanoviště:

* Poliklinika Jablunkov (obě budovy) - Lékařské
středisko Návsí
* Mariánské náměstí Jablunkov - lékárna Návsí
* Městský úřad Jablunkov - Nemocnice Sosna
* Sanatorium Jablunkov - Nemocnice Podlesí
* lékárny Jablunkov

a také z míst výše uvedených zpět do Bukovce.
* měsíčně je možno využít 10 jízd v jednom
směru (navíc lze přidělit tzv. dodatkové
jízdy a to výhradně ze zdravotních důvodů
po dohodě s Obecním úřadem Bukovec)
Výše úhrady přepravované osoby za
1 jízdu:
Bukovec - Jablunkov 50 Kč
Bukovec – Nemocnice Třinec 150 Kč
Bukovec - Návsí 60 Kč
Bukovec – Nemocnice Podlesí 175 Kč

(např.: za 1 jízdu ve směru Bukovec-Jablunkov
zaplatí občan 50 Kč, Obec Bukovec také 50 Kč, celková výše jízdy v jednom směru činí tedy 100 Kč)

Co musím udělat, abych mohl službu využívat?
* podat si Žádost o poskytování služby SENIOR či BABY TAXI na OÚ Bukovec,
* předložit občanský průkaz pro SENIOR
TAXI, rodný list dítěte pro BABY TAXI,
* předložit potvrzení o pobírání starobního
důchodu (pokud byl přiznán) a u předložit
průkaz ZTP nebo ZTP/P (pokud jsem jeho
držitelem).
Po podání žádosti obdržíte průkaz
SENIOR nebo BABY TAXI, kterým se budete
prokazovat při každé jízdě! (bez předložení
průkazu taxikáři nelze službu využívat!)
Bližší informace podá Pavla Waclawková,
referent, na tel. č. 724 850 122.

Obec Bukovec zpřístupnila svá lokální geografická
data prostřednictvím webové aplikace ObčanServer
Obec Bukovec zpřístupnila svá lokální geografická data prostřednictvím webové aplikace ObčanServer, kterou naleznete na webových stránkách obce Bukovec
www.bukovec.cz v rubrice Obecní úřad - Územní plán.

www.bukovec.cz
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Každý návštěvník si tak může jednoduchým způsobem:
- vyhledat pozemek nebo budovu v KÚ Bukovec a konfrontovat s platným Územním
plánem obce nebo Ortofotomapou
- získat informace o parcele přímým odkazem na stránky ČÚZK
- měřit vzdálenosti a obsah ploch
- vytisknout připravený náhled mapy nebo náhled exportovat jako obrázek do souboru.
K dispozici Je přehledná nápověda. Pro správný běh aplikace postačí libovolný webový
prohlížeč a aktuální verze zásuvného modulu Adobe Flash Player.

„Kam s přebytky z vašich zahrádek?“
V měsíci květnu jsme začali umísťovat v naší obci velké dřevěné kompostéry, do kterých
můžete vozit trávu a plevel z vašich zahrádek.
Proto na vás, občany chceme apelovat,
aby jste do těchto kompostéru dávali opravdu jen to co tam patří, a to:
- tráva
- piliny, hobliny
- listí
- popřípadě i peří
- nadrcené nebo nasekané větve ze stromů
a keřů
- dřevní štěpka
- z domácnosti – zbytky ovoce, zeleniny,
kávové a čajové sedliny, skořápky z vajec
a ořechů
Nepatří zde:
- kosti
- vnitřnosti
- oleje, popel z uhlí
- psí exkrementy

- plasty, sklo,kamení
Samotná tráva se kompostuje špatně,
je lepší jí míchat s dřevěnou štěpkou, listím,
drcenými větvemi.
Kompostéry jsou umístěny:
- U Niedobů
- Na sjezdovce
- Pod zastávkou u hasičské zbrojnice
- Pod Vavřačem (Pobaše)
- U Byrtusů (Blažky a okolí)
- U české školy
Obecní pozemky slouží všem obyvatelům obce, nepleťte si je s prostory, kde
můžete ukládat vše co se mi nelíbí u mě
na zahradě nebo na mém pozemku. Udělejme si obec krásnější a respektujme jeden
druhého.

Třídění odpadů
Dovolujeme si vás informovat o množství odpadu, který naše obec vytřídila v roce 2015
a dále předala k využití.
Rok 2015 celkem
1. čtvrtletí		
2. čtvrtletí		
3. čtvrtletí		
4. čtvrtletí 		

34,845 tun
7,526 tun
11,327 tun
7,703 tun
8,289 tun

Celková částka, kterou jsme za rok
2015 obdrželi za třídění odpadů od společnosti EKO-KOM, a.s. činí 92.258,- Kč.
O tuto částku budou poníženy náklady
na odpady.

22 / Občasník obce Bukovec

Červen 2016

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme občanům, kteří oslavili
a oslaví svá životní jubilea v těchto měsících…
Červenec
Sikorová Aloisie
Hermanová Helena
Zawada Miroslav
Sikorová Anna
Sikora Josef
Bojková Anna
Suszková Anna
Čmielová Věra
Lysková Anna
Byrtusová Helena
Jochymková Libuše

85
70
50
65
65
91
75
55
60
70
60

Kučery
Lysky
Cmiele
Fiktusy
Fojtství
U školy
Suš
Suš
Lysky
Bialoně
Woclavky

Srpen
Byrtusová Marie
Cmiel Antonín
Čmiel Pavel
Pospíšilová Helena
Zogatová Bronislava

75
70
70
94
50

Pod lipou
Korole
U jilmu
U jilmu
Pod lipou

Září
Martynková Anna
Chrascinová Žofie
Kuligová Jadwiga
Stonavski Josef
Zoň Josef
Cieslar Václav
Benek Antonín

65
55
70
80
70
55
55

Blažky a okolí
U jilmu
Pod kempou
Na břehu
Blažky a okolí
Přigon
Pod solskim

Co vám máme k narozeninám přát? Snad vše
nejkrásnější, co vám
život může dát.
Úspěchy nejen ve
sportu, zdraví, štěstí
snad… ale taky lásku –
tu potřebuje každý z nás.

Paní Marie Zogatová
aneb komu v Bukovci táhne na dvě stě
Tiskař, kormidelník a později také spisovatel Mark Twain svého času napsal: „Žádný
muž ani žena neví, co je to dokonalá láska,
dokud nejsou ženatí nebo vdaní alespoň
čtvrt století.“ Co jej k této výpovědi vedlo?
Dalo by se odpovědět docela jednoduše.
„Prostě zkušenost.“ Když se ale hlouběji zamyslíme, zjistíme, že šlo především o zkušenost s časem. S oním neustálým plynutím,
které prověřuje naše rozhodnutí, touhy,
odhodlání, věrnost, lásku a spoustu dalších
významných hodnot.
V úterý dne 12. dubna, když jsme se vydali za hezkého jarního počasí navštívit paní

