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INFORMACE STAROSTKY
Milé sousedky, milí sousedé,
před prázdninami mám pro Vás téměř
samé dobré zprávy.
• Začala výstavba chodníku Kučery – Turek společností Technické služby Bukovec.
Myslím, že mít obec dobře prostupnou
pro pěší je velice důležité, a je škoda, že
ne všichni majitelé pozemků nejsou takovým to záměrům nakloněni. Zvláště
všechny občany této části jistě potěší
informace o získání dotace na výsadbu
stromů podpořenou Nadačním Fondem Hyundai. V říjnu se tedy sejdeme
právě u nového chodníku u příležitosti
svátku stromů s rodinami narozených
občánků a zasadíme opět společně po
roce stromy. Snad i výběr stromů potěší.
V „Aleji života III“ budou růst tentokrát
švestky.
• Jsem rovněž ráda, že se podařilo uzavřít smlouvy o právu provést stavbu na
výstavbu komunikace v části obce Susz
k rodinnému domu manželů Petrákových.
Chybí podpisy jen na poslední smlouvě.
Stavební povolení na výstavbu komunikace k rodině Čmielových a Bujákových
budou taktéž za pár dní na stole, takže
vysoutěžení zhotovitele nás čeká během
prázdnin. Velmi dlouho se také věnujeme
majetkovému vypořádání pozemků a majetkovým vztahům, které jsou pro dobré
fungování obce nesmírně důležité. Proto
jsem ráda, že se nám podařilo koupit do
majetku obce dva pozemky Úřadu pro
zastupování státu. K rodinnému domu
Zogatových za částku 120.820 Kč a v areálu „Pod tělocvičnou“ za cenu 77.000 Kč.
Můžeme tedy pokračovat v projektování
pro tolik potřebnou opravu cesty k rodinnému domu Jochymkových. Zároveň
připravujeme podklady pro opravu cesty
k rodinným domům ve dvoře Chrasciny,
s jejichž realizací by se mohlo začít na
podzim.

• Jak by mohlo být upraveno prostranství
„Pod lipou“, se můžete více dozvědět na
schůzce s Ing. Čechákem, projektantem
společnosti Kamaro Projekt z Horních
Tošanovic, kterou chystáme v rámci „komunitního plánování“ a to ve středu 9. 8.
2017 od 16 hodin. Přijďte, jste srdečně
zvaní. Na posledním jednání zastupitelé souhlasili s převodem pozemků pana
Skurzoka. Znamená to tedy, že i vlastníci
rodinných domů v části obce „Na břehu“ se mohou dočkat opravené cesty,
o kterou tak dlouho žádají. Zapotřebí
však bude zajištění podpisů na smlouvy
o právu provést stavbu s majiteli všech
dotčených pozemků a vyřízení územní
rozhodnutí, včetně stavebního povolení.
• Co se týče parkoviště u kostela, tak již
máme stavební povolení. Akce bohužel trochu vázne kvůli problémům se
změnou územního plánu. Každopádně
Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací se společností
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
je uzavřena a požádali jsme, aby proběhla během letošního roku. Výše nákladů
překládky činí 346 tis. Kč.
• V květnu jsme podali žádost o dotaci
z programu Dotace pro jednotky SDH
obcí na výstavbu Požární zbrojnice a nyní
čekáme na výsledek projednání. Celková
projekční částka byla stanovena na cca
13 mil. Kč. Zda budeme úspěšnými žadateli, uvidíme.
• Výrazně pokročily stavební úpravy volnočasové místnosti v přízemí obecního úřadu. Komunitní místnost, která zde vzniká,
má aktuálně nové elektrorozvody a ve
výrobě je už i kuchyň. S otevřením nových prostor počítáme během prázdnin.
O přesném termínu Vás budeme určitě
informovat.
• Ve výčtu aktivit Vás chci ještě v krátkosti informovat o pracích na obecním
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vodojemu. Během tří dnů měsíce června proběhla údržba spojená s opravami
a výměnou: ventilů, přírub na PVC, těsnění, KG potrubí včetně položení a výkopů, nerezové konstrukce a ostatního
vodo-instalatérského a elektro-materiálu,
v celkové hodnotě 217.560,70 Kč.
• V bezprostřední blízkosti komunikace vedoucí do části obce Susz došlo 28. 4. 2017
k sesuvu půdy. Dotčený úsek zmiňované
komunikace je zúžen, ohraničen betonovými zábranami a opatřen dopravním
značením.
• Všechny účastníky silničního provozu
proto žádáme o zvýšenou opatrnost,
a to i v době zahájení prací v řečišti potoka vlastníkem - Lesy ČR, s. p.
• Společností Unigeo, a. s., Ostrava, byly
provedeny geologické práce spojené se
zásahem do pozemku za účelem zjištění geologických poměrů pro stabilitní
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výpočty a návrhu sanačních opatření
aktivního sesuvu.
• Obnovení příkopu v trase od vpusti směrem k potoku, včetně opravy samotné
vpusti bude realizováno obcí. Souhlasy
vlastníků pozemků jsou již zajištěny. Práce
budou zahájeny po dohodě s Lesy ČR, s. p.,
a to tak, aby byla zajištěna průjezdnost
a nedošlo k úplnému omezení provozu
na dotčené komunikaci.
• A poslední dobrá zpráva nakonec: společná žádost několika obcí Sdružení obcí
Jablunkovska, tentokrát o dotaci z prostředků SFŽP v rámci OPŽP na biologicky
rozložitelný komunální odpad byla úspěšná. Další zájemci o kompostéry pro své
zahrádky se v září dočkají.
• Přeji Vám co nejvíc hezkých chvilek
o prázdninách, a hlavně dostatek vody
všem po celé léto.
Monika Czepczorová, Vaše starostka
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Podpořte anketu STROM ROKU 2017
s naším favoritem
Vážení spoluobčané, s hrdostí vám můžeme oznámit, že náš Bukowiecki starzik
- památný bukovecký jilm byl zařazen do
seznamu 12 finalistů ankety Strom roku
2017.
Co anketa, kterou pořádá Nadace Partnerství, přináší a jaké odměny čekají vítězný
strom a ostatní finalisty? Mimo skutečnost,
že se strom, jak rádi říkáme, zviditelní a občané obce, ve které se nachází, budou moci
být na něj o to pyšnější, obdrží vítěz také
péči v podobě odborného ošetření od firmy Prostrom Bohemia a postoupí do ankety
Evropský strom roku. Každý z finalistů bude
navíc podpořen grantem v podobě výtěžku
z veřejné sbírky, který bude možno využít
na ošetření jednoho nebo více stromů, další výsadbu stromů nebo keřů a propagaci
stromu.
Strom se ovšem může stát vítězem
pouze díky podpoře svých příznivců, a to
pomocí hlasování, které začne 15. června
a potrvá do 15. září 2017. Náš památný
jilm budete moci podpořit hlasováním,
a to dvěma způsoby:
1. Dárcovskou SMS (1 DMS = 2 hlasy)
Náš jilm má vylosované číslo 3. Podoba
rádcovské DMS tedy bude ve tvaru:
DMS STROM3 60
Cena DMS je 60 Kč, z této částky strom
obdrží 59 Kč. Počet DMS poslaných
z jednoho čísla není omezen.
2. Hlasovacím archem (1 arch = 20 hlasů)
Na webu www.stromroku.cz bude
v období hlasování ke stažení formulář,
který si budou moci příznivci jednotlivých stromů vytisknout a sbírat na něj
podpisy. Aby byl hlasovací arch platný,
je potřeba si na stejném webu objednat
a zaplatit číselný kód, který pak vepíšete
přímo na arch. Cena hlasovacího archu
je 60 Kč a vejde se na něj 20 podpisů.

Anketa vyvrcholí ve čtvrtek dne 5. října
2017 slavnostním vyhlášením vítěze, a to
v brněnské Hvězdárně a planetáriu jako
součást festivalu Ekofilm.
Našeho favorita mohou podpořit svými
podpisy také děti, což bude jistě přínosné.
V případě potřeby nebo jakýchkoli dotazů
ohledně propagace bukoveckého jilmu se
obraťte na Obecní úřad Bukovec nebo přímo na místostarostu obce.
Našemu památnému jilmu - Starzikowi
přejeme úspěch i hojnost hlasů
Ing. Mgr. Josef Byrtus
místostarosta

www.bukovec.cz
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USNESENÍ

z 19. zasedání Zastupitelstva obce Bukovec, ze dne 19. 4. 2017,
konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu Bukovec
Zastupitelstvo obce:
schválilo:
19.473 program jednání
19.474 zřízení vodovodní přípojky z důvodu plánované výstavby rodinného
domu na pozemcích p. č. 1947/2,
1946/2, 1948/1 a 1950/1, vše k. ú.
Bukovec u Jablunkova, dle podané
žádosti č. j. 78/2017 a proběhlého
místního šetření dne 5. 4. 2017.
Vodovodní přípojka bude zřízena
z přívodního potrubí na pozemku
p. č. 1947/2, k. ú. Bukovec u Jablunkova, namísto původně schváleného usnesení přijatého dne
22. 2. 2017 č. 18.441
19.475 odvolání stávajících členů Romana Bielesze, Václava Kadlubce, Jana
Duraje a Eugeniusze Jochymka
z Jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce Bukovec
19.476 jmenování Adama Patoly, Bogdana
Patoly a Petra Cieslara jako členy
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Bukovec
19.477 uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene č. FM/20/d/2017/Koc
mezi Obcí Bukovec, IČ 00535940
a Moravskoslezským krajem, se
sídlem ul. 28. října 117, 702 18
Ostrava, IČ 70890692 pro stavbu
„Zřízení sjezdu k požární zbrojnici
v Bukovci“
19.478 zveřejnění záměru směny nově
zaměřeného pozemku p. č. 99/3,
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 56 m2, v katastrálním
území Bukovec u Jablunkova a obci
Bukovec, v hranicích a výměrách

dle geometrického plánu pro rozdělení pozemků, číslo plánu 146459/2016, vyhotoveného a dne 9. 1.
2017 pod č. 1369/2016 ověřeného
Ing. Zdeňkem Macoškem
19.479 uzavření Smlouvy o spolupráci
při realizaci projektu „Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji“
mezi Obcí Bukovec, IČ 00535940
a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,
přičemž obec Bukovec se zavazuje
poskytnout na spolufinancování
výměny kotlů částku 7.500 Kč
19.480 zveřejnění záměru prodeje stavby
„Vrtaná studna Macury“, která se
nachází na pozemku p. č. 2711,
trvalý travní porost, zapsaném na
listu vlastnictví č. 109 v katastrálním území Bukovec u Jablunkova
vzalo na vědomí:
19.481 informace Česlava Bielesze o nedostatku vody na Kempě
19.482 nabídku směny pozemků Lesů
ČR, s. p., správa toků – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, Frýdek-Místek, č. j. 225/2017 a dále zápis
z místního šetření ze dne 5. 4. 2017
19.483 Zápis z jednání kontrolního výboru
č. 7 konaného dne 5. 4. 2017
19.484 žádost Antonína Skurzoka č. j.
305/2017 s návrhem na darování
– bezúplatný převod ve prospěch
Obce Bukovec
souhlasí:
19.485 s tím, aby byly ze strany Lesů ČR
s. p., správa toků – oblast povodí
Odry, Nádražní 2811, Frýdek-Místek, řádně geometrem vytýčeny
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ty pozemky, o které mají Lesy ČR
zájem. Dále souhlasí s následným
jednáním Obce Bukovec s Lesy ČR
o směně tak, aby z této směny byly
vyňaty všechny části pozemků, které bude Obec Bukovec i v budoucnu využívat, jako například části
komunikací a zahrad
19.486 se zahrnutím v rámci pozemkových úprav v obci do Plánu společných zařízení těchto konkrétních
záměrů:
- retenční nádrž u řeky Olše (navazující na propustek u bývalého
JZD)
- retenční nádrž pod rezervoárem
Na Novinách

