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INFORMACE STAROSTKY
Vážení a milí spoluobčané,
s ukončenými prázdninami vám přinášíme další číslo našeho zpravodaje.
• Úvodem mi dovolte sdělit největší novinky: naše obec získala v rámci „Programu na
podporu přípravy projektové dokumentace
2016“ investiční dotaci na projekt„Výstavba
vodojemu a vodovodu Na Kempě v obci
Bukovec“, v celkové výši max. 500.000 Kč.
Museli jsme proto během prázdnin vybrat
firmu, která vypracuje studii a projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí,
včetně nezbytných průzkumů a inženýrské
činností. Podané nabídky byly hodnoceny
hodnotící komisí podle kritéria nejnižší nabídkové ceny, přičemž nabídka spol. Sweco
Hydroprojekt a.s., divize Morava, s částkou
543.000 Kč bez DPH, byla nejvhodnější nabídkou. Druhou v pořadí se stala nabídka
spol. OSA projekt s.r.o., Ostrava, s částkou
585.000 Kč a třetí pak spol. KONEKO, s.r.o.,
Ostrava, s částkou 655.000 Kč. Smlouva s vítězným uchazečem bude projednána a případně schválena na příští schůzi Rady obce,
která se koná v pondělí dne 19. 9. 2016.
O dalším postupu, který se bude týkat především zájemců o odběr vody z Kempy, Vás
budu informovat v průběhu příštích týdnů.
• V pořadí druhou dobrou zprávou je obdržení Rozhodnutí Ministerstva zemědělství o dotaci ve výši max. 130.000 Kč
na projekt s názvem „Není Buk jako buk“.
V lokalitě centra obce na pozemku, který
vznikl po demolici dřevěné stavby, by tak
měl vyrůst během měsíce září miniaturní
parčík s lavičkami a bukovými stromy vícero druhů: se zlatým listem, s listy vybarvenými do tmavě červené barvy, s úzkými
dlouhými listy, dokonce atraktivně červenými s růžovým lemem a také s větvemi
převislými. Věřím, že zkulturněním daného místa poskytneme Vám, občanům
a sousedům místo pro setkávání, možnosti posadit se, počkat na nějaké vyřizování,
nebo si jenom popovídat.

• V návaznosti na témata z posledního
zpravodaje, především na informace
o projektu s názvem „Úprava veřejného
prostranství - parkoviště u kostela“, sděluji, že první zářijový pátek proběhlo jednání
na Ostravsko - Opavském Biskupství. Cílem
mojí návštěvy, za účasti p. Daniela Hořavy, jednatele Technických služeb Bukovec
a p. Pavly Waclawkové, referentky investic, bylo především projednání konkrétní
podoby projektu parkoviště, odsouhlasení
dalšího postupu a ujednání návrhu smlouvy potřebné pro Obec Bukovec jako jeden
z mnoha podkladů pro vydání územního
rozhodnutí. Pevně doufám, že se nám podaří zajistit vše potřebné a do zimy budeme
mít na stole vydané územní rozhodnutí.
• Pokračujeme v práci spojené s realizací
projektové dokumentace s názvem „Požární zbrojnice v Bukovci“. Rada obce na
prázdninové schůzi rozhodla o přidělení
zakázky spol. INGESTA s.r.o., Ostrava - Hrabůvka, s nejnižší nabídkovou cenou ve výši
366.000 Kč bez DPH. Druhou nejnižší nabídkovou cenu ve výši 411.150 Kč předložila spol. nodum atelier - na, s.r.o., Jablunkov,
a v pořadí třetí pak spol. Projekt 2010, s.r.o.,
Ostrava - Vítkovice, s částkou 495.000 Kč.
K dnešnímu dni proběhla se spol. INGESTA
s.r.o. již tři jednání, zápisy jsou zasílány jak
vedení SDH Bukovec, tak všem členům
JPO III. Jsem velmi ráda, že hasiči využívají
možnosti účastnit se těchto jednání a že
se aktivně do diskusí zapojují.
• Během měsíce srpna probíhala jednání
za účasti radních a zástupců spol. nodum-atelier - na, s.r.o., Jablunkov, i spol.
Landscapes, Český Těšín, i v prostorách
základní školy a to z důvodu dokončení
architektonické studie. Výsledek je zřejmý. Budeme usilovat o získání dotace
v rámci programu IROP, jelikož odhad

www.bukovec.cz
nákladů pro vybudování spojovacího
krčku mezi školou a tělocvičnou, úpravu
a dovybavení učeben a zabezpečení výuky ve venkovním prostranství, včetně bezbariérového přístupu je zatím na 6 mil. Kč.
• Havarijní stav kanálu v cestě kolem tělocvičny za 70.725,- Kč je opraven p. Pavlem
Pyszkem. V dalších pracích, které budou
spočívat v nutném zatrubnění příkopu,
který podemílá komunikaci, již budou pokračovat Technické služby Bukovec s.r.o.