Marii Zogatovou, připadalo mi, jako bychom
se šli setkat nejen s člověkem, ale svým způ-

www.bukovec.cz
sobem i s časem. Podat ruku ženě, která se
dožila plných sta let, může být, a také, že
bylo, opravdu hlubokým zážitkem. Naše paní
Zogatová totiž svou rukou obepjala celých
osm generací svého rodu - pamatuje si na své
prarodiče i rodiče, vzpomíná na svůj život,
stále se obrací ke svým dětem, má na zřeteli
všechny své vnuky, pravnuky i prapravnuky.
Navíc dovede i ve svém stáří všechny vyjmenovat a ještě ledacos o komkoli z nich říci.
Jak že to svede? Myslím, že jejího tajemství
jsme si dost dobře všimli. Když totiž vzpomíná, nepátrá pouze v paměti, ale především
ve svém srdci.
Paní Zogatová je bezesporu v mnoha
ohledech naším „nej“. Je nejstarší občankou
Bukovce, viděla nejvíce generací, jako jediná
překročila práh celého staletí, drží největší
časový rozestup mezi sebou a nejmladším

potomkem svého rodu, a to plných devadesát devět let. Mohli jsme se přesvědčit také
o tom, že paní Marie je i stěžejním svorníkem
svého rodu. Toho dne, co jsme ji navštívili,
jí přišly popřát také „čotki“ a kdyby dorazily
všechny najednou „najisto by jich była jedna
pełno izba.“ A navíc ještě můžeme s trochou
humoru dodat, že jí jako jediné z nás táhne
na dvě stě. Tak až ji budete přát, zpívejte raději „Dvě sta lat“.
Kdybychom si chtěli jedno století života
paní Zogatové přiblížit jen heslovitě a opravdu pouze ve zkratce, dozvěděli bychom se
následující. Naše jubilantka se narodila dne
9. dubna 1916 v Písku na Polance - shodou
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okolností na čísle popisném 100. Její rodiče
se jmenovali Jiří a Anna Lipovští a sourozenci
Pavel, Jan, Antonín, Jiří, Alois, František a Josef. Za vzděláním docházela do školy v Písku,
manželem se jí stal pan Pavel Zogata a sňatek
s ním ji také přivedl do Bukovce, kde žije již
úctyhodných osmdesát let. Rod paní Zogatové se za tu dobu značně rozrostl - s manželem
vychovali tři děti, dočkala se jedenácti vnuků,
dvaceti šesti pravnuků a sedmi prapravnuků.
V životě ji bavilo to, co také dělala - práce
na poli, pěstování brambor, sušení a sklizeň
sena, chov slepic, krav, hus a vůbec všeho, co
se na větším gruntu dá chovat.
Také vám připadá hloupé, když někteří
novináři kladou lidem u stejných příležitostí
stále tytéž otázky? Například: „Jaký je váš recept na dlouhověkost?“ My jsme tuto otázku
paní Zogatové nepoložili, ale to zajímavé, co
jsme vypozorovali a vyslechli, vám řekneme.
Paní Zogatová má ráda hlavně „źymioki“
nebo „źymioki s kiškóm“ nebo „miyšane
źymioki ze śmietónkóm“ nebo „placki - ale
źymiočanne“ nebo „teź źymioki s čimši“ a samozřejmě také „kapuste a kapuśniónke“. (To,
že se „szpyrytus vaři ze žymioków“, jsme neprobírali, ale to, že paní starostka Monika ji
před rokem slibovala, že si s ní připije„na tóm
stóvke“ - to si naše jubilantka pamatovala velmi dobře.) Dcera Helenka nám také prozradila, že její maminka pije denně dvě kávy a, že
se těsně před naší návštěvou chtěla začíst
do Horizontu, ale když jí sdělila, že přijdeme,

24 / Občasník obce Bukovec

Červen 2016

tak si četbu odložila na zítřek. „Ze žymiokóv“,
„dvóch kav“ a„jednego Horizontu“, ale recept
na dlouhý věk neposkládáme, i kdybychom
přilili „pół litra szpyrytusu“. Možná to bude
„v tych źymiokach s čimši“ - ale „s čim“? To je
to, co ještě my mladí cucáci nevíme. (Podle
paní Marušky jsou totiž všichni mladí. Třeba
její dcera Helenka, když jí řekne, že je už stará
prababička a že už všechno také nezvládne,
tak se doví: „Ale co móvisz, ty źesz je jeszcze
młodo! Ty jeszcze poradziś!“)

Ano, život umí být i ve stech letech
úsměvný. Jen se jej musí umět žít. Tak Vám,
paní Maruško, děkujeme za příklad a ještě
jednou za všechny občany Bukovce Vám
ze srdce přejeme pevné zdraví a ještě mnoho
pokojných a požehnaných dnů.
Díky také Vám, paní Helenko, díky všem
z rodiny, kteří se o naši jubilantku a nejstarší
občanku Bukovce tak vzorně, trpělivě a s láskou staráte.
Josef Byrtus
místostarosta

„Nevezmi si člověka, o kterém si myslíš, že s ním můžeš žít. …Vezmi si toho,
o kterém si myslíš, že nemůžeš žít bez něho“.
Sobota 7. 5. 2016 - Historicky první svatba, nebo-li Civilní sňatek s oddávající
p. Monikou Czepczorovou, starostkou obce.
„Novomanželům Lence a Vojtěchu Squerzi přejeme láskyplné, dlouhé a úspěšné manželství. Ať je Vám spolu dobře, ať naleznete v životě to, co hledáte, po čem toužíte.“

Gratulace
Johance Pazderové, která se v pěvecké
soutěži o cenu Leoše Janáčka v klasickém
zpěvu umístila v bronzovém pásmu.
1. místo v Českém Těšíně na Przegląd Cieszyńskiej Pieśni Ludowej vyhrála
Szkółeczka z Bukowca a za odměnu si
mohly zazpívat v neděli v Českém Těšíně
na slavnosti SVÁTKU TŘÍ BRATŘÍ .
Jak řekla jejich p. učitelka Gabriela Pazderová: „Moc pěkně a odvážně vystoupily. Rozmarynek také tak.“
V malám sborečku zpívaly Weronika Czepczor, Ewa Wacławek, Elizabeth Byrtus a Eliška
Gazur. V souboru Rozmarynek hrají Johanka Pazderová, Natalia Gazur, Marek Szolony Julia
Lipowska z Piosku a další děti. Všem gratulujeme! A paní učitelce G. Pazderové děkujeme
za osvobození dětských hlásků od překážek a za výuku zpěvu 

www.bukovec.cz
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Novinky z knihovny
Pro děti:
- 10. Díl Malého poseroutky

- Kniha pohádek ze světa víl

- Duhový most – příběh o obyčejné ženě
– prodavačce, matce desetiletého syna
a manželce vysokoškolského učitele. Má
své sny a touhy které by chtěla proměnit
ve skutečnost.

- Po stopách Karla IV.
– populárně vědecká kniha pro děti

Pro dospělé:
- Knihy od současné slovenské spisovatelky
Táně Keleové Vasilkové
- Květiny pro Lauru - krásná čtivá knížka,
silný a dojemný příběh, který se může stát
každému z nás. Kniha je velkou motivací
pro přemýšlení o svém životě a vážení si
každé, malé drobnosti.