Červen 2017
-

cesta k rezervoáru Na Novinách
cesta U Jilmu
bývalá cesta Na pilu
bývalá cesta Do Głymbca
cesta nad hřbitovem (p. č. 3885/1
– ČR)
- cesta „na Kopec“ (p. č. 3888 – OÚ)
19.487 s financováním stavby „Požární
zbrojnice Bukovec“ z vlastních prostředků, či úvěru v případě získání
dotace
zvolilo:
19.488 ověřovatele zápisu Janusze Motyku
a Mgr. Petra Stonawského
19.489 návrhovou komisi ve složení
Ing. Mgr. Josef Byrtus a Josef Jochymek

Vodojem „na Kempě“…
Co se týče záměru výstavby vodojemu
v lokalitě „Na Kempě“, tak jsme na červnovém na jednání zastupitelstva obdrželi pe-

tici, ve které autor vyzývá zastupitele, aby
objektivně a nestranně posoudili závažnost
situace spojenou se záměrem obce odebírat

Z důvodu ochrany osobních údajů byly anonymizovány údaje autora petice
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vodu z vrtu HBK – 1 a tím navýšit počet odběrných míst pitné vody. Petici podepsalo
39 občanů. Předmětnou peticí se zabývalo Zastupitelstvo obce Bukovec na svém
20. zasedání dne 14. 6. 2017 a vzalo ji na
vědomí.
Občané, kteří tuto petici svým podpisem podpořili, vyjádřili, mimo jiné, svou
obavu ze ztráty pitné vody v jejich stávajících zdrojích. Tu odůvodňují měřeními
poklesu hladiny a odborným vyjádřením
RNDr. Miroslava Konečného, CSc. Považuji
na tomto místě proto za důležité uvést, že
také Obec Bukovec své zamýšlené kroky
činí vždy po důkladném zvážení všech rizik
spojených s danou investiční akcí a nejinak
tomu je i v případě zvažované výstavby
vrtu na Kempě. Obec má zpracovanou celou řadu odborných posouzení a materiálů,
které se jednak zabývají vydatností zvolené-
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ho vodního zdroje, vhodností jeho umístění,
ale v neposlední řadě také vyhodnocením
rizik, že jeho realizací a následným odběrem
vody z vrtu dojde k ovlivnění okolních vrtů
nebo studní. Na základě těchto podkladů
lze dojít k závěru, že lokalita na Kempě je pro
umístění vrtu vhodná. Jako každý, tak i představitelé obce si samozřejmě uvědomují, že
příroda se jistě nebude nutně řídit posudky a odbornými stanovisky, ale zachová se
naopak k lidem tak, s jakou ohleduplností
se my chováme k ní. I přesto, nebo právě
proto, jsme však přesvědčeni, že společným zájmem nás všech je zajištění dostatečného množství pitné vody pro každého
obyvatele obce a že prostředky, které obec
nakonec zvolí při svém rozhodování o způsobu, jak tohoto cíle dosáhnout, nezpůsobí
ve svém důsledku újmu žádnému z jejích
obyvatel.

Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 2. výzva
Pro koho je dotace určena?
Kotlíkové dotace jsou
určeny pro fyzické osoby vlastníky a spoluvlastníky
rodinných domů na území
Moravskoslezského kraje, které jsou převážně vytápěny kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. třídy, napojeným
na otopnou soustavu a komínové těleso.
Za rodinný dům je pro účely dotace
považován také bytový dům maximálně se
3 bytovými jednotkami a obytná část zemědělské usedlosti, která splňuje definici
pro byt.
Na co je dotace určena?
Kotlíkové dotace jsou určeny na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový ekologický zdroj
tepla, kterým může být:

• kotel pouze na biomasu (automatický
i s ručním přikládáním)
• kombinovaný kotel na uhlí a biomasu
(pouze automatický)
• plynový kondenzační kotel
• tepelné čerpadlo
Žadatelem vybraný kotel musí být uveden na „seznamu kotlů“ podporovaných
z kotlíkové dotace - Seznam výrobků a technologií, který je průběžně aktualizován a je
zveřejněn na adrese https://svt.sfzp.cz.
V případě nákupu nového kotle s ručním přikládáním (na kusové dřevo) je povinností žadatele pořídit i akumulační nádobu,
a to o objemu, který je určen výkonem kotle - 55 l vody na 1 kW výkonu kotle (např.
1100 litrů u kotle s výkonem 20 kW).
Z kotlíkové dotace lze podpořit i výměny kotlů realizované v období již od 15. 7.
2015. Nejpozději musí být výměna kotle
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provedena do 13. 12. 2019, do tohoto data
musí být rovněž předloženo závěrečné vyúčtování.
V rámci kotlíkové dotace je možné
uplatnit náklady na:
• výměnu zdroje tepla a s tím související
stavební úpravy
• novou otopnou soustavu nebo její úpravu
• akumulační nádobu, kombinovaný bojler,
zásobník TUV
• zkoušky a testy související s uvedením
majetku do stavu způsobilého k užívání
– revize komínu, kotle
• projektovou dokumentaci (není podmínkou)
V rámci kotlíkových dotací NELZE provést výměnu:
• stávajícího starého plynového kotle (musí
dojít k výměně starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním)
• stávajících kamen (kachlová, krbová, litinová)
• stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva
• zdroje vytápění u žadatele, který v minulosti (nejdříve od 1. 1. 2009) byl podpořen
z programu Zelená úsporám, Nová zelená
úsporám, společných programů na výměnu kotlů realizovaných MŽP a krajem,
z programu „Kotlíkové dotace v MSK“
nebo v rámci individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Jaká je výše dotace?
Základní míra podpory - část nákladů,
která bude proplacena žadateli:
• 75 % z celkových výdajů v případě pořízení automatického kombinovaného kotle
na uhlí + biomasu, nejvýše však 75 tis. Kč
• 75 % z celkových výdajů v případě pořízení plynového kondenzačního kotle,
nejvýše však 95 tis. Kč
• 80 % z celkových výdajů v případě pořízení kotle pouze na biomasu s ručním při-
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kládáním, nejvýše však 100 tis. Kč v 80 %
z celkových výdajů v případě pořízení
automatického kotle pouze na biomasu
nebo tepelného čerpadla, nejvýše však
120 tis. Kč
Podpora bude navýšena o částku
7 500 Kč pro občany Bukovce, což podpořilo zastupitelstvo na svém 19. zasedání dne
19. 4. 2017.
Všem úspěšným žadatelům pak přispěje
Moravskoslezský kraj dalšími 7 500 Kč.
Jak o dotaci požádat?
Dotační program pro občany je vyhlášen od 29. června 2017. Žádosti budou přijímány do vyčerpání alokace, která činí pro
Moravskoslezský kraj téměř 900 mil. Kč.
Žádost o poskytnutí dotace bude podávána elektronicky, a to prostřednictvím
webové aplikace „Kotlíková dotace“ dostupné na adrese https://kotliky.msk.cz.
Žádostem bude přiřazeno jedinečné registrační číslo, a to podle času odeslání žádosti
v aplikaci.
Příjem žádostí bude spuštěn dne 5. září
2017 v 10 hod.
Od tohoto okamžiku bude možné žádost v elektronické aplikaci odeslat. Následně je nutné žádost vygenerovanou
z aplikace vytisknout, podepsat a tuto
listinnou podobu žádosti, včetně všech
relevantních příloh, doručit (osobně nebo
poštou) na Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě, a to do 10 pracovních
dnů od elektronického podání. Obálka
musí být označena dle podmínek dotačního programu, vzor najdete v jeho přílohách.
Na výměnu 1 zdroje tepla je možné zaregistrovat a podat pouze 1 žádost!
Pokud si předvyplněnou žádost otevřete před začátkem příjmu žádostí, nezapomeňte webovou stránku aktualizovat
(tlačítko F5 nebo symbol šipky v levém horním rohu webové stránky).

www.bukovec.cz
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Jaké doklady jsou potřebné k získání
dotace?
K žádosti o dotaci je nutno přiložit:
• Doklad o kontrole technického stavu
a provozu stávajícího (měněného) kotle
- jedná se o revizi, kterou byli všichni majitelé kotlů na tuhá paliva o příkonu 10–300
kW napojených na teplovodní soustavu
ústředního vytápění domu povinni si nechat zpracovat do konce roku 2016. Doklad slouží k prokázání třídy kotle. Pokud
byl kotel vyměněn do 31. 12. 2016, lze jej
nahradit jiným dokladem prokazujícím třídu původního kotle (např. fotografií štítku kotle, technickou dokumentací apod.).
U kotlů vlastní výroby, kde není třída stanovena výrobcem, je možné využít čestného prohlášení, že třída kotle je neznámá.
• Fotodokumentaci stávajícího (měněného) kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso. Fotodokumentace
musí být pořízena z více pohledů a z fotografií musí být zřejmé napojení kotle na
otopnou soustavu i spalinové cesty!
• Kopii Potvrzení o vedení účtu nebo
Smlouvy o zřízení účtu žadatele. Nelze
využít účet jiného člena rodiny, dispoziční
právo také není dostačující.
• Další relevantní přílohy (souhlas spoluvlastníka, plná moc apod.).