• Plně dokončen je most v lokalitě U Turka.
Chyběl pouze kolaudační souhlas, který
byl vydán na konci prázdnin. Výstavbu
„Chodníku Kučery - Turek“ bychom rádi
zahájili na jaře 2017.
• Jak se nám daří se změnou č. 2 Územního
plánu se dočtete v textu Ing. Arch. Helgy
Kozelské Bencurové na str. 4-6.
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• Velmi si cením nabídky společnosti Kapa,
o.p.s., na zapojení do projektu „Senioři komunikují“ Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových. Těší nás, že naše
obec byla vybrána k podpoře. O tom, jak
si naši senioři vedli, se dočtete v článku
p. Terezky Jochymkové.
• Na základě vyhlášené výzvy Operačního
programu životního prostředí budeme
společně s dalšími obcemi Sdružení obcí
Jablunkovska podávat žádost o získání
dotace na pořízení 100 ks biokompostérů.
Věřím, že domácnostem, které se zapojily
do ankety, budeme moci taktéž sdělit, že
jsme byli úspěšní.
Milé sousedky, milí sousedé,
Přebor v ručním kosení a především pak
10. ročník Dne obce s podtitulkem Plackovy
festival je za námi. Závěrem mi proto dovolte ještě několik slov v podobě poděkování.
A to VŠEM, kteří organizovali, připravovali,
chystali, pekli, pomáhali, zajišťovali, zapůjčili
jak např. kosy, stejně jako traktory i mixéry.
Děkuji požárním hlídkám a všem, kteří uklízeli. Nesmírně si vaší pomoci vážím.
V první podzimní den nás čekají dozajista krásné akce - Vítání občánků a setkání
s jubilanty. Ve čtvrtek 20. října pak budeme společně pokračovat ve výsadbě třešní
v „Aleji života“ kolem in line stezky. Přizvěte
proto určitě celé vaše rodiny! Přeji nám všem,
abychom do konce roku byli plní síly, zdraví
a optimismu. Užijte si barevného podzimu,
chvíle s rodinou i přáteli, šťastně se vraťte
domů, pokud někam pojedete a mějte se
hezky.
S úctou Monika Czepczorová

Oznámení o konání voleb do zastupitelstev krajů
a do Senátu Parlamentu ČR
Volby se budou konat ve dnech 7. a 8. října 2016, a v případě 2. kola Senátních voleb
budou 14. a 15. října 2016. Volební místnost bude umístěna v prostorách bývalé
pošty v přízemí budovy Obecního úřadu Bukovec.
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Změna č. 2 Územního plánu Bukovec
a její veřejné projednání
Územní plán Bukovce začal vznikat před
téměř dvaceti lety, proces jeho tvorby byl
časově náročný a plán byl dokončen a vydán opatřením obecné povahy až v druhé
polovině roku 2007. Územní plán má závaznou – výrokovou část, která zahrnuje
textovou a grafickou část a odůvodnění, ve
stejném členění. Zobrazuje nejen popis stávajícího stavu katastru obce, ale především
navrhuje její budoucí rozvoj. Je to klíčový
dokument pro jakýkoliv stavební rozvoj
území a změny v krajině. Pro stavby nebo
záměry, které nejsou v souladu s územním
plánem, stavební úřad nevydá územní rozhodnutí, ani stavební povolení. Naopak
projekty, které jsou v souladu s územním
plánem, jsou schvalovány bez problémů.
Proč je nutná změna územního plánu?
Hlavním důvodem pořizované změny
jsou nové záměry, související s rozvojem
obce a podněty od občanů, převážně na
vymezení stavebních pozemků pro rodinné
domy. Dalším důvodem je nesoulad územního plánu s nadřazenou územně plánovací dokumentací Moravskoslezského kraje.
Z krajských i celostátních plánů byla totiž
před několika lety vypuštěna územní rezerva pro údolní nádrž – poldr Bukovec, jejíž
hráz a plocha zátopy, přesahující z velké
části do Polska, musela být do územního
plánu zakreslena a neumožňovala tak jiné
využití dotčeného území. V současnosti
se již od tohoto záměru upustilo a návrh
na vybudování údolní nádrže je nezbytné
z územního plánu vypustit. V Územním plánu Bukovec je potřeba aktualizovat i územní
systém ekologické stability tzv. ÚSES, a to
jak lokální tak regionální, uvést jej do souladu s krajskou územně plánovanou dokumentací, tj. se Zásadami územního rozvoje
Moravskoslezského kraje (tzv. ZÚR MSK).
V krajské územně plánovací dokumentaci byl
vymezen další závazný limit, který musí být