- V roce plném oslav 700 výročí narození
Karla IV. jsme zakoupili trilogii o životě
českého krále a římského císaře. Poznejte
život a pravou duši otce vlasti, schopného
a obratného panovníka, pravého přítele,
oddaného manžela, laskavého rodiče, milujícího člověka, jenž v české zemi našel
svůj domov.
Jarmila Bujáková
knihovnice
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ÚSPĚŠNÉ AKCE S VÁMI...
Den země v Goralii
Den země je ekologicky motivovaný
svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí a slaví se dne 22. 4.
ve 175 státech světa. K oslavám tohoto celosvětově uznávaného svátku se každoročně
přidává i naše obec. V tento den se do akce
zapojily především děti všech věkových
kategorií, jejich rodiče, prarodiče a aktivní
občané nejen naší obce. Zúčastnění se rozdělili do 5 skupin, vyčistili od odpadků okolí
cest a chodníků, čímž naplnili velké množství pytlů různým bohatstvím, bohužel ne
přírodním! Nabízí se otázka? Pokud všichni
řádně odkládáme odpad do nádob pro ně
určených, odkud se to vše vzalo? Řádí snad
v Bukovci neposlušní skřítci ?

A po práci přišla zasloužená odměna,
pro všechny aktivní „sběrače“ byl připraven gulášek a grilované klobásky… Tímto
děkujeme členům kulturní komise a paní
kuchařce B. Zogatové za výborné pohoštění.
A aby děti nebyly zklamány, že při úklidu
nenašly žádné zlato ani drahé kamení, byl
pro ně přichystaný alespoň sladký poklad,
který bylo nutno nejdřív najít, což se v krátkém čase povedlo a následovalo královské
dělení. Pojďme společně doufat, že se nás
v dalších letech bude scházet čím dál víc
a uklízet budeme čím dál míň odpadků.

Začátek v 15.30, rozdělíme trasy a vyrážíme

… a pytle se už plní

Našly se i pneumatiky?!?! Ty do příkopu nepatří!

Už i děti ví, že odpadky patří do koše!

Ivana Kluzová
kulturní referent

www.bukovec.cz

Co tam chlapi zase našli?!?

Děti, někde tady je ukrytý poklad…

Pan místostarosta spravedlivě rozděluje
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Občerstvení připravili P. Wolná, P. Bieroš, J. Wolný

… poklad byl okamžitě nalezen 
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Máj se stavěl po desáté

Májka krásně zdobená… ani 10-tka nechybí

Poslední dubnový den již tradičně patří
„Stavění máje na Kympě“ a letos se májka
(cca 18 m) zdárně vztyčila na samém vrcholu dominantní Kympy již po DESÁTÉ.
Velké DÍKY patří našim dobrovolným „fajermanom“, za organizaci, nadšení a jejich
drahocenný čas!
Stavění máje je velmi starý zvyk „…
pokud poddaní pod okny zámku vrchnosti
tento máj postavili, obvykle hrabě nařídil
vyvalit sud piva a uspořádal lidovou veselici…“ uvádí internetový server Českého

Dorotka Kaleta		

Jeden kotlík letos nestačil

Gabriela Vitoslavská

Karin Bartulcová

www.bukovec.cz
rozhlasu. Jak je vidět už dávno měla tato
zábava povahu společenské oslavy. I u nás
se slavilo, májka se postavila pod okny jediného stavení na Kympě a sudy s Bukoveckým ležákem a červeným Májovým pivem
vyvalili naši hasiči tamtéž. Vedení obce se
členy kulturní komise smažili vaječinu z cca
130 vajec a zazpívat k tomu přijely 3 úžasné slečny Dorotka Kaleta, Karin Bartulcová
a Gabriela Vitoslavská. Po celou dobu, až
do pozdních nočních hodin, nás rytmem
hudebních prvků obdarovával DJ Labaj. Kdo
chtěl, mohl u ohně protančit celou tuto magickou noc .
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Symbolická vatra ani letos nechyběla
Ivana Kluzová
kulturní referent

Bukovecký olympijský tým získal 3. místo!
V sobotu 28. 5. 2016 jsme se zúčastnili
Olympiády spolků v obci Písečná. K reprezentaci Bukovce se rozhodli 3 muži – Janusz
Motyka, Ing. Michal Bojko, Vojta Hořava
a 3 ženy – Lucie Jalovičorová, Ing. Monika
Motyková, Radka Byrtusová a vytvořili velmi
úspěšný a sehraný tým.
Zástupci Spolku přátel kultury a sportu
z.s. na Písečné připravili 5 zajímavých disciplín. Po zapálení pravého olympijského
ohně začal souboj týmů z Písku (1 tým),
Bukovce (1 tým) a Písečné (5 týmů) na novém výletišti domácích. V první disciplíně
bylo nutno prokázat zručnost – škrábaly se
brambory na čas, v druhé disciplíně vítězila strategie a rychlost – celé družstvo se

Tuhle disciplínu suverénně vyhráli naši 

Pravý olympijský oheň

na „točkach“ muselo převézt na druhou stranu vytýčeného pole, samozřejmě ještě se
ztížením v polovině trati. Třetí disciplínu vyhráli ti nejchytřejší! Kvíz a 15 náročných otázek, víte například, jaké zvíře příbuzné žirafě
žije v deštném pralese? Který ze 14 krajů ČR
je rozlohou největší? Jak se jmenuje herec,
který skvěle sehrál roli Otíka ve filmu Vesničko má středisková? Následoval hod vejcem,
opět nic snadného, družstvo si samo určilo
na jakou vzdálenost si troufá hodit a chytit
vejce tak, aby zůstalo celé. Možná jen poslední disciplína se zdála být lehkou, ačkoliv
ne pro všechny. Vypít 1 velké a 1 malé pivo
párem soutěžících… a když se pivo v krku
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Janusz dobře házel, Vojta skvěle chytal…

zasekne je konec . A pak byl opravdu konec, dobojováno a zisk bronzových medailí, to je
ve zkratce výkon skvělé party v jednom sobotním odpoledni. Pojedeme příští rok pro zlato?
Kdo si troufá, ať se klidně hlásí a trénuje už teď. Našemu bronzovému týmu gratulujeme
a děkujeme za výbornou reprezentaci naší obce.
Ivana Kluzová
kulturní referent

Suma sumárum

Zasloužený zisk „sladkých“ bronzových medailí

Všechny zúčastněné olympijské týmy a pan starosta D. Ćmiel (vlevo)

www.bukovec.cz
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Děkujeme Pramínku!
Oddíl Mladých ochránců přírody „Pramínek“ pečuje o lesní prameny a studánky a vzal
si pod patronát zanikající přírodní zdroje pitné vody. Mladí ochránci přírody Pramínek se
podílí na studánkové péči v Moravskoslezském kraji, které se dělí na dva vzájemně
se propojené projekty, a to „Národní registr
pramenů a studánek“ a„Zachraňme studánky
a prameny vod“ a Minuta pro Zemi. Oddíl funguje pod záštitou Českého svazu ochránců
přírody Carpathia.
Dne 16. dubna 2016 oddíl MOP Pramínek, v rámci akce „Ukliďme Česko“ čistil trasu
od odpadků od kapličky na Lyskym směr Gírová. Z původně nahlášených 35 dobrovolníků
se nakonec akce se zúčastnilo 10 dospělých
a 17 dětí. Sesbírali jsme celkem 6 objemných
pytlů odpadků. Rovněž jsme navštívili studánku na Gírové. Vyčistili jsme studánku a její
okolí, aby si její krásu a chuť mohli vychutnat
všichni. Počasí nám přálo a děti i dospěláci
byli nadšeni z krásné jarní přírody.