Po schválení dotace žadatel doloží:
• Fotodokumentaci odpojeného a znehodnoceného kotle (z fotografií musí být
zřejmé, že se jedná o tentýž kotel, jehož
fotografie jste přikládali k žádosti).
• Kopii dokladu o likvidaci kotle (formulář
na adrese http://lokalni-topeniste.msk.
cz).
• Kopie účetních dokladů (faktury, paragony) a doklady o jejich úhradě (příjmové
doklady, bankovní výpisy).
• Fotodokumentaci nového zdroje tepla
(je-li možné, vč. výrobního štítku).
• Kopii revizní zprávy (protokol) o uvedení
nového zdroje tepla do provozu.
• Kopii protokolu o revizi spalinové cesty.
Podrobnější informace budou uvedeny
v Podmínkách dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji –
2. výzva“, který bude po vyhlášení dotačního programu dostupný na adrese http://
lokalni-topeniste.msk.cz a na stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz, záložka
Úřední deska, odkaz Dotace.
Žadatelé se mohou obracet rovněž na
kotlíkové kontakty Krajského úřadu Moravskoslezského kraje:
		
Telefon: 595 622 355
		e-mail: kotliky@msk.cz

INVESTICE
Obnova kříže pod obecním úřadem „U Burego“
Jak jste již zaznamenali, během druhého týdne v červnu byl kříž pod obecním
úřadem – odborně: kamenný klasicistní
latinský kříž s korpusem Krista a soklovou
architekturou – odvezen do ateliéru restaurátora Martina Bocka k renovaci. Pro
naložení kříže byl použit jeřáb, který si p.
Bocek na místě sám sestrojil. Restaurátorský zásah by měl uvést celek kříže do takového stavu, aby byla zajištěna jeho další

existence a dobře odolával všem vnějším
vlivům.
Hlavní vady na kříži: staticky narušená
podnož, značně poškozená betonová část
soklu a části roztržené korodujícím kovovým čepem, poškozený korpus Krista, nevhodná elektroinstalace aj.
Renovace mimo jiné zahrnuje: vybetonování nového základu, ukotvení jednotlivých části kříže na čepy z nerezové oceli,
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doplnění chybějících částí, a to na všech
architektonických prvcích (plochy, rohy,
hrany, profilace), barevná (lazurní) retuš,
polychromie písma na soklu kříže, umělý
poškozený keramický korpus Krista bude
nahrazen litinovým, stejně tak plaketa Madony (pokud bude možno zajistit), instalace
nové lucerny včetně elektroinstalace a háku
na věnce. Nakonec bude celý povrch všech
částí opatřen ochranným nátěrem hydrofobizačního prostředku na bázi organokřemičitanů. Aplikace tohoto prostředku zabrání
bezprostřednímu působení vody na povrch
památky. Namísto původního oplocení kříže
budou vysázeny nové rostliny.
Za opravu kříže uhradí obec cca
53 tis. Kč a termín dokončení je stanoven
do konce srpna 2017. Na renovaci křížů - na
hřbitově, u obecního úřadu a na křížové budeme na podzim tohoto roku podávat
novou žádost o dotaci v rámci vyhlášení následné výzvy pro obnovu sakrálních staveb.

Červen 2017

www.bukovec.cz
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V obci přibyly další opravené cesty …

Během opravy

Komunikace
„NA ŁYNGU“

Komunikace je v majetku Lesů ČR, s.p., které cestu opravily na konci loňského roku.
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Komunikace k rodinnému
domu Stonawských

Oprava komunikace byla realizována z rozpočtu obce ve výši 217.941 Kč.

Červen 2017
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Přehled investičních výdajů za rok 2016
•
•
•
•

Projektová dokumentace na chodník Kučery – Turek
31.250 Kč
Správní poplatek stavby chodník Kučery – Turek
20.000 Kč
Napojení vrtu HB-1 na vodovod (práce, PD, poplatky…)
292.148 Kč
Hydrogeologický průzkum, polohopisné a výškopisné zaměření stavby
Úprava veřejného prostranství (parkoviště u kostela)
30.250 Kč
• Studie stavby Úprava veřejného prostranství (parkoviště u kostela)
61.710 Kč
• Výběrové řízení na zpracování PD Úprava veřejného prostranství
(parkoviště u kostela)
22.990 Kč
• Studie na Požární zbrojnici
28.387 Kč
• Projektová dokumentace pro DUR Požární zbrojnice
157.300 Kč
• Výběrové řízení na zpracování PD pro Požární zbrojnici
22.990 Kč
• Mostek u Sikorů
1.043.451 Kč
• Propustek u bývalého areálu JZD
571.977 Kč
• Výběrové řízení na zpracování PD na rekonstrukci ČZŠ
22.990 Kč
• Rekonstrukce cesty k RD čp. 220
217.941 Kč
• Projekt „Není buk jako buk“ (PD, výběrové řízení, stavba)
207.254 Kč
• Výběrové řízení na zpracování PD Výstavba vodojemu a vodovodu na Kympě 22.990 Kč
• Cestujeme po Evropě – poplatek za trvalé odnětí půdy ze ZPF
75.283 Kč
• PD na komunikaci na DUR k čp. 40
22.010 Kč
• Pořízení klimatizace do zasedací místnosti obec. úřadu
95.216 Kč
• Pořízení klimatizace na sekretariát
36.573 Kč
• Zahradní traktor
81.030 Kč
• Veřejné osvětlení:
a) u kravína
29.408 Kč
			
b) k č.p. 307, 291 a 295
10.978 Kč
			
c) k č.p. 393
35.368 Kč
Kateřina Lysková, účetní

INFORMACE ÚŘADU
Webové stránky nově i v polském
a anglickém jazyce
Vážení občané, od června je možné
webové stránky obce zobrazit i v polském
a anglickém jazyce. Překlady stránek jsou
zpracovány ve verzi „turista“. Jelikož je nemožné všechny nové aktuality jako např.
novinky na webu, úřední desku a jiné podstatné informace především pro vás občany, současně překládat do těchto jazyků,

je obsah v polské a anglické verzi stránek
omezen pouze na důležité informace pro
turisty - návštěvníky ze zahraničí. Za překlad
stránek vděčíme a děkujeme panu Ondrovi
Pazderovi (pol. j.), panu Liboru Michalkovi (angl. j.) a za vložení těchto stránek do
jednotlivých jazykových verzí slečně Lucii
Mlynkové.
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Hledá se kronikář – kronikářka
Obec Bukovec hledá nového kronikáře, který by měl mít hezký vztah k obci, byl
dobrým češtinářem s výborným slohem, je
pečlivý a má zájem o veškeré dění v obci.
Kronika je velmi důležitou součástí paměti obce i jejich občanů a pro zpracování

jednotlivých zápisů je důležité mít dostatek času, nadšení pro věc a ochotu udělat
pro naši obec něco navíc. Za vedení kroniky je stanovena roční odměna. Více informací získají zájemci přímo na obecním
úřadu p. Brzežkové, tel. 558358245.

Třídění odpadů se vyplácí…
Společnost EKO-KOM, a.s. naší obci za vytřídění odpadů z obalů v období 01.01. –
31.03.2017 odměnila částkou 29 514, 00 Kč. (zaokrouhleno)
Z toho:
Odměna za zajištění
zpětného odběru
6 865,00 Kč
(odměna za zajištění míst zpětného odběru, bonus za minimální dostupnost sběrné
sítě)

Papír		
Plast		
Sklo		
Kovy		
Nápojový karton
Celkem

0,862 t
936,82 Kč
3,124 t 14 055, 50 Kč
7,172 t
7 526,30 Kč
0,000 t
0,00 Kč
0,036 t
130,32 Kč
11,194 t 22 648,94 Kč

Odměna za zajištění
využití odpadů z obalů
(odměna za obsluhu míst zpětného odběru, odměna za zajištění využití odpadů z
obalů)

Podle statistiky společnosti EKO-KOM, a.s. při rozvoji systému třídění
a recyklace obalových odpadů, se podařilo dosáhnout stavu, kdy své odpady třídí
více než 72 % občanů České republiky.

Technický úsek obce informuje…
Bohužel se u nás v obci objevil nový
„nešvar“. Zaznamenáváme čím dál víc
případů, kdy dochází k poškozování
a ničení obecního majetku. Většinou nacházíme poškozené věci
po nějakých „akcích“ nebo jen tak
po víkendu, kdy po obci řádí velice
„silní“ chlapi, kteří mají za potřebu
házet do potoka lavičky, vysypávat kontejnery na odpady, ale i popelnice a vyvracet
dopravní značení. Dokonce se už nestydí
ani lomit stromy zdobící in-line stezku,

které zde vysázeli rodiče těch nejmenších
občanů naší obce. Ve skrytu duše doufáme, že tohle přeci nejsou schopní
dělat občané Bukovce, ale kde je
pravda…?!
Snažíme se udržovat obecní pozemky upravené, ale přáli bychom si,
aby nám byli nápomocní i občané. Jelikož to, jak vypadá naše obec, je vizitkou
nás všech. Nejen těch, co uklízí, ale i těch,
kteří si myslí, že obecní pozemky „snesou“
všechno…

www.bukovec.cz
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Jak se v obci kompostuje

Již je to rok, kdy byly po obci rozmístěny
velké kompostéry k dispozici občanům. Jelikož se do kompostéru stále dávají věci, které

tam nepatří, například větvě i 2 m dlouhé,
velké kusy dřeva, okrasné traviny (nenařezané na menší kousky cca 20 cm )… nemají
šanci v kompostéru shnít.
Do kompostéru patří: tráva, piliny, seno,
sláma, plevel, popř. i hlína a listí. Důležitá
je ale velikost materiálu, čím menší, tím se
urychluje rozklad.
Do kompostéru nepatří: zbytky z kuchyně, textil, dřevotříska, uhynulá zvířata, psí
a kočičí exkrementy, atd.
Prosíme občany, aby svým bezohledným chováním neničili obecní majetek!

Nové knihy v knihovně
Do knihovny jsme na prázdniny nakoupili mnoho knih pro všechny naše
malé i velké čtenáře. Něco málo z novinek…
Pro děti: KOUZELNÁ TŘÍDA, ŠKOLNÍ
DETEKTIV, JAK VYCVIČIT DRAKA, VELKÁ
INDIÁNSKÁ KNIHA.
Pro chovatele: ÚSPĚŠNÝ CHOV KRÁLÍKŮ, ZAČÍNÁME S CHOVEM SLEPIC, HUS
A KACHEN, CHOVÁME OVCE, CHOV KOZ.

Pro dospělé: ŠŤASTNÁ KNIHA, DRUHÁ, NA ZÁPADNÍ FRONTĚ KLID
Knihy o nemocech: NESPĚCHEJTE
DO RAKVE, UMÍRÁME NA OBJEDNÁVKU.
Určitě k nám do knihovny zavítejte,
věříme, že si tu „svou“ knihu najde každý
a obohatí si tak život pěknou myšlenkou,
příběhem nebo i ponaučením.