v územních plánech respektován - migrační
koridor pro velké savce, jež je zpřesňován
v posledních letech v dokumentu nazvaném
„Komplexní přístup k ochraně fauny terestrických ekosystémů před fragmentací krajiny
v ČR“. Migrační koridor, zabírající jižní polovinu katastrálního území Bukovce a pás po
jeho východní hranici, je limitem pro výstavbu a územím, ve kterém nebude možné povolovat například nové rodinné domy.
Součástí změny č. 2 územního plánu
je na základě požadavku krajského úřadu
k zadání, vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území a posouzení
vlivů na životní prostředí podle zákona
č. 100/2001 Sb., ustanovení § 10i (tzv. SEA).
Posuzován je vliv řešení navrženého ve
změně na životní prostředí, obzvláště vyhodnocení jestli nejde o koncepci nebo
změnu, která by mohla závažně ovlivnit životní prostředí v dotčeném území. Ve Změně
č. 2 Územního plánu Bukovec bylo nutno na
základě vyhodnocení SEA z návrhu vypustit
plochy, požadované k zástavbě na území dálkového migračního koridoru a minimalizovat
tak vliv na migrační koridory zvěře v širším
území, i směrem do polské části Beskyd.
Shrnutí procesu
Postup při projednávání změny územního plánu je stejný jako při projednání
nového územního plánu a skládá se z několika fází: z projednání zadání, poté návrhu
změny územního plánu (společné jednání
s dotčenými orgány) a v poslední fázi upraveného návrhu změny ve veřejném projednání s občany (řízení o územním plánu).
Změna č. 2 územního plánu je z tohoto
hlediska v současnosti ve fázi ukončování
společného projednání s dotčenými orgány.
Pořizovateli budou do 16. 9. 2016 doručeny
jejich stanoviska kladná nebo s připomínkami, které mohou vznést v případě nesouladu
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změny územního plánu s platnou legislativou, krajskými koncepčními dokumenty
a nadřazenou dokumentací. Závažným
podkladem pro úpravu návrhu změny č. 2
územního plánu, bude stanovisko krajského úřadu, odboru životního prostředí jednak
k vymezenému migračnímu koridoru, jednak
k záboru zemědělské půdy pro navrhované
nové stavební pozemky. Připomínky a požadavky bude nezbytné respektovat a změnu
územního plánu dle těchto požadavků upravit. Pokud by mělo dojít k značným úpravám
nebo budou vzneseny požadavky na vypuštění ploch, navržených ve změně územního
plánu k zástavbě, obec má možnost obrátit
se na pořizovatele s požadavkem na další jednání za účelem hledání kompromisů.
Občané budou o zahájení další fáze, veřejného projednání, informováni na úřední
desce, stejně jak tomu bylo u projednání
zadání a zahájení společného jednání.
Změna územního plánu je obdobně jako
územní plán vždy v procesu projednání
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k nahlédnutí i dálkovým přístupem v plném
rozsahu u pořizovatele, kterým je Městský
úřad Jablunkov, odbor stavební a územního plánování. Občané budou mít po dobu
veřejného projednání právo vznést své připomínky, vlastnící případně i námitky.
Součástí projednání je posouzení návrhu změny územního plánu krajským
úřadem, shledá-li nedostatky, rozpory se
stanovisky, nadřazenou dokumentací,
územní plán se upravuje a proces projednání vrací zpět.
V závěru, po projednání změny územního plánu, zastupitelstvo obce vydá jeho
změnu formou opatřením obecné povahy,
s náležitostmi stanovenými správním řádem. Termín vydání Změny č. 2 Územního
plánu Bukovec nelze jednoznačně odhadnout, záleží na závažnosti připomínek,
rozsahu požadavků a doby, která bude nezbytná pro případná další jednání, či dohodovací řízení s dotčenými orgány.
Helga Kozelská Bencúrová
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USNESENÍ

z 15. zasedání Zastupitelstva obce Bukovec, ze dne 30. 6. 2016,
konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu Bukovec
Zastupitelstvo obce:
schválilo:
15.368 program jednání
15.369 Rozpočtové opatření č. 3/2016
15.370 účetní závěrku obce k rozvahovému dni 31. 12. 2015
15.371 závěrečný účet obce Bukovec za
rok 2015 a souhlasí s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad
15.372 uzavření Darovací smlouvy mezi
Obcí Bukovec, IČ 00535940, zastoupenou starostkou obce Monikou
Czepczorovou a ….., jejíž předmětem je darování spoluvlastnického
podílu k pozemku p. č. 4096 v katastrálním území Bukovec u Jablunkova, a to v rozsahu ideálních 2/48
spoluvlastnického podílu
15.373 uzavření Kupní smlouvy