Tato akce se konala za podpory sponzorů
- České průmyslové zdravotní pojišťovny, České spořitelny Jablunkov, Policie ČR,Infocentra
Jablunkov.....všem děkují MOPÍCI Pramínek.
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ZVEME VÁS
16. 7. 2016
Sousedská zábava & Soutěž v požárním sportu
		
– „fajermansko“
Existují tři dobré důvody proč tuto akci navštívit: dopoledne přijďte podpořit
v soutěži naše hasiče, na večer se pobavit se skupinou ELÁN REVIVAL, poté s DJ Bartnickim a třetím důvodem je originální pivo - Bukovecký ležák, které se bude čepovat
po celý den. Tuto sobotu nemusíte ani vařit, po celý den bude pro Vás připraveno
také občerstvení.
Přebor v ručním kosení na nejvýchodnější louce ČR
5. 8. 2016
Srdečně Vás zveme na již
9. ročník tradičního přeboru v ručním kosení na louce
u nejvýchodnějšího bodu ČR.
Přijďte si zasoutěžit a přiveďte
s sebou své známé, děti, rodiče či prarodiče. Jak předchozí
ročníky dokázaly, v této netradiční disciplíně nehraje věk ani pohlaví žádnou roli. A aby se Vám lépe kosilo, do rytmu Vám zahraje jablunkovská kapela Bukóń. Vybavte se dobrou náladou, úsměvem
a ostře broušenou kosou. Zbytek už zajistíme my J.
27. 8. 2016
Den obce Bukovec aneb „Plackovy festival“
Že poslední srpnovou sobotu Bukovec provoní placky, asi ani nemusíme připomínat. A letos už
po DESÁTÉ. V kalendáři to máte napsáno také, takže zapomenout na tento den vlastně není možné J. Těšit se můžete na taneční soubor OLZA,
nýdeckou kapelu PEAR BAND, které to ladí v duchu Čechomoru, na slovenský humor v podání
veselé party s názvem ŠČAMBA a večer si zazpívejte známé písničky s českou královnou country
paní Věrou Martinovou… a účinkujících bude ještě mnohem více.
20. 9. 2016
20. 9. 2016
20. 10. 2016
2. 12. 2016
18. 12. 2016

Posezení s jubilanty na hotelu Kempa
Vítání občánků na hotelu Kempa
Výsadba stromů „Alej života II.“
Mikulášská nadílka
Adventní koncert

www.bukovec.cz
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INFORMACE ZE ŠKOL
Školní jídelna informuje
Školní jídelna, čili vaření obědů pro cizí strávníky bude do 29.7.2016. Poté zase až
od 1.9.2016. Více informací na tel.: 792 361 090.

10 LET DRUŽEBNÍ SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY
BUKOVEC A PRZEDSZKOLE ŁODYGOWICE
Před 10 lety byla sepsána smlouva o vzájemné spolupráci mezi naší školkou v Bukovci a Przedszkole v polských Łodygowicích.

Dort od p. Miluše Morysové z Cukrárny NA NÁBŘEŽÍ
v Č. Těšíně

Nenapadlo nás tehdy, že naše vztahy
budou i po letech fungovat a nejen to,
že se naopak utuží a prohloubí. Náplně
našich setkání jsou pestré a bohaté. Jsou
zaměřeny na poznávací, pracovní, hudební, sportovní a jiné činnosti dětí, ale i na
seznamování s jazykem našich sousedů.
Pedagogové si předávají informace o shodách a rozdílech v předškolním vzdělávání
v obou státech a tímto se vzájemně inspirují.
Rodiče se také zúčastnili některých pořádaných akcí.
Děkujeme vedení obce za to, že nás
v naší spolupráci podporuje a věříme, že budeme dále úspěšně pokračovat.

Několik fotografií z naší desetileté spolupráce:

Za kolektiv MŠ Burdková L.
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Fotografie z radovánek a jiných akcí jsou uveřejněny
na webových stránkách obce a školy.

Wakacje tuż, tuż...
Wszyscy już chyba jesteśmy w oczekiwaniu nadchodzących wakacji. Niż jednak
nadejdą, to trzeba jeszcze chwileczkę popracować. W naszej szkole nigdy się nie nudzimy.
Za nami mnóstwo pracy, o której pragniemy
was poinformować. W marcu nasi uczniowie
uczestniczyli w matematycznym konkursie
KANGUR 2016, Marian Puczok i Ema Tomanek
zdobyli wyróżnienie, Marian za 12., zaś Ema
za 5.miejsce. W WIELKANOCNYM TURNIEJU
SZACHOWYM wzięli udział Marian Puczok
oraz Radek Polok. Obu naszym szachistom
udało się zająć dobre lokaty. Marian 2.miejsce a Radek 8.miejsce. Od 1.4. nasi najmłodsi
koledzy rozpoczęli naukę pływania na basenie w Bystrzycy. 6.4. Tereska Kadłubiec
zaśpiewała w finale konkursu ZPĚVÁČEK

w Karwinie. Kwiecień był też miesiącem
konkursów plastycznych. Wzięliśmy udział
w dwóch konkursach: Przyszła do nas wiosna, gdzie otrzymaliśmy wyróżnienie. Drugim konkursem, w którym wzięliśmy udział
to konkurs ogłoszony przez jabłonkowskie
DDM z okazji Dnia Ziemi, tutaj otrzymały Tereska Czepczor oraz Magda Kohut pierwsze
miejsca. Od 19 kwietnia nasi pierwszacy są
czytelnikami biblioteki w Bukowcu. W tym
samym dniu gościliśmy w naszej szkole panią
Pavlaskową, która przygotowała dla czwartaków i piątaków program prorodzinny. Pod
koniec kwietnia wyjechaliśmny do Czeskiego
Cieszyna na kukiełki pod tytułem: „ Jak jeden malarz chciał namalować szczęśliwego
motyla”. W poniedziałek 2 maja otrzymaliśmy zaproszenie do biblioteki na biesiadę