Technické služby Bukovec, s.r.o. se
aktivně zapojují do údržby obce
Co se nám již podařilo:

Oprava a údržba
„Cestujeme po Evropě“
• pravidelné kosení, plení,
údržba chodníku „bosé nožičky“, ještě nás čeká oprava
a nátěr soch a nátěr mostu

Jarmila Bujáková, knihovnice
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Osázení vývěsky
u hotelu Kempa

Reverdo (dešťová svodnice) u rodiny
Burových (na cestě „do Řepika“)

www.bukovec.cz
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Čmelín umístěný v parčíku projektu
„Cestujeme po Evropě“
Čmelíny a vše, co byste o nich rádi věděli
Pokud chceme,
aby se zahrada postarala sama o sebe,
byla krásná, zdravá
a produktivní, je třeba
chovat v úctě každého
živého tvora, snažit se
nastolit tzv. biologickou rovnováhu (půda,
mikroorganizmy, rostliny a živočichové jsou
ve vzájemně vyváženém poměru). Taková
zahrada je pak malým
zázrakem, fungujícím
ekosystémem.
Co je čmelín?
Čmelín je tří sezónní skrýš pro čmeláky,
kterých je u nás více jak 30 druhů. Jsou důležitými opylovači květin, zeleniny i ovocných
dřevin. Čmelák svým dlouhým sosáčkem
totiž dosáhne i na nektar ukrytý v květech
s hlubokým hrdlem (cuketa, rajče, aj.). Pro
člověka jsou naprosto neškodní a mají velmi
zajímavé životní projevy.
Jak funguje čmelín?
Způsob života je pro všechny čmeláky v mnoha ohledech podobný. Na jaře
opouští samička zimoviště (díru v zemi,
hromadu listí) a doplňuje energii sbíráním nektaru. Během deseti dnů začne
pátrat po vhodném místě k vybudování
hnízda. Zde přichází na scénu čmelín, který
uvnitř nabízí teplý a jemný materiál, který samička upraví v oválnou komůrku. Na
dno komůrky naklade vajíčka, která poté

doslova vysedí v larvy. Na konci svého vývoje vytvoří larvy zámotek, ze kterého se
po 2-3 týdnech líhnou dělnice. Ty následně
pomáhají matce s krmením, sběrem pylu
a nektaru a úpravami hnízda. Uprostřed
nebo koncem léta se v hnízdě rodí první
samečkové a líhnou nové matky. Samečkové hnízdo opouštějí a pátrají v krajině po
cizích mladých samičkách. Páření probíhá
na zemi podle druhově odlišných rituálů.
Oplozená matka poté hledá vhodné místo
k přezimování (díru v zemi, hromadu listí).
Stará matka koncem léta hyne. Dělnice jsou
schopny ještě nějakou dobu klást neoplozená vajíčka, ze kterých se líhnou samečkové. Hnízdo však záhy celé vymírá. Čmelín
na vrcholu svého rozvoje obsahuje několik
desítek, vzácně až stovku jedinců. Na jaře
matky opět vylétnou ze skrýší a celý cyklus
se opakuje.
Lucie Jalovičorová
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Kempaland slaví 10 let a touto cestou Vás všechny chceme požádat
o zaslání obrázků, fotek nebo básniček na téma KEMPALAND.

• Obrázek na téma Kempaland
• Básnička o Kempalandu
• Fotky z Kempalandu
Tyto obrázky, básničky a fotky budou vystaveny v Základní škole
s polským jazykem vyučovacím u příležitosti akce Den obce
Bukovec.
Zasílat můžete na email: Jalovicorova@seznam.cz nebo přinést osobně do
kanceláře TS na Obecním úřadě v Bukovci do 31. 7. 2017

www.bukovec.cz
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Velký jarní úklid v obci
Co se počasí týče, bylo letošní jaro vskutku divoké. Déšť, zima, sníh a jen občas sluníčko. Ale v pátek 21. 4. 2017, bylo počasí
k nám vlídné, i sluneční paprsky nás lehce
zahřívaly. Ten den se konal v Bukovci opět
velký úklid - již tradiční Den Země. A jelikož
nám takto počasí přálo, sešli se v hojném
počtu naši občané od nejmenších před-

školáčků až po seniory, aby zvelebili naši
obec, uklidili prostranství kolem cest, chodníků, pěšinek… a bohužel, opět bylo co
uklízet!
Poté byli všichni aktivní sběrači po zásluze odměněni gulášem, či párkem v rohlíku
a děti dokonce pak ještě našly své „sladké
poklady“. To vše se konalo ve venkovních

Rozdělíme trasy a vyrážíme

Všechny tyto pytle se bohužel naplnily

Směrem k nejvýchodnějšímu bodu je také co sbírat
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Gulášek a párky v rohlíku jsou přichystané pro
všechny aktivně zúčastněné

Děti našly svůj sladký poklad a musí se spravedlivě
rozdělit

prostorách obecního úřadu. Ještě jednou
děkujeme všem, kterým není lhostejné,
jak to u nás venku vypadá, za jejich ochotu
a účast na této akci. Díky patří také kulturní
komisi za zajištění občerstvení.
Závěrem se nabízí otázka, když všichni
separujeme odpad do určených kontejnerů
a u každého domu stojí popelnice, odkud

se tak velké množství různého odpadu
v naší přírodě pořád bere? Věříme, že příští
rok bude tato akce jen příjemnou procházkou, při které jen občas sebereme nějaký ten
papírek od neposlušných turistů .
Ivana Kluzová, kulturní referent

Tato akce byla financována MA21 v rámci projektu:
„Profesionalizace veřejné správy obcí na území Jablunkovska“
Reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002859

225. výročí polského školství v Bukovci
a PERŁY MAŁEJ SYRENKI
Bezesporu významným rozměrem lidského života je paměť. S oblibou říkáváme,
že naše paměť „sahá“ do minulosti, že nás
inspiruje a máme se z ní učit. Sáhněme tedy
společně, tentokrát do minulosti bukoveckého školství a podívejme se do svých dlaní,
co se nám podaří vylovit.
Na samotném úsvitu školství v Bukovci
stojí snaha místního kováře Jochymka. Tento
obyčejný člověk, možná hromotluk, možná
menší podsaditý muž s pádnou rukou, měl
neobyčejný sen - totiž touhu, předat dětem
ze svého okolí umění, které jim v životě pomůže, jako nic jiného. Co si usmyslel, to také

učinil. Ve své kovárně, mezi vším kovářským
náčiním a výhní pece, našel místo i pro svůj
sen. Z lavic a špalků tak čas od času zmizela kladiva, kleště, řetězy, obruče a kdo ví, co
ještě, aby na jejich místo usedaly děti - první
žáci kovářovy provizorní školy. Kovář učitel
učil své žáky především číst a psát. Trpělivě
a pěkně srozumitelně - prostě „po naszymu“
jim vysvětloval jednotlivá písmena, učil je
skládat znaky do slov a vdechovat slovům
duši tak, aby slova zazněla. Děti se učily také
psát. Čím? Tím, co bylo po ruce - železnými
hřebíky na kámen, snad nejlépe na břidlici.
Tak nějak vypadaly začátky školství v Bukovci.

www.bukovec.cz
Již dlouhých 225 let na tuto tradici počátků s úspěchem navazuje polská základní
a mateřská škola v Bukovci. Stěžejním bodem letošních oslav jubilea se na této škole
stalo divadelní představení MAŁA SYRENKA.
Milé, zábavné, poučné, navíc po všech stránkách brilantně zvládnuté divadlo všech dětí,
rodičů i zaměstnanců školy, pobavilo ve
svých třech představeních mnoho diváků.
Pochválit by se dalo mnohé, zkusme ale
z pomyslného podmořského světa, kam nás
malí herci zavedli, vylovit to stěžejní - onu
pověstnou perlu. Stačilo dobře vnímat jeviště i sál a vše bylo najednou zcela zřejmé.
Podstatný čas setkání byl svěřen dětem. To
ony jej mohly naplnit a alespoň na krátko
převzít, chopit se důvěry učitelů i rodičů, dostat hlavní roli a ukázat, co se v nich probouzí. Malí herci byli pro tentokrát pozvednuti
nad dospělé - na stupínek jeviště, nad hlavy
těch, kteří se doposud nad nimi většinou
pouze skláněli. Stručně řečeno, svět dospělých uchopily děti a stálo to zato.
Kdybychom pátrali po další perle, tentokrát více ve světě dospělých, i zde by se
dalo ledacos zajímavého objevit. Mezi všemi
slovy mnoha projevů, mi zazářilo konstatování paní ředitelky Ivany Wronové: „Stará
škola byla zbořena a na starých základech
byla postavena škola nová.“ Zdánlivě prostá informace v sobě ovšem skrývá hlu-
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bokou moudrost. Stavět nové na starých
základech, umět tvořivě navázat na tradici,
nezapomenout na odkaz předků, citlivě
spojovat minulost s budoucností, dopřát
prostor všem generacím, ale také snažit se
uchovat naše tradiční nářečí, je uměním,
které dnes mnozí novátoři postrádají.
Pokročme ještě o kousek dále a zkusme
se podívat na školu ještě trochu jinak. „Tak
tady jsem chodil do školy,“ řekne mnohý
z nás, když s odstupem času pohlédne na
budovu, kde strávil mnohé chvíle svého
mládí. Zdá se, jakoby právě cesta mezi školou a domovem byla tím podstatným, co
vnímáme, když o ní hovoříme. Svého času
nám škola byla významným cílem jedné etapy našich životních cest. Když jsme ze školy
odcházeli, situace se rázem naprosto změnila. Škola se najednou stala východiskem
- počátkem našich cest, bodem mezi námi
a životem, naší dobrou základnou, kterou
jsme se právě chystali opustit. Ano, dobrá
škola je cílem i východiskem zároveň.
Co tedy popřát naší jubilantce i oběma
našim školám? Snad jedno podstatné: Aby
pro mladé byly vyhledávaným cílem jejich
cest, pro nejstarší žáky správným východiskem a pro všechny dobrou základnou, kde
se naše cesty setkávají i vycházejí zároveň.
Ing. Mgr. Josef Byrtus
místostarosta

Májka se stavěla letos už po jedenácté
Letošní zima dlouho nechtěla povolit
jaru převzít štafetu, a tak jsme před každou
plánovanou akcí netrpělivě čekali, co nám
počasí dovolí. Poslední duben patřil, v Bukovci již tradičně, stavění máje a vyšlo to!
Nepršelo, a dokonce chvílemi svítilo sluníčko! Oblékli jsme bundy a vyrazili na vrchol
Kympy, abychom podpořili naše dobrovolné hasiče a obdivovali tento sehraný tým
při stavění 19-ti metrové májky. Děkujeme
kluci. Byla to, jako vždy, perfektně odvedená
práce .

U příležitosti této akce se smaží i obecní
„vaječina“ a dle množství vajec, které návštěvníci přinesli, byla účast hojná. Vaječinu
z 280 vajec připravili paní Lucie Jalovičorová, paní Anna Jalovičorová a pan místostarosta Josef Byrtus.
Někteří hosté byli až od Olomouce a někteří to měli jen pár metrů, všichni se dobře
bavili a chutnalo vše, co bylo připraveno. Po
celou dobu až do pozdních nočních hodin
se zpívalo a tančilo v rytmu tónů úžasné
kapely Galax. A když přestaly hřát sluneční
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paprsky, pak těm, kterým se tančit nechtělo,
přišel vhod velký táborák, jehož plameny
nejen zahřívaly, ale doufáme, že také spálily
vše špatné a temné, přesně tak, jak to o této
Filipojakubské noci bývá.

Červen 2017
Děkujeme všem, kteří se na přípravě
a realizaci této akce podíleli a těšíme se na
další, už dvanáctý, ročník.
Ivana Kluzová
Kulturní referent

19-ti metrová májka byla celý měsíc ozdobou Kympy

Naši dobrovolní hasiči s panem místostarostou

Paní Anna Jalovičorová připravuje vaječinu, v pozadí je hlouček návštěvnic až z Olomouce

www.bukovec.cz
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2 kotlíky plné vaječiny

Vše doprovázela hudbou i zpěvem kapela Galax

Oheň zahříval do pozdních nočních hodin

Dětem nejvíc chutná opečený chleba 

Ale je tady krásně 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Srdečně blahopřejeme všem občanům, kteří oslavili a oslaví svá životní jubilea
Červenec
Roženková Alžběta
Sikorová Marie
Bojko Vladislav
Chybidziura Stanislav

90
75
50
65

Woclavky
Kučery
Valečky
Korole

Srpen
Mucha Vladislav
Čmiel Miroslav
Zogata Antonín
Krenželoková Jarmila
Majerová Helena
Chybidziurová Anna
Pospíšilová Helena
Czepczor Pavel

55
70
55
60
65
90
95
65

Suš
Kučery
Chrasciny
Pod Kempou
Fiktusy
Woclavky
U jilmu
Fojtství

Září
Petrák Josef
Szkanderová Marta
Bojková Anna
Sikora Martin

65
55
55
50

V měsíci dubnu oslavila
své jubilejní 90. narozeniny
paní Helena Szkawránová
z části obce Bařiny. Přejeme ještě
jednou hodně zdraví, štěstí a rodinné
pohody se svými nejbližšími.
Milí oslavenci v termínu 21. září 2017
proběhne na hotelu Kempa SETKÁNÍ
S JUBILANTY ve věku 70, 75, 80 a 85 let.
Pozvánky Vám s předstihem doručíme.
Těšíme se na Vaši účast!
Devadesátileté a starší
jubilanty navštíví starostka
osobně u Vás doma.
Komise kultury a školství

„Vzpomínky, to je ráj, z kterého nemůžeme být vyhnáni.“ Balzac

Lysky
Na břehu
Cmiele
Kučery

www.bukovec.cz
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INFORMACE ZE ŠKOL
Czerwiec 2017
Już czerwiec otwiera lata bramy, a tam czeka na nas las…
… z takim letnim wierszykiem zapoznają się przedszkolacy w ostatnim miesiącu
roku szkolnego w przedszkolu w Bukowcu.
Szkolny rok dobiega do mety, dla niektórych
naszych dzieci to już ostatni czas przedszkolnego etapu w życiu. Oto nasi pilni przedszkolacy, od 1.września uczniowie klasy 1.
Elizabeth Byrtusová, Romek Wolny, Maruška Lysková, Jožo Lipowski,
Danielek Zogata, Jakubek Pyszko, Natálka Zogatová, Natalka Pyszko.
Koniec już prawidłowych swaczynek,
popołudniowego odpoczynku, który i tak
zdaniem dzieci jest niepotrzebny, chociaż
większość zasypia i nie można ich obudzić.
Życzymy pierwszoklasistom powodzenia,
dużo sukcesów i celujących ocen.
Z każdym odejściem starszaków,troszke smutno się robi, ale przyjdą nowe dzieci
a nasi aktualni średniacy, zajmą ważne miej-

sca przy stolikach i zamienią się w starszaków.
Przed nami jeszcze pożegnanie starszaków, połączone z nocowaniem w przedszkolu i wycieczka. W tym roku zdecydowaliśmy
się odwiedzić Chatę Chlebową w Górkach
i kąpanie w Wiśle.
Miejmy nadzieję, że w tak ważne dla
dzieci dni, będzie dopisywać nam pogoda,
uśmiech i dobry humor.
Wszystkie tegoroczne imprezy, które
odbyły się i jeszcze będą, zawdzięczamy
ścisłej współpracy z rodzicami,placówką
dyrekcji szkoły, Macierzy, PZKO oraz Urzędu
Gminy w Bukowcu. DZIĘKUJEMY.
Za personel Bukowieckiego przedszkola życzymy słoneczne i pełne odpoczynku
wakacje.
Mgr. Danuta Lipowska,
oraz pracownicy przedszkola
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Momenty z desetidenního ozdravného
pobytu v Tatrách
Všichni žáci naší české základní školy
mají své trvalé bydliště v Bukovci a vyrůstají obklopeni přírodou. Zdálo se nám proto
nezvyklé, když naše škola obdržela nabídku
zapojit své čtvrťáky a páťáky do programu
ozdravných pobytů. Sedmnáct dětí projevilo o pobyt na čerstvém jarním vzduchu
ve Žiaru zájem a v březnu jsme vycestovali.
Během deseti dní jsme zvládli uskutečnit velké množství aktivit. Děti došly na Žiarskou chatu, zasoutěžily si ve sportovních
soutěžích a pohybových hrách společně
s dětmi ze základní školy v Milíkově, se
kterými byly ubytovány v jednom srubu.
Vyslechly si tematické přednášky o práci
Horské záchranné služby, shlédly prezentace o vybraných druzích zvířat žijících
v Tatrách. Nechybělo ani stavění příbytků
pro Trolly, malování na chodníku nebo
závody družstev v místním areálu. Čas ve

Žiaru ubíhal nečekaně rychle a po návratu
domů nám na pobyt zbyly už jen vzpomínky a fotografie. Doufáme, že i v budoucnu
dostaneme možnost zúčastnit se některého
z dotovaných pobytů, protože v Tatrách se
nám všem doopravdy líbilo.
Lucie Nožková,
ředitelka ZŠ a MŠ Bukovec, p.o.

www.bukovec.cz
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Noc s Andersenem
Noc s Andersenem je oblíbenou akcí
naší školy, která děti zábavnou formou vrací
k četbě a literatuře. Letošní Noc s Andersenem proměnila naši bukoveckou školu na
školu bradavickou. Děti prožily dobrodruž-

ství slavného Harryho Pottera a jeho přátel.
Navštívila nás také spisovatelka dětských
knih paní Zuzana Pospíšilová, která děti seznámila se svými knihami i s tím, jak taková
nová kniha vlastně vzniká. Jak se letošní Noc
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s Andersenem dětem líbila, si můžete přečíst v jejich vlastním hodnocení níže. Už se
moc těšíme na příští rok!
„Poté jsme všichni vyšli ven na stezku
odvahy, všichni na začátku měli strach. Příklad si všichni mohli vzít z nejstatečnější
prvňačky, která prošla celou stezku odvahy
sama bez jediného vykřiknutí a zapištění.“
„Nejvíc mě vystrašil smeták, protože jsem
si myslel, že je to nějaký strašidelný duch.“
„Byla to moje poslední Noc s Andersenem a moc se mi líbila. Byla ze všech nejlepší.“

Červen 2017
„Přivítala nás paní McGonagalová a byl
tam i kouzelný klobouk. Byla jsem v Nebelvíru.“
„Líbilo se mi tam, ale škoda, že tu jsem
poslední rok, ale myslím si, že si to malí
užijou tak jako já a ostatní moji spolužáci
a sourozenci.“
„Byl jsem z toho moc rád a chtěl bych to
zažít ještě jednou.“
„V kolejích jsme plnili úkoly, např. Hagridova zvířátka, kvíz, bludiště, a taky jsme
z balónků dělali sovy, bohužel ta moje už
nežije.“
„Noc s Andersenem začala tak, že nás
navštívila spisovatelka Zuzana Pospíšilová.
Vypravovala nám o tom, jak se knížka vytváří, kolik lidí na tom pracuje.“
„Měli jsme velkou hostinu, a když jsem
se na všechny koukla, všichni měli úsměvy
na tváři.“
„Tentokrát nás čekalo sedm let studování v Bradavicích a také stezka odvahy do
Zapovězeného lesa. Noc s Andersenem byla
vskutku výborná.“
vychovatelky ŠD

www.bukovec.cz
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Nasza szkoła na wiosnę 2017
Jest czerwiec i uczniowie cieszą się już
na nadchodzące wakacje. Zasłużyli na nie,
bo przez cały rok szkolny pilnie pracowali w ławkach nad podręcznikami i w inny
sposób.
Największym i najważniejszym wydarzeniem były obchody 225 rocznicy istnienia
naszej szkoły. Pod kierownictwem Mgr. Beaty
Tomanek i innych pań uczniowie naszej szkoły
przygotowali przedstawienie pod tytułem
„Mała Syrenka“. Do swego zadania podeszli
z pełnym zaangażowaniem, pilnie uczyli się
ról, przymierzali kostiumy i pomagali w przygotowaniu rekwizytów oraz dekoracji. Sztukę
zagrano trzy razy, więc nasi mali aktorzy solidnie się napracowali, a wielkie brawa i prezenty
szczerze ich cieszyły.
Tak jak w każdym roku szkolnym nasi
uczniowie wzięli udział w wielu konkursach
i współzawodnictwach, na przykład niedawno Ema Tomanek, Esterka Pyszko, Radek Polok i Tomek Sikora otrzymali nagrody
książkowe za bardzo dobry wynik w między-

narodowym konkursie języka angielskiego
FOX. W konkursie matematycznym Kangur
Max Tomanek został laureatem, w związku
z czym został zaproszony na uroczyste
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ogłoszenie wyników w Bielsku-Biała i otrzymał finansową nagrodę w wysokości 300zł.
W tym konkursie otrzymali wyróżnienie
jeszcze Gabriel Koky, Marek Kohut i Ema Tomanek. W Transgranicznym Konkursie Gwar
„Tu sóm moji korzynie“ w Pierśćcu Max i Ema
Tomanek zdobyli pierwsze miejsca. Zespół
Pastyreczki z Bukowca reprezentowały

Červen 2017

szkołę w Przeglądzie Cieszyńskiej Pieśni Ludowej, gdzie uzyskały drugie miejsce i jako
laureatki tego konkursu zaśpiewały na rynku
w Cieszynie z okazji Święta Trzech Braci. Pod
koniec maja odbyły się Igrzyska Lekkoatletyczne w Trzyńcu. Najlepszym sportowcem
naszej szkoły okazał się Tomek Sikora, który
zdobył aż trzy brązowe medale.

www.bukovec.cz
Oprócz konkursów nasza szkoła bierze
udział w różnych ciekawych spotkaniach
i prelekcjach. Świetlica szkolna mile wspomina chwile spędzone z Jankiem Michalikiem i wicestarostą Józefem Byrtusem przy
chronionym drzewie „Bukowieckim Starziku“, gdzie fotografowano drzewo do konkursu „Drzewo roku“. Janek Michalik, nasz
były absolwent, spotka się z nami jeszcze
przy prelekcji o pszczołach.
Choć nasze mury szkolne opuszczą
w tym roku tylko dwaj uczniowie, pożegnaliśmy ich razem z czwartakam na rowerówce
i nocy w szkole.
Tradycyjnie wyjechaliśmy na wycieczkę
szkolną . Klasa pierwsza i druga wyjechała
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do Ostrawy do Świata Techniki i do Karoliny.
Reszta szkoły w tym czasie wyruszyła szlakiem partyzantów na Kozubową.
Czeka nas jeszcze ogłoszenie konkursu
czytelniczego„ Lovci perel“, który organizawała biblioteka gminna pod kierownictwem
pani Jarki Bujakowej, której serdecznie dziękujemy za całoroczną współpracę.
Podczas wakacji też czeka nas mnóstwo
pracy, zespół taneczny Lipka spotyka się na
ważnym zgrupowaniu w szkole , aby przygotować program na Górolskie Święto, Plackowy Festiwal i Dożynki w Piosku.
Życzymy pogodnych i słonecznych
wakacji wszystkim sympatykom naszej szkoły.