www.bukovec.cz
o pszczołach. W maju zawsze obchodzimy
bardzo ważne święto, dlatego zaprosiliśmy
w czwartek 5.5. wszystkie mamy, babcie,
ciocie i oczywiście chętnych mężczyzn też
na nasz rewelacyjny program. Starsze dzieci
przygotowały pod batutą Ady Szolonej spektakl „Szkubaczki”. Cała sala biła im ogromne
brawa. Młodsze dzieci zaprosiły na podróż
okrętem dookoła świata, byli marynarze,
syreny... 12 maja trzeciacy, czwartacy oraz
piątacy pojechali zwiedzić nową 112 w Trzyńcu. Dzieci przyjechały pełne wrażeń, wszyscy
chłopcy po tej wizycie chyba zostaną strażakami. Na PRZEGLĄD PIEŚNI CIESZYŃSKIEJ
wyjechały nasze trzy koleżanki Tereska Kadłubiec, Maja i Esterka Pyszko razem z panią
Gabinką Pazdera. Wszystkie dziewczynki zaśpiewały bardzo fajnie. Esterka otrzymała wyróżnienie. 19maja cała nasza szkoła wystawiła
program z Dnia Matki seniorom w klasztorze w Jabłonkowie. W piątek 20 maja starsze klasy wyruszyły na RAJD TURYSTYCZNY
im. JERZEGO KUKUCZKI. Dzieci zwiedziły
mnóstwo ciekawych miejsc w Istebnej. Pod
koniec maja tradycyjnie nasza szkoła uczestniczy w dwóch imprezach. Jak co roku zawsze w ostatni majowy piątek na stadionie
w Trzyńcu odbyły się Igrzyska Lekkoatletyczne wszystkich polskich szkół. W tym
roku nasza kadra spisała się bardzo dobrze.
Samuel Zogata zajął 3.miejsce w skoku w dal.
Tomek Sikora 4.miejsce w biegu na 300m,
a 6.miejsce w sprincie. Radek Polok w rzucie
piłeczką 6.miejsce. Nasza sztafeta w składzie
Ester Pyszko, Tomasz Sikora, Adela Sikora oraz
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Filip Niedoba zyskali 3.miejsce. Bardzo dziękujemy naszym małym sportowcom. W ten
sam piątek reszta szkoły poszła doKempaladu na Dzień Dziecka organizowany przez
strażaków z Bukowca. Piątacy w maju zwiedzili też szkołę w Jabłonkowie, zapoznali się
tam z przyszłymi swoimi kolegani, bowiem
w naszej szkole spędzają już swoje ostanie
dni. W ostatni majowy dzień wyruszyliśmy
na wycieczkę do Rożnowa. Rano pojechaliśmy od szkoły autokarem. O godzinie dziewiątej byliśmy na miejscu. Całe dopołudnie
spędziliśmy w muzem. Była tam kuźnia, szkoła, był tam świetny osioł Ludwik, który bardzo
wszystkim się podobał. Po smacznym obiedzie podzielono nas do grup. W grupkach
pełniliśmy ciekawe zadania. Wycieczkę zakończyliśmy szukaniem skarbu. Pełni wrażeń
szczęśliwie powróciliśmy do domu. W sobotę
11 czerwca na festynie szkolnym bywiliśmy
aż do późnych godzin. A co nas teraz czeka?
UPRAGNIONE WAKACJE...
Dzieci ze szkoły z Bukowca
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Klub seniorů v Bukovci a dění v něm…
Nový rok jsme zahájili schůzkou s paní
starostkou, která nás seznámila s plánem
akcí v roce 2016. Následovala exkurze
na biskupství v Ostravě a do televize NOE.
Tam jsme se zúčastnili mše svaté v kapli.
Ředitel televize p. Leoš Ryško nás provedl
studiem a seznámil s natáčecí technikou.
Po obědě v tamní restauraci jsme navštívili
chrám Božského spasitele a prošli Bránou
milosrdenství.
Předvelikonoční dobu jsme si zpestřili
výstavou hradeckých seniorů, kteří se pyšnili
ručními pracemi s motivy jara.
Následoval zájezd na Floru Olomouc,
která se nesla v duchu výročí Karla IV.
Den Země, čili podíl na úklidu obce
z naší strany byl letos nižší, jelikož velká část
členů byla na Floře.
V našem, už pokročilém věku je třeba
pečovat o své zdraví, proto jsme se seznámili
s produkty Aloe Vera. Akci vedla paní Bílková
a Kawuloková.

V květnu jsme se si udělali radost výletem na Bahenec s pohoštěním, procházkou
po okolí a smažením vaječiny. Několik členek absolvovalo duchovní národní pouť do
Krakova.
První polovina roku je za námi a co podnikneme dál?!...
Přijďte mezi nás a nebuďte sami.
Za Klub seniorů v Bukovci
Terezie Jochymková

Co nového u hasičů
V letošním roce jsme vyjížděli celkem ke
třinácti událostem. Dalšími akcemi letošního
roku bylo tradiční stavění máje na vrcholu
Kempy a Dětský den který je mezi dětmi
velice oblíbený. Naši žáci a ženy se intenzivně připravují na letošní sezónu. Tímto se
sluší poděkovat sponzorům, kteří podpořili
mladé sportovce a za jejich přispění máme
novou požární nádrž a naše ženy mají nové
oblečení, včetně přileb. Dále pak všem těm,
kteří se podílejí na fungování nejen jednotky, ale i SDH. Letošní Beskydský železný hasič
proběhl tradičně v areálu Kempalandu pod
záštitou senátora Petra Gawlase. Naši borci
Radek Bielesz a Radek Bojko nás velice dobře
reprezentovali ve všech kolech a Radek Bielesz
skončil na celkovém třetím místě. Prezentovat
naší jednotku a naší techniku jsme byli i v sousední obci Písek, kde proběhnul druhý ročník

Odpoledne s hasiči, kde jsme předvedli ukázku vyprošťování z havarovaného vozidla. Co
se týče stavby nové zbrojnice zastupitelstvo
rozhodlo že stavba bude stát v areálu Kempalandu. Jsme velice rádi, že se tak stalo neboť
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o to nám celou dobu šlo. Nyní se pracuje na
dalších krocích k realizaci našeho velkého snu.
To je zatím vše ze života hasičů naší obce.
Vypalování porostů a pálení klestí!!!
Vypalování porostů je podle zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
o požární ochraně) striktně zakázáno. V případě porušení tohoto zákazu hrozí dle zákona o požární ochraně občanům pokuta až
ve výši 25 000 Kč, firmám může být udělena
sankce až do výše 500 000 Kč.
Při spalování hořlavých látek na volném
prostranství zákon o požární ochraně ukládá povinnost učinit odpovídající opatření
proti vzniku a šíření požáru – jinak řečeno,
zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevzniknul z něj požár. Navíc
firmy jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství předem
oznámit územně příslušnému hasičskému
záchrannému sboru kraje např. telofonicky
na čísle 950 739 824 nebo elektronickým
formulářem, který je v našem kraji možno
nalézt pod názvem „Pálení klestí“ na webových stránkách, nebo přímo na níže uvedených telefonních číslech, včetně přijatých
protipožárních opatření. Hasičský záchranný
sbor má pak pravomoc nařídit přijetí dalších
opatření pro zajištění bezpečného spalování,
či spalování zcela zakázat.
Pálení odpadů na volném prostranství
navíc není jediný způsob, jak se zbavit bio-
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logického odpadu. Ten je možné také zkompostovat, odložit ve speciálních kontejnerech
nebo sběrných dvorech.
Občané by se také měli seznámit se
závaznými vyhláškami obcí, které mnohdy
upravují i způsob pálení odpadů na volném
prostranství a někdy jej i zakazují. Také bychom chtěli upozornit na zákaz rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně v lese
a do vzdálenosti 50 m od lesa, odhazování
hořících nebo doutnajících předmětů, zákaz
kouření atd. Činnosti, které jsou v lese zakázány, upravuje zákon č. 289/1995 Sb., o lesích
a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Rovněž jako rodiče si musíme uvědomit, že jsme
ze zákona odpovědni za své děti a určitě bychom neměli zapomenout je poučit o tom,
jak lehce může dojít k požáru při neopatrném
zacházení s ohněm na loukách, v parcích a lesích, prostě na všech místech, které si děti
vybírají ke svým hrám a radovánkám. I přes
neustálé výzvy ve sdělovacích prostředcích
dochází každoročně ke vzniku zbytečných
požárů způsobených vypalováním starých
porostů, které často končí tragicky s velkými
materiálními škodami a v nejhorším případě
ztrátou lidského života. A proto znovu upozorňujeme vypalování suché trávy a porostů
je zakázáno!
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Velitel JSDH Bukovec JPO III
Radovan Rucki
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3. kolo Beskydského železného hasiče
Dne 14.5. proběhlo v Bukovci 3. kolo
Beskydského železného hasiče.
Tato soutěž je zařazena do seriálu soutěží „Beskydský železný hasič“, která je mikroregionálním pohárem soutěží v modifikaci
TFA.
Do poháru 2016, byly zařazeny tyto soutěže:
16.04.2016 – Hnojník
07.05.2016 – Písečná
14.05.2016 – Bukovec
21.05.2016 – Mosty u Jablunkova
04.06.2016 – Jablunkov (finále) + Memoriál
Jana Lewinského
Dopolední liják nám trať ještě více okořenil....
sjezdovka podmáčená, uklouzaná a hadice
díky tomu nabraly na váze.
Závodníkům tyto podmínky nijak nevadily,
sami nám říkali „jde přeci o soutěž Beskydského železného hasiče“