T-Mobile Olympijský běh na české základní škole
Celosvětová oslava Olympijského dne
se v České republice tradičně slaví běháním
a má v naší zemi spoustu příznivců. Letos se
k ní přidala i česká základní škola v Bukovci
a zpestřila si poslední dny školního roku.
Dnešní doba pohybu moc nepřeje, děti lákají často více počítače, tablety a mobily.
Proto se škola snaží vést děti ke správným
návykům zdravého životního stylu, mezi
které patří i pravidelný pohyb. Připravili
jsme si vlastní T-Mobile Olympijský běh
v místě turistické atrakce Cestujeme po
Evropě. Od Českého olympijského výboru
jsme po úspěšné registraci školy k běhu získali startovní a cílovou pásku, startovní čísla,
pro každého závodníka účastnické diplomy
a medaile od partnera Koh-i-noor, tyčinku
Corny Milk a odměny pro nejlepší běžce
a funkční trička pro pořadatele značky Alpine Pro. U vedení obce jsme také získali
podporu, k dárkům od Českého olympijského výboru obec přidala ještě něco sladkého
a nápoj v krabičce.
Běžecký závod připadl na středu
21. června 2017. Běhu se v celé naší republice účastnilo celkem 50 000 žáků z různých
škol. Byli jsme rádi, že jsme mohli být také

jeho součástí. Počasí nám přálo, hudba
u startu dodávala energii do závodu, a dokonce nás přišlo povzbudit i několik rodičů
dětí. Děti si navzájem fandily a atmosféra
byla přátelská. Po skončení závodu došlo na
vyhlášení výsledků. Nikdo neodešel s prázdnou. Obec Bukovec na akci zastupovala paní
starostka Monika Czepczorová, která s dětmi zvládla i rozcvičku. Děti nejen běhaly,
mohly využít i nových barviček a vybarvit
si svou medaili, na jejíž zadní straně k tomu
byla určena bílá plocha. Barvičky použily
i na účastnickém diplomu, kde bylo okénko,
do kterého mohly namalovat sebe, jak se
radují z úspěchu.
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A komu to běhalo nejlépe? Běžecký
závod měl samozřejmě stejně tak jako
i jiné závody své vítěze. Absolutními vítězi
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se mohli stát jenom dva žáci – jedna dívka
a jeden chlapec. Podařilo se to Terezce Kobieluszové a Filipu Čmielovi. Aby však bylo
odměněných dětí více a zklamaných dětí
méně, oceněni byli i nejrychlejší chlapci
a dívky z jednotlivých ročníků.
Na stupních vítězů nemohli stát všichni,
nutno však podotknout, že i když oficiální vítězové byli pouze dva, vyhráli vlastně
všichni, kteří se běhu zúčastnili a zdárně doběhli do cíle. Dokázali, že mají sportovního
ducha, proto na ně mohou být jejich rodiče
patřičně pyšní.
Norbert Gráf
hlavní pořadatel T-Mobile
Olympijského běhu v Bukovci

Oznámení školní jídelny
Na základě kalkulace cen potravin, mzdových a režijních nákladů
dochází od 1.9.2017 ke změně ceny stravného.
Cena obědů pro cizí strávníky je navýšena na 55 Kč/oběd.
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Bukovec…kolébka fotbalových mistrů?! 😊
Veronika Starzyková - dvojnásobná vítězka Krajské
zimní ligy
Nádherného úspěchu dosáhla hráčka
naší TJ BESKYD BUKOVEC Veronika Starzyková, a to v 19. ročníku KZL. Spolu s Dominikem Gazurem a Vojtou Kurkem byli
na hostování za ml. přípravku ve Spartaku
Jablunkov. Verča hrála navíc i předpřípravku. Tato talentovaná hráčka absolvovala
všechny kola turnaje, včetně finále ve dvou
věkových kategoriích. Byla velikou oporou
manšaftu, čímž značnou mírou pomohla
Jablunkovu k dvojnásobnému vítězství
v KZL. Tímto bychom chtěli Verči pogratulovat a popřát mnoho dalších úspěchů. Také
poděkovat za vzornou reprezentaci jak naší
obce, tak i naší TJ. Zbývá nám jen doufat,
že ji snad někdy uvidíme v nějaké dívčí reprezentaci.
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Ve starší přípravce byli na hostování ve
Spartaku také Filip a Petr Čmielovi společně s Lukášem Lipowskim. Tito hráči patřili
k pilířům manšaftu a tak i jejich zásluhou
Jablunkov vyhrál základní skupinu a postoupil z 1. místa do superfinále. Toto finále
si zajistilo 8 nejlepších družstev v Morav-
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skoslezském kraji, kteří hrají okresní nebo
krajské přebory. Ve finále se klukům už tak
moc nedařilo. Smolně prohráli o gól úvodní dva duely. Pak, ale s přehledem třikrát
vyhráli a nakonec obsadili hezké 5. místo.
I těmto klukům patří uznání a obrovské DÍK!
Vítězslav Jalovičor, trenér přípravky

GRATULUJEME!
Výběry OFS Frýdek-Místek U12 se ve
středu 19. dubna 2017 utkaly na hřišti MFK
Havířov s výběry ostatních okresů v rámci
Moravskoslezského Krajského fotbalového
svazu. Za velmi nepříznivého počasí (sněžení, vítr) naši hráči bojovali a nakonec celý
turnaj vyhráli. Dali do všech zápasů srdíčko.
Tímto vítězstvím si zajistili účast na turnaji
VÝBĚRY OFS - U12 VÝCHOD, který se uskutečnil ve dnech 9. - 10. května 2017 ve sportovním areálu Hluk. První den turnaje náš
výběr 2 x remizoval, 1 x vyhrál a 1 x prohrál.
Do druhého dne jsme nastupovali s odhodláním neprohrát a získat minimálně čtyři
body, což by mohlo zaručovat třetí místo

a postup do finále v Praze. Kluci bojovali
a po pomalejším rozjezdu měli převahu.
Neproměnili šance a po nešťastném pokutovém kopu rozhodující zápas prohráli
nejtěsnějším rozdílem. Poslední zápas jsme
vyhráli a nakonec obsadili čtvrté místo.
Postup nám unikl o vlásek. Kluci bojovali
a určitě neudělali ostudu. Poděkování patří trenérům Jiřímu Němcovi, Raimundu
Sikorovi a Vítězslavu Jalovičorovi, kteří se
o mladé fotbalisty starali a na všechny zápasy je dobře nabudili. Poděkování patři i rodičům, kteří obětovali čas a kluky doprovázeli.
Suszka Jan,
vedoucí výběru
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Pořadí družstev:
1.MěFS Brno
2.OFS Olomouc
3.OFS Vsetín
4.OFS Frýdek-Místek
5.OFS Náchod
6.OFS Ůstí nad Orlicí
7.OFS Ždár nad Sázavou

Červen – měsíc myslivosti
V červnu každého roku si my myslivci připomínáme měsíc myslivosti. A proč zrovna
červen? V červnu dochází k přelomu jara
s létem a v přesně v tomto období přichází
v přírodě na svět největší množství mláďat
všech živočichů. A právě v této roční době
si zaslouží naše příroda větší pozornost,

a to hlavně od myslivců. Největší starost nám
dělá každoroční sečení trávy právě v období
června a července. Každoročně v tuto dobu
zahyne několik srnčat nebo drobné zvěře po
zásahu žacích strojů. Zde prosíme a apelujeme na zemědělce, aby předem hlásili sekání
trávy nám myslivcům (kontaktní telefon na
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předsedu spolku: 602536257). Chápeme, že
z traktorů nemají řidiči možnost ve vysoké
trávě například schoulená srnčata spatřit,
proto chceme minimalizovat tyto ztráty
a po nahlášení před sekáním na daném
území provedeme plašení, které zranitelnou
zvěř odežene.
Mezi další činnosti Mysliveckého spolku
Bukovec - Šance uvádíme vybudování nového přikrmovacího zařízení (krmelce) v části
Zachrašč. Původní krmelec v této lokalitě
byl již v havarijním stavu, proto došlo k jeho
rozebrání a odvozu. Během léta nás čeká
oprava 5 žebříkových posedů a instalace
či opravy 4 slanisek. Pravidelně udržujeme
políčko s vysetou řepkou v lokalitě Pod Ře-
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píkem, které kvalitativně doplňuje pestrost
rostlinných druhů potravy zvěře.
V srpnu nás čeká sečení a sušení jeteloviny, které si každý člen spolku zajišťuje
ve vlastní režii. V září pak toto objemové
krmivo rozvážíme do krmelců spolu s jadrným krmivem-ovsem. Jadrné krmivo nakupujeme z prostředků neinvestiční dotace
obce Bukovec, za což obci velmi děkujeme.
Nezbytnou součástí této činnosti je pak
v zimních měsících pravidelná docházka
(2x týdně) k těmto krmelcům a doplňování
korýtek a jeslí krmivem.
V rámci kulturní činnosti se Myslivecký
spolek aktivně a pravidelně účastní Dne
obce Bukovec, kde ve vlastním stánku nabízí
k prodeji jedinečný zvěřinový guláš.
Tak jako každým rokem i letos budou
myslivci propagovat svou činnost. Chystáme
pravidelnou přednášku o myslivosti v místní Základní škole. Pro ty nejmenší, tzn. děti
z Mateřské školy Bukovec, bude opět zorganizován výlet ke krmelci s odborným výkladem práce a činnosti myslivce v honitbě.
Myslivosti zdar!
Za MS Bukovec-Šance Libor Michalek
www.msbukovec.cz
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Co možná nevíte o taneční skupině Leila…
Letošní rok byl pro nás, taneční skupinu Leila velmi úspěšný. Nejen, že jsme se
během několika měsíců zúčastnily nových
a náročnějších soutěží, ale také se nám na
nich dařilo.
Jako první cíl byl zvolen Mia Festival
v Ostravě, sdružení „Děti fitness aneb sportem proti drogám“, které se již od roku 1999
snaží ve všech budovat kladný vztah ke
sportu. Doufaly jsme, že se nám podaří obsadit vysoké pozice, ale 1. místo bylo velké
překvapení.
Také jsme soutěžily na taneční nepostupové přehlídce Tancer Cup ve Zlíně, kterou
již známe z minulého roku, kdy nám štěstí
moc nepřálo. Avšak tento rok s choreografií,
Raks Sharki mohla přísná porota zhlédnout

Taneční skupina Leila

moderní pojetí bellydance a my si tak domů
odvezly 1. místo. Abychom si vyzkoušely,
jestli zvládneme i jiný druh pohybu, zařadily
jsme do této soutěže i sestavu Raks Africa,
ve které za doprovodu hudby afrických bubnů, zobrazujeme propojení břišních tanců
s Afrikou. Přibylo nám za to ještě i 3. místo.
Poslední a zároveň nejnáročnější boj
s konkurencí bylo mistrovství Moravy v orientálních tancích, které jsme absolvovaly poprvé
a soupeřily tak proti vynikajícím tanečnicím.
Nakonec se nám zdařilo dobýt 3. místo.
I přesto, že to nebylo jednoduché, můžeme být nadmíru spokojené s úspěchy za
rok 2017 a doufat, že v tom budeme pokračovat. Samozřejmě s pomocí naší trpělivé
trenérky Renaty Saranové.
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Z činnosti Klubu seniorů
Letošní rok máme opět bohatý na zážitky a cestování. Dne 8. 3., tedy na MDŽ, jsme
vyrazily do Košic, abychom viděly to největší
městské památkové centrum na Slovensku.
A bylo se opravdu na co dívat, navštívily jsme např. Katedrálu sv. Alžběty, kapli
sv. Michala a obdivovaly bohatou architekturu města. Daly jsme si kafe, výborný oběd
a pak už honem zpátky k vlaku. Slovenské
dráhy vozí nás seniory totiž zdarma, tak proč
toho nevyužít.
Dne 21. 4. jsme se aktivně zapojily do
úklidu naší obce při příležitosti Dne Země.
Některé naše členky, šly uklízet už dopoledne, protože odpoledne měly zase jiné
„babičkovské“ povinnosti.
26. 4. nás vlak společnosti RegioJet brzo
ráno odvezl do Prahy. Zajímalo nás totiž, jak
v této době vypadá botanická zahrada v Tróji. Naše očekávání bylo naplněno, podívaná
to byla úchvatná. K vidění jsou tam rostliny
z celého světa a zážitek umocnila výstava
motýlů. Byl to nespočet živých pestrobarevných křídel a pozorovat jsme mohly i larvy,
a právě se líhnoucí motýlky. Tento výlet pokračoval ještě dál návštěvou pražské ZOO

a večer nás opět rychlík stejné společnosti
odvezl zpátky domů.
Neděle 30. 4. byla v Bukovci na kulturní
akce bohatá, nejdříve nás pobavily děti PZŠ
s jejich povedeným divadelním představením Mała Syrenka. Nabyly jsme dojmu, že se
u nás v Bukovci rodí velké divadelní hvězdy.
Po představení se ještě některé z nás zúčastnily Stavění máje na Kympě.
6. 5. jsme využily pozvání členů KDU –
ČSL a vyrazily s nimi na zájezd do Krnova.
Jak v „Jiříkově“ vidění jsme byli v obci Jiříkov
v Pradědově galerii u Halousků, kam výlet
pokračoval a zakončili jsme jej v Pasekách
u Sovince, kde se nachází překrásné arboretum Makču Pikču.
V úterý 7. 6. se konalo pravidelné setkání našich členů v přírodě pod Gírovou
a smažili jsme vaječinu. Sešlo se nás 25
a padlo 104 vajec.
V našem klubu se pořád něco děje…
škoda, že nás není víc a že se nás pořád tak
nějak ti muži bojí anebo se ještě nepovažují
za seniory?
Terezie Jochymková
Předsedkyně Klubu seniorů

Ze szuflody
LAS
Uszporuj chwile a łoblycz ze szpasu
starzików kabot ,kiery czpi naftalinóm,
a stary kłobuk na ceste do lasu,
a kapke romantyki za dziedzinóm.

Dokiyl duch lasu tam przebywać bedzie
tóż tam każdy dziyń nigdy nierozedni.
Tam nie rozeznosz wszednich dni od niedziel
szarych poranków ani popołedni.

Potym uż pujdziesz kole młodych smreków
co aż ku ziymi ogibajóm szosy.
Chodniczkym zwierzónt drepszónym od wieków
a w pajónczynach kwitnóm perły rosy.

Zdo sie żeś zaszeł uż na sóm kóniec,
kaj głuche cicho jyny odpowiado,
możne żeś chcioł nónść roki przeminióne,
a możne jyny tam sóm sebie chladosz.

Wszak idziesz dali aż do głymbi lasu
kaj światło dnia uż roki nie dojrzało,
kaj nima luto ztracónego czasu,
jakoby sie tam niczymu nie chciało.

www.bukovec.cz
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Ostatni wilk
Dnia 5.marca 1914 roku pańskigo był
w lesie niedaleko Hyrczawy w miejscu
zwanym Macówka w katastrze Bukowca
zastrzelóny ostatni wilk w naszich Beskidach
przez nadgojnego z Jabónkowa Francka Jeża.
Wilk wlóz do gynstego młodnika
a miejscowi naganiacze łobtoczyli go
a z wielkim krawalym postympowali do

przodku,kaj uż czakała Jabłónkowsko
,,śmietónka“ z flintami.
Aż za drugim razym sie jim podarziło
wilka z młodnika wysztwać. Tyn wyglóndnył
a zdało sie mu ,że je luft czisty,tóż skocził
przez przikope. Nejbliżi stoł Francek Jeż
a ścisnył kohótek.
Starzik z drugi jizby

TIPY PRO ZDRAVÝ ŽIVOT
Slunce hojí duši a krášlí tělo
Sluníčko k životu nezbytně potřebujeme. Nejedna vědecká studie prokázala
souvislost mezi slunečním svitem a zmírňováním stavu depresí. Slunce je také
přirozeným zdrojem vitaminu D, ten hraje důležitou roli při tvorbě kostí, hojení
kostí po zlomeninách, při metabolismu
vápníku atd. Známé přísloví říká, že kam
nechodí slunce, tam chodí lékař. Ve společnosti už však delší dobu panuje názor,
že je lepší se sluníčku vyhýbat. Na stranu
druhou odborníci varují, že lidstvu schází
tolik potřebný vitamín D. Nastává tedy sluneční dilema. Odpověď zní: všeho s mírou!
Pobyt na sluníčku by se neměl přehánět, ale
lehce přehnat to můžete s vodou , tedy se
správným pitným režimem.
Pít dostatečné množství neslazené, čisté vody pokojové teploty je to nejlepší pro
lidský organismus, nejen v teplém počasí.
Studená voda je totiž pro tělo signálem, že
se blíží zima a tělo si v sobě začne horka
vytvářet ještě více! Vodu si v létě můžete
ochutit čerstvými lístky máty, ta osvěžuje
a povzbuzuje, podporuje činnost zažívacího
systému, má dezinfekční účinky atd. Ulevit
tělu od horka pomohou i vlažné bylinkové
čaje, např. heřmánkový, fenyklový, mátový…
Pokud nejste zvyklí pít čistou vodu, ani
bylinné čaje pak meloun je v horkém dni

lepší, než limonády plné éček. Obsahuje minerály a vit. C, A, B6, B3, kyselinu listovou
atd., čímž doplní tělu cenné látky a osvěží.
Přestože je meloun nejsladší zelenina, je
ideální potravinou zdravého životního stylu. Obsahuje až 90 % vody a cukry tvoří jen
3-12% (dle odrůdy).
Letní počasí zdravému stravování nahrává do karet, všude je dostatek čerstvé
zeleniny a ovoce, není tak těžké, stravovat se
lehce i zdravě. Do jídelníčku zařaďte především ochlazující potraviny, např. oves, rýži,
špaldu, dušenou i čerstvou zeleninu, tuzemské sezónní ovoce, ale i to tropické (je
silně ochlazující, proto roste v tropech ).
TIP na zdravou letní snídani!
Tolik populární smoothie je nápoj, na
jehož přípravě je nejlepší to, že dostává
prostor vaše vlastní fantazie, kterou povzbuzuje vaše vlastní chuť. Kombinovat můžete
v podstatě vše, co máte rádi. Základem je
ovoce, zelenina, voda nebo rostlinné
mléko, byliny a jako sladidlo třeba med.
Přidat můžete i „superpotraviny“ např.
goji, chia semínka, chlorellu, mladý zelený ječmen apod. (já přidávám vše zelené
a jedlé co najdu na zahradě – jitrocel, pampelišku, sedmikrásky, kontryhel, řebříček…)
Přeji sluncem zalité letní dny.
Ivana Kluzová, terapeut & poradce
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CO JE KŘÍDLATKA A JAK JI ZNIČIT
Na území ČR rostou tři druhy křídlatek
– japonská, sachalinská a česká. Všechny
křídlatky jsou invazní rostliny dorůstající
do výšky 2–5 m a charakteristické svým
dutým, červeně skvrnitým stonkem. Listy
jsou 15 cm dlouhé (u křídlatky sachalinské
až 30 cm). Křídlatka má bílý květ a kvete koncem léta. S prvními mrazy listy odumřou,
zůstanou jen vysoké duté stonky. Křídlatka
přezimuje pomocí mohutného oddenku,
v němž jsou shromážděné živiny.
Kde se vzala?
• Do Evropy byla dovezena z východní Asie
jako okrasná
a medonosná rostlina.
• Ze zahrádek a parků „utekla do přírody“.
Proč se jí tu tak daří?
• Rychle roste, až 8 cm denně, každoročně
dorůstá 2–5 m
• Nemá zde přirozené nepřátele (nemoci,
hmyz)
• Není vybíravá – roste téměř všude
Jak se rozmnožuje?
Rozmnožuje se zejména pomocí částí
oddenků a stonků (k rozmnožení stačí jen kousek
velký 2 cm).
Velmi rychle se šíří,
zejména podél řek, a obsazuje nová území. Tvoří
rozsáhlé neproniknutelné porosty a vytlačuje
původní druhy rostlin.
Zvyšuje půdní erozi.
Jak ji zničit
Nejúčinnější křídlatku
zničíme za pomoci herbicidů, které aplikujeme
v červnu až září (nejpozději
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14 dní před prvními mrazy) například zahradním postřikovačem. Počkáme, až křídlatka
na postřik zareaguje. Rostlinu zkosíme až po
jejím uschnutí. Po 14–30 dnech území zkontrolujeme a postříkáme rostliny, které přežily.
Jediný dostupný herbicid, který je možno
používat přímo u vody, je Roundup Biaktiv,
mimo vodní plochy lze použít i ostatní druhy
Roundupu (Klasik, Rapid) nebo jiný herbicid
fungující na bázi glyfosátu (Dominátor, Glyfogan...). Glyfosát blokuje fotosyntézu, není
tedy nebezpečný pro živočichy (a člověka).
Při použití dbáme pokynů výrobce.
Běh na dlouhou trať
Křídlatku nelze úplně vyhubit během
jednoho roku. Druhým rokem naroste znovu, ale oslabená, někdy i zdeformovaná
(kadeřavé listy). Postřiky je nutné opakovat,
ideálně tři roky po sobě a následně místa
bývalého výskytu kontrolovat.
Herbicid zahubí nejen křídlatku, ale
bohužel i většinu ostatních rostlin. „Vypálené“ plochy je vhodné osít trávou, nebo zde
vysadit keře či stromy a nadále o ně pečovat, jinak hrozí nebezpečí rozšíření dalších
invazních druhů.