Po zmačknutí tlačítka v cílí se čas zastaví
a následovně se rozpípá tzv. jak říká jeden
hasič z Hnojníku ,,UMÍRÁČEK,, - hasič v cíli :)
Na start se postavilo 25 závodníků.
V kategorii A do 35 let se závodníci umístili následovně :

1. Lukáš Nenička HZS TŽ 4.07.84s

2. Pavel Hess KM PSP Bielsko-Biala 4.09.75s
3. Filip Lysek SDH Mosty u Jabl. 4.17.28s
4. Radek Bielesz SDH Bukovec 4.25.28s
5. Jaroslav Santarius SDH Komorní Lhotka
4.37.17s
6. Petr Bonacina HZS TŽ 4.55.94s
7. Michal Morav SDH Ostrava -Heřmanice 5.02.99s
8. Petr Drčík SDH Mosty u Jabl. 5.14.49s
9. Štěpán Troub SDH Ostrava -Heřmanice 5.26.16s
10. David Niemiec KM PSP Bielsko-Biala 5.28.27s
11. Radek Bojko SDH Bukovec 5.34.30s
12. Tomáš Molin SDH Komorní Lhotka 5.42.07s
13. Ondřej Karpecki SDH Mosty u Jabl. 5.54.18s
14. Martin Pyszko HZS TŽ 6.05.34s

No a co čekalo závodníky na trati??
- překonání dvou metrové bariéry,
- transport 80kg figuríny,
- balení hadice B s uložením do boxu,
- roztažení 4ks mokrých hadic B na vzálenost 50m,
- 60 úderů v hammerboxu 15kg kladivem,
- průlez tunelem,
- přenos hadicových košů 2x15kg,
- cílový výklus do sjezdovky.

15. David Wawrzacz SDH Dolní Lomná 6.33.79s

www.bukovec.cz
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16. David Kawulok SDH Mosty u Jabl. 6.47.92s
17. Jan Klus SDH Mosty u Jabl. 7.25.93s
18. Jan Hurnik SDH Ostrava-Heřmanice 7.52.48s
19. Jaromír Bláha SDH Jindřichov 8.01.46s
20. Vojtěch Kubica SDH Mosty u Jabl. 9.40.43s

V kategorii B nad 35 let se závodníci umístili následovně:
1. Václav Samiec SDH Mosty u Jabl. 4.35.83s
2. Václav Fisher SDH Řeka 5.07.25s
3. Radek Neuman HZS TŽ 5.26.82s
4. Marian Reichenbach SDH Mosty u Jabl. 5.28.72s
5. Tomáš Benek SDH Písečná 5.34.45s

Nejlepší čas výběhu do sjezdovky :
1. Lukáš Nenička 2.00.33s

2. Jaroslav Santarius 2.09.35s
3. Radek Bielesz 2.14.08s

Velké poděkování patří především divákům, kteří svým povzbuzováním vytvořili
perfektní a nezapomenutelnou atmosféru.
Poděkování patří hlavně Radkovi Bojkovi
a Bronislavu Bieleszovi za kompletní přípravy
celé soutěže, dále všem klukům z řad našich

hasičů a v neposlední řadě naším krásným
mladým hasičkám :)
Sponzoři soutěže:
Akvahelp, Obec Bukovec, Blackcomb,
Deva F-M, pivovar Koníček, Leoš Kadlubiec,
senátor Petr Gawlas.
			

Radek Bielesz

Oznamte včas sečení luk myslivcům
V poslední době bylo v médiích upozorňováno na očekávané velké ztráty
na divoce žijících zvířatech v souvislosti se sečením pícnin a dalšími zemědělskými pracemi. Málokde však

zazněly povinnosti, které mají nejen
zemědělci, ale také myslivci užívající
honitbu.
Připomínáme proto, že zemědělci užívajících honitby musí oznámit
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s předstihem místnímu mysliveckému
sdružení dobu a místo provádění zemědělských prací v noční době, kosení
pícnin a použití chemických prostředků.
Provozovatelé techniky ke sklizni pícnin
dále musí používat plašiče a sekat porost
ideálně od středu pozemku k jeho okraji.
Tyto povinnosti vyplývají z § 10 zákona
o myslivosti.
Povinnost postarat se o co nejúčinnější
snížení ztrát na zvěři ale nemají jen zemědělci. Myslivecké sdružení, kterému jsou plánované zemědělské práce nahlášeny, musí
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podle § 11 stejného zákona zajistit potřebná
opatření k záchraně zvěře.

FOTBALOVÉ OKÉNKO
XII. ročník Beskydské ligy v sálové kopané
V únoru a březnu se uskutečnil už tradiční turnaj v sálové kopané. Turnaje se zúčastnilo opět 7 družstev složených hlavně z občanů
Bukovce a jedním nováčkem a to týmem
s Písku HURIKÁNI. Jako každým rokem nechyběly dramatické sportovní okamžiky,
nádherné góly i obvinění, že za vše může rozhodčí…co je důležité vítěz se našel, všichni
jsme si zahráli, kdo chtěl, přišel se podívat
a to nejdůležitější, nikdo se vážně nezranil.
A jak to celé dopadlo – taky tradičně – již
po šesté v řadě se z vítězství radovalo družstvo TOJEJEDNO, i když letos už měli hodně
namále. V semifinále prohrávali s týmem FC
PÁTEK pět sekund před koncem hrací doby ,
ale nakonec vyhráli po penaltovém rozstřelu
a postoupili opět do finále. V druhém semifinále se střetl vítěz základní části tým FC BETON s čtvrtým týmem FC VŠČEKLI , kde po
krásné fotbalové bitvě vyhrál vítěz základní
části FC BETON a postoupil do finále .Ve finále
se tak střetli finalisté s minulého ročníku a vše
dopadlo po penaltovém rozstřelu opětovně lépe pro tým TOJEJEDNO. Utkáni o třetí
místo zvládl lépe tým FC PÁTEK a skončil
na třetím místě. Pochvalu především zaslouží tým TJ BESKYD složený z naších mladých