Další způsob likvidace
Kosení
• Nutné opakovat nejméně 6-8 krát ročně
pokaždé, když křídlatka doroste 40 cm
výšky, pokosené rostliny je třeba spálit
• Málo účinné, křídlatku utlumí, ale nezlikviduje
Co určitě nedělat!
• Nerýt, neorat (přesekáním oddenků křídlatku namnožíte)
• Nevyvážet zeminu či posekanou křídlatku do lesa, na skládku atd. (křídlatku tak
rozšíříte)
• Nevysazovat si křídlatku do zahrádek
(pomocí kořenového systému se lehce
dostane i mimo váš pozemek)
Zpracovalo:
Centrum společných služeb Sdružení obcí
Jablunkovska, Hrádek 352, 739 97 Hrádek
Tel.: 558 551 315, Mobil: 601 169 616
E-mail: css@obechradek.cz
www.jablunkovsko.cz/sdruzeni-2/centrum-spolecnych-sluzeb/
Zdroj: ČSOP Salamandr

Pytle na plastový odpad
Z důvodu stále
nedostačující kapacity kontejnerů
na plastové odpady a nepořádku kolem nich, si může
vyzvednout každá

domácnost pytle na plastový odpad. Do
těchto pytlů lze odkládat veškeré plastové
odpady – PET láhve, sáčky, fólie, plastové
kelímky, tácky, polystyren a další plastové
výrobky.
Pytle jsou k dispozici ZDARMA na
obecním úřadě.
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Charita Jablunkov již 16-tým rokem na „Góraliji“
Dovolte mi, že se
společně ohlédneme
do historie naší charity a povíme si také, jak
i Vám můžou být nápomocné naše služby
právě dnes.
Charita Jablunkov
byla založena mladými aktivisty, kteří se
rozhodli pomáhat druhým, protože to cítili
jako svoji křesťanskou
povinnost a především
je to činilo šťastné. Každý z nás má ve svém
srdci touhu konat dobro, a když tuto touhu naplníme – věřte nebo ne – často nacházíme smysl svého života. Jako motto
Charity Jablunkov, vybrali zakladatelé citát
sv. Matky Terezy: „Chceme dělat jen malé
věci s velkou láskou.“ Tato slova si neustále
opakujeme a držíme se jich dodnes.
Na samotném začátku působení charity vznikl Denní stacionář sv. Josefa, jenž
dodnes podává pomocnou ruku lidem
s mentálním a kombinovaným postižením,
kteří touží po tom najít smysl vlastního života. Ve stacionáři chceme, aby každý náš
klient poznal pocit uznání a seberealizace.
Naši klienti přichází během týdne a zdokonalují se ve všem, po čem touží. Mnozí z našich klientů umí vyrábět nádherné výrobky
z keramiky, vosku, dřeva… Jiní klienti umí
povzbuzovat druhé, usmívat se za všech
okolnosti. Někteří klienti se nikdy nevzdávají a pořád znovu, opakovaně každý den
se pokouší dosáhnout svých cílů. K čemu
je takový stacionář dobrý? Může pomoci
lidem s postižením začít žít svůj vlastní
život, a ne jen přežívat ze dne na den. Každý jsme jedinečný a my si to připomínáme
den co den. Nevěříte? Navštivte nás kdykoli
v týdnu od 6.30 do 14.30 a ověřte si to
na vlastní kůži. Sídlíme v krásných nových

prostorách bývalé speciální školy na ul. Bukovecké 479.
Další službou, která od samého založení
charity pomohla mnohým z Vás je Bezplatná právní poradna.
JUDr. Marek Jakubík a
jeho kolega Mgr. Martin Bielesz z Advokátní
kanceláře Hajduk and
partners s.r.o., pravidelně věnují 2 hodiny
svého volného času, aby mohli poradit
každému z Vás a to bez ohledu na rasu,
národnost, vyznání, pohlaví, politickou příslušnost, věk, sociální postavení, vzdělání
apod. Poradenství je poskytováno anonymně a konkrétně každý pracovní čtvrtek od 16.00 do 18.00 hod. v prostorách
Charity Jablunkov na ul. Bukovecké 479. Co
Vám můžeme poradit nyní? Zlaté pravidlo:
2x měř, 1x řež. Dříve než např. něco podepíšete, využijte naši poradnu a zeptejte se
advokáta co si o tom myslí, protože potom
už nemusí být pomoci.
Mnozí z Vás určitě často využívali naši
další službu, kterou je humanitární sklad.
Tak jak všechny služby prošly mnohými
změnami i tato služba zažila své. Dnes
z původního skladu máme velmi oblíbené Centrum pomoci sv. Rafaela. V tomto
centru můžete nejen odevzdat své nepoužívané věci, ale rovnou si odnést to, co
právě potřebujete a podpořit tak charitní
činnost. Většina věcí putuje do rodin, které
nemají peněz nazbyt, nebo je posílána na
Ukrajinu. Mimo jiné v centru každý dostane základní poradenství, pokud jej potřebuje. Cílem je pomoct těm, kdo se ocitli
v těžkém životním období a provézt ho
k lepšímu zítřku. Daří se to? Ano. Daří se
to těm, kdo opravdu touží po změně. Naše
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centrum je mimo jiné také místem setkání.
Sekávají se u nás maminky na rodičovské
dovolené, dámy, které rády tvoří a modlící
se maminky za své děti. Pravidelně máme
také doučování pro děti z 1. a 2. stupně
základní školy, které vedou naši dobrovolníci. Jednou týdně se u nás také setkávají
příbuzní alkoholiků, kteří se vzájemně podporují. Našim hlavní pilířem, na kterém budujeme tuto službu, je bratrská láska. Naši
dobrovolníci pomáhají tam, kde je potřeba. V tomto roce jsme potřebným sklízeli uhlí, dřevo, sekali trávu, myli okna atd.
Jsme ale připraveni pomáhat také u mimořádných událostí. Náš sklad je vybavený
vysoušeči a různými potřebami k odstraňovaní následků po vodě, ohni… Možná i
Vy potřebujete pomoct? Nebo chcete pomáhat s námi? Přidejte se k nám… Centrum je otevřeno v pondělí od 8.00 do
15.30 hod. a od úterý do čtvrtku od 8.00
do 13.00 hod. prozatím v prostorách na
ul. Bukovecké 479.
Nejzajímavější novinkou, kterou naše
charita nabízí je Charitní pečovatelská
služba, jenž je tady pro naše nemocné
a starší lidi. Oč usilujeme? Naše služba usiluje o co nejdelší setrvání klienta ve svém
domácím, přirozeném prostředí tak, aby
mohl žít běžný způsob života i přes jeho
nepříznivou životní situaci. Nejedná se
pouze o lidi samotné. Mezi naše klienty
patří i ti, jejichž rodiny poskytují péči, ale
dlouhodobým nepříznivým stavem jsou již
vyčerpány a potřebují pomoct. Naše pečovatelky se snaží vnášet do domácnosti „svěží závan“, pomáhají klientům s péčí o tělo,
domácnost a často i duši. Rozjasněná tvář,
motivace, nová chuť k životu to je to, co
často vídáme v očích těch nejstarších a osamělých, když je navštívíme. Sami si neumíme představit jaké to je, cítit se neužitečný
a druhým na obtíž. Pečovatelky pomohou
rodině skloubit běžný chod domácnosti
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a zároveň péči o člena rodiny. Každý z nás
potřebuje vědět, že je milován a není na
obtíž své rodině. Potřebujete i vy naši pomoc? Službu poskytujeme v Jablunkově
a ve všech okolních obcích (Návsí, Hrádek, Písečná, Písek, Bukovec, Bocanovice,
Milíkov, Košařiska, Dolní a Horní Lomná,
Mosty u Jablunkova, Hrčava) v tyto dny:
pondělí až pátek od 7.00 do 20.00 hod.;
soboty a neděle od 7.00 do 13.00 hod.
Cena služby dle schváleného ceníku
(104Kč/hod. v týdnu; 130Kč/hod. o víkendech). Kontaktujte nás nejlépe telefonicky
na čísle: 731 489 675.
Charita Jablunkov se snaží postupně
reagovat na Vaše požadavky a přizpůsobovat jim své služby. Sociální služby jsou
určovány a vymezovány zákonem a proto
nám často nedovolí dělat to, o co nás žádáte. Rozhodli jsme se tedy založit živnost,
kterou jsme pojmenovali: Charitní služby pro domácnost. Tyto aktivity nejsou
omezeny zákonem o sociálních službách,
proto je možné domluvit se i na takových
činnostech, které nebývají zcela běžné. Zajímá-li Vás i tato naše aktivita volejte na tel:
728 422 437.
Dovolte nám pomoci třeba právě Vám,
vždyť my děláme svoji práci rádi. Ostatně
Vy nám pomáháte a podporujete nás formou Tříkrálové sbírky, díky které v tomto
roce Charita Jablunkov obdržela neuvěřitelných 591.510Kč. Díky výnosu sbírky můžeme nyní nadále poskytovat pomoc tam,
kde je potřeba. Děkujeme! Každý měsíc za
všechny naše podporovatele, přátele, klienty je sloužena mše sv., kde Vám neustále
vyprošujeme potřebné milosti. Bůh Vám
žehnej. Přejeme Vám vše dobré a těšíme
se na setkání.
Za tým pracovníků Charity Jablunkov
Lucie Szotkowská, ředitelka.
Kontakt: 733 755 843, jablunkov@
caritas.cz
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VÝLETIŠTĚ:
14.00
14.15
15.00
16.00
16.10
16.30
17.00
17.30
18.00
19.00
20.00
21.15
23.00
23.30
01.00

Zahájení slavnosti – moderují Gabriela Pazderová a René Kuboš
Bukovecké hvězdičky – zpěv, tanec, recitace v podání talentovaných dětí z Bukovce
Franta Uher z Lanžhota – lidový vypravěč a bavič
Silvie Szkanderová a Marek Stonawski – latinsko-americké tance
LEILA – břišní tanečnice
Lipka – místní folklórní kapela
Vlasta Mudríková – heligonkářka a zpěvačka
Lipka – místí folklórní kapela
Předávání cen, udělení sošek „Chytry gazda“, „Chytro gazdino“, vyhlášení výsledků
„Gorolskich disciplin“, vyhlášení nejlepšího placku a udělení „Řádu zlatého placku“,
vyhlášení výsledků soutěže o „Nejhezčí balkon v Bukovci“
Pear Band – Čechomor Revival
Markéta Konvičková
Petr Bende & Band a Cimbál Band
MOTOR – rocková kapela
DJ Bartnicki – diskotéka v rytmu 80. – 90. Let
DJ Bartnicki – diskotéka

AREÁL ZŠ S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM:
14.00 – 18.00

Prodejní výstava – Vůně perníku z Bukovce
Výstava fotografií – 10. výročí Kempalandu
Prezentace strojů k pěstování brambor – TURPIL.cz

HŘIŠTĚ:
15.00 – 18.00
15.00 – 17.00
16.00

Program pro děti – skákací hrad, malování na obličej,
soutěže a animační program zajišťují DDM Jablunkov,
Asklépois z.s., Gabriela Lipus
„Gorolski“ disciplíny
Fotbalový zápas
přípravky 1. FK Spartak Jablunkov – TJ Beskyd Bukovec – z.s.

VOLNOČASOVÁ MÍSTNOST V BUDOVĚ OÚ:
15.00 – 18.00

Vernisáž uměleckých prací Beaty Chybidziurové

Občerstvení a „placki“ na různé způsoby zajišťují:
SDH Bukovec, TJ Beskyd Bukovec, PZKO Bukovec,
Klub seniorů v Bukovci, Myslivecký spolek Bukovec – Šance,
Český svaz včelařů Bukovec – Písek, paní Alena Sikorová,
Technické služby Bukovec, s.r.o., ANROBI SHOP, s.r.o.,
Hrčávka o.s., Šachový oddíl TJ Sokol Mosty…

Zve obec Bukovec.
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PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD 10. 7. 2017 V KANCELÁŘI OBECNÍHO ÚŘADU.
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