talentů (dorostenců), který
byl několik ročníku poslední
a letos po nasbíraných zkušenostech zúročili své kvality a skončili na šestém místě.
Konečná tabulka turnaje:
1. místo TOJEJEDNO 5. místo FC NIECHCE
6. místo TJ BESKYD
2. místo BETON
3. místo FC PÁTEK
7. místo HURIKÁNI
4. místo FC VŠČEKLI
Nejlepší střelec turnaje:
1. místo. Chrascina Tomáš 32 gólů
2. místo Mucha Petr 20 gólů
3. místo Mucha Bohuš 19 gólů
Nejlepší hráč turnaje:
1. místo Zogata Filip 5 nominací
2 - 3. místo Heczko Vojta 4 nominace
Chrascina Tomáš 4 nominace
Na konec bych rád poděkoval Obci Bukovec za podporu , bez které by se tento
turnaj nekonal a radnímu Januszovi Motykovi za Obec Bukovec za předávání cen
a spolupráce při pořádání tohoto turnaje.
Zbygniew Zogata
Pořadatel turnaje

www.bukovec.cz
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Zhodnocení jara 2016
Po jarní části sezóny u týmu mužů, nepanovala spokojenost, jelikož jsme získali
pouhých 13 bodů a byli jsme na 12. místě
tabulky (14 celkem). I když předváděná hra
v podzimní části sezóny nebyla nejhorší, tak
výsledkově to nebylo ono. V jediném zápase,
kdy jsme zcela propadli, bylo v Návsi. A tak
nás čekala náročná zimní příprava s jediným
cílem zachránit se v Okresním přeboru. Musím tímto pochválit všechny hráče, že jsme
se v zimě dali dohromady a poctivě jsme trénovali. K týmu se během zimního období připojil i nový trenér. Před začátkem jarní části
sezóny jsme byli ostatními týmy z Okresního
přeboru pasovaní k jednoznačným aspirantům na sestup. První zápas sezóny jsme odehráli na domácím hřišti a díky výhře v tomto
utkání se nám zvedlo sebevědomí do další
části sezóny. Podařilo se nám vyhrát první
tři utkání. Získání 9 bodů hned ze začátku
bylo velmi důležité, jelikož jsme se odpoutali od posledních příček tabulky. Další zápas
jsme sice prohráli, ale musím říct, že jsme
hráli s prvním týmem tabulky. Další zápasy
byly jak na houpačce jedna výhra, pak zase
prohra, ale i tak se dá říct, že po šesti odehraných utkáních, to bylo s body mnohem lepší,
než na podzim získali jsme 12 bodů (4 výhry a 2 prohry). Pak následovaly tři za sebou
jdoucí zápasy na domácím hřišti. Všechny
tyto utkání jsme zvládli vyhrát. Postupně
jsme šťastně přehráli Oldřichovice 4:3, pak
Mosty 4:2 a nakonec jsme porazili Návsí 5:0,
kterému jsme vrátili porážku z podzimu.

Těmito vítězstvími jsme se vzdálili mílovými
kroky sestupových příček, ba dokonce jsme
se dotáhli na dostřel druhému místu. Na jaře
ztráceli body hlavně týmy z horní části tabulky, což nám pomohlo k postupu vzhůru
tabulkou. Další zápas jsme hráli v Hrádku,
kde jsme dokázali otočit nepříznivý výsledek a zvítězit 5:2. V posledních třech kolech
se nám naskytla možnost, o které se nám
před začátkem jara ani nemohlo zdát. Mohli jsme se dostat na druhé místo tabulky za
suverénní Ostravici. První zápas jsme doma
zvládli a dostali se na vytoužené 2. místo.
Jenže v dalším zápase venku přišlo vystřízlivění a prohráli jsme poprvé po pěti kolech.
K poslednímu zápasu jsme nastoupili proti
sousedovi a největšímu rivalovi z Písku. Zápas skončil remízou 2:2. Tento výsledek sice
neukončil dlouholetou nepříznivou bilanci
Bukovce s Pískem, ale co je důležitější skončili
jsme na skvělém druhém místě v tabulce.
Podzimní část sezóny hodnotím velmi
kladně. Většinu zápasů jsme hráli velmi dobře a získali jsme spoustu bodů. V historii je to
nejlepší umístění mužů v Okresním přeboru.
Díky výborným výkonům jsme dokázali nalákat i hodně fanoušků, kteří si zápasy užívali
a fandili z plných plic, za tuhle podporu všem
příznivcům děkujeme. Krásným příkladem je
poslední zápas. Na tento zápas se přišlo podívat okolo 300 diváku, což byla největší návštěva na jeden zápas v OP v letošní sezóně.
Za TJ Beskyd Bukovec
Josef Krenželok
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Rady a tipy pro zdravý život
V minulém článku jsem předeslala, že se
v této rubrice budu alespoň krátce věnovat
otázce zdraví v souvislosti se střídáním ročních období, představila jsem jaro a s ním
související orgán – játra. A k létu se dle východních metod pojí srdce.
Srdce řídí zejména krev a cévy, jejich
prostřednictvím ovlivňuje všechny ostatní
orgány, protože ke všem vedou cévy. Srdce
je neuvěřitelná pumpa, která svými stahy nasává a vypuzuje krev, přičemž krevní oběh je
nesmírně rychlý, např. jedna krvinka oběhne
celý organismus v průběhu několika sekund
a srdce musí provést přes sto tisíc kontrakcí
za jeden den. Činnost srdce je řízená nezávisle na vůli člověka, proto máme pocit, že tento orgán nepotřebuje žádnou zvláštní péči.
Téměř nikdo nemá snahu čistit srdce, tak
jako např. játra či ledviny. Ovšem je-li srdce
zatíženo emocemi, mikroorganismy či jinými
jedy, aniž bychom si uvědomovali souvislost,
má to dopad především na naší psychiku!
Projevem je pak podrážděnost, nespavost
a vnitřní nespokojenost. Také špatný jazykový projev, paměť, zadýchávání se po krátké
námaze nebo nadměrné pocení poukazuje
na problém s tímto orgánem.
Palivem pro správnou činnost srdce jsou
koenzym Q, selen a chrom - jehož množství
se výrazně snižuje používáním rafinovaných
cukrů! Vitamín E, tedy antioxidant, hraje zase

důležitou roli v ochranném systému srdce
a hořčík je zásadní prvek pro činnost svalu,
nejen srdečního.
Na uklidnění a posílení srdce si můžete připravit čaj ze směsi: hlohu – list i květ,
kozlíku – kořen, meduňky – nať, srdečníku – nať, třezalky – nať. Také medicinální
houby Reishi, Auricularia i Shitake stimulují
a podporují dobrou činnost srdce a krevního
oběhu.
Stav srdce lze rozpoznat ve tváři člověka, neboť určuje jeho vzhled. Jak z tváře, tak
špičky jazyka lze zjistit stav srdeční energie.
Emocí srdce je radost a proto i naše nálada
je určována energií srdce.
Dodržováním zdravého životního stylu,
pravidelným pohybem a vnitřním klidem
postavíme před svá srdce odolný ochranný
štít! A jestli malé množství alkoholu denně
také srdce chrání, už nechám na posouzení
každého z Vás .

Zdraví podle ročních období – pozdní léto
Ještě krátce představím slezinu, orgán,
který je nejaktivnější v období, kdy léto pomalu končí a podzim zlehka začíná. Slezina
je uložená v levé části dutiny břišní a má
dva hlavní úkoly. První funkcí je krevní filtr,
je tedy důležitou součástí cévního systému,
ve kterém se vychytávají a ničí nepotřebné
či poničené krevní buňky. Řídí také jejich
dozrávání a skladování. Současně je slezina

nejdůležitější centrálou imunity a zároveň
největším lymfatickým orgánem v těle.
Slezinu poškozují, mikroorganismy, ale
také léky a chemické látky, především ty potravinové – „éčka“. Pokud máme problém
v okruhu sleziny, projeví se to pak na naší
nejzákladnější emoci, dochází ke ztrátě sebezáchovných mechanismů a schopnosti
rozlišovat dobré od špatného. Poškozená

www.bukovec.cz
slezina se často projevuje také nadměrnou
přemýšlivostí, což pak může vést k nadměrné ustaranosti, zodpovědnosti až k potlačování vlastních potřeb. Fyzickými projevy
jsou pak chladné končetiny, hormonální
poruchy, chuť na sladké, chudokrevnost,
časté infekce, jelikož slezina ovládá naší
protivirovou imunitu, atd.
Pro posílení tohoto orgánu jezte jáhly,
pohanku, oves, rýži a luštěniny. Lehce te-
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pelně upravenou zeleninu a ovoce, vše co
léto nabízí. Z bylin je vhodná pampeliška
a žen – šen, dále pak zahřívající koření –
skořice, kurkuma, zázvor, kardamom a také
houba s názvem Auricularia neboli jidášovo
ucho. Zdravá slezina je zásadní podmínkou
zdravé a výkonné imunity.
Přeji krásné léto a srdce plné radosti

Ivana Kluzová

Linka pomoci obětem kriminality
a domácího násilí má číslo 116 006
Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétně odborné rady.
Na telefonní linku 116 006 se může
obrátit každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, a to bez ohledu na to, zda trestný
čin byl nebo nebyl oznámen. Volat mohou
oběti různých forem násilí včetně násilí domácího. Pomoc na lince je určena i obětem nedbalostních trestných činů, např.
dopravních nehod. Linka poskytuje okamžitou pomoc, rady a informace ženám,
mužům i dětem. Volat mohou lidé i při
pouhém podezření, že jsou obětí některé
z forem domácího násilí, ať už fyzického,
psychického, ekonomického, či sociálního,
stalkingu, nebezpečných výhružek a podobného trestního jednání.
Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech úmyslných i nedbalostních
trestných činů, kterým linka zprostředkuje rychlou a nadstandardní pomoc Bílého
kruhu bezpečí nebo nejblíže situované
kvalitní služby. Linka poskytuje pomoc
také svědkům trestných činů, kteří byli
událostí traumatizováni, potřebují psychickou podporu a informace o svých právech
a ochraně.
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí
věnuje výraznou pozornost prevenci kriminality a na linku mohou zavolat i lidé,
kteří se odůvodněně obávají, že se mohou

stát obětí trestného činu
a svou situaci potřebují
konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je realizován díky finanční podpoře Nadace Open
Society Fund Praha a programu Dejme (že)
nám šanci, který je financován z Norských
fondů.
Více informací naleznete na webových
stránkách www.linka-pomoci.cz

Alej života rozkvetla
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Pozemek pro biblický park
Vážení občané, před časem jsme v Jablunkově otevřeli první část unikátního mezinárodního projektu Světového muzea a Knihovny Bible. Celý projekt se dále rozšiřuje.
V současnosti připravujeme další část projektu, a to unikátní biblický park, který bychom
rádi umístili v našem regionu. Proto nyní hledáme vhodný pozemek pro tento účel.
Předpokládaná velikost pozemku je cca 5 - 10 ha. Optimálně se může jednat o louku.
Případný pozemek bychom rádi odkoupili, popřípadě pronajali s možností budoucího
odkupu. Pro více informací nás můžete kontaktovat na níže uvedeném kontaktu.
Petr Hamrozi, ředitel, tel.: +420 733 139 882, e-mail: reditel@muzeumbible.cz

Jak se postarat o své blízké?
V domácím prostředí může být poskytována:

praktický lékař. www.umirani.cz/rady-a-informace/nemocny-v-domaci-peci

1. ZDRAVOTNÍ PÉČE - domů budou dojíždět sestřičky a provedou úkon naordinovaný lékařem. Tyto služby jsou placené
pojišťovnou

2. SOCIÁLNÍ PÉČE– jedná se pomoc klientovi v domácím prostředí jak s hygienou,
s podáním jídla, nákupem, s drobným
úklidem a další Tuto pomoc si klient hradí
z příspěvku na péči.
Pečovatelská služba - tuto službu nabízejí
některé obce

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. (od Tošanovic
po Hrádek, Třinec a okolí)
http://zdravotnipece.trinec.cz/ medica@
seznam.cz, Konská 63 TŘINEC Tel.: +420
558 993 587 Mobil: +420 724 257 219
Jiřina Ivanovová s.r.o. 602 535 696 (třinecko
a okolí)
AGENTURA SESTER Návsí 499 (jablunkovsko)
Hamroziová Ludmila 724 992 495
Jopková Anna 739 471 649
Pilchová Monika 776 706 050
Zogatová Irena 731 724 250
Pro onkologicky nemocné pacienty
je zde Mobilní hospic při MEDICA zdravotní péče, s.r.o. zajišťuje komplexní péči
a poskytuje zdravotní i lidskou podporu
terminálně nemocným pacientům a jejich
rodinám v jejich domácím prostředí. (oblast těšínsko, třinecko, jablunkovsko)
Péče ordinována lékařem je plně hrazená zdravotní pojišťovnou. Kdo může tuto
péči ordinovat? Při ukončení hospitalizace oddílenský lékař, v ostatních případech

Osobní asistence:
Podané ruce, z. s. (jablunkovsko) tel.: 595 174 111
Slezská Diakonie – Tabita, www.slezskadiakonie.cz
(třinecko, jablunkovsko)
tel.: 737 221 105
Charita Třinec – CHAS, www.charitatrinec.cz
(třinecko, jablunkovsko tel.: 731 516 569
3. PŮJČOVNA POMŮCEK vozíky, chodítka,
elektricky ovládané postele, matrace proti
proleženinám a další pomůcky- Charita Třinec tel.: 558 993 587 www.charitatrinec.cz
4. TÍSŃOVÁ PÉČE – DORKAS Ostrava tísňová péče, tel.: 596 613 513, 733 142 432
Pomocí tísňového tlačítka si může uživatel
kdykoliv přivolat okamžitou pomoc.
Anděl strážný - Mobilní přístroj „krabička
s červeným tlačítkem“. Má dosah i mimo domácnost. Monitoruje pohyb. tel.: 731 516 569

www.bukovec.cz
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POZVÁNKY
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INZERCE
Nabízím vedení účetnictví.

Andrea Ligocká

Tel. +420 603 921 218

Koupím stavební pozemek v obci Bukovec. V případě nabídky volejte
na tel. +420 739 159 255. 
Děkuji. Cieslarová Pavlína

www.bukovec.cz
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INZERCE

•
•
•
•
•

Prodej a servis počítačů a notebooků
Přestavby stávajících počítačů
Čištění vnějšku i vnitřku počítačů a notebooků
Záloha dat, včetně dat smazaných
A mnoho dalších služeb …

Chraścina Jan
Bukovec 341
739 85 Bukovec
IČ: 75598043

Tel: +420 603 974 373
E-mail: janchrascina@seznam.cz
Web: www.chrascina.eu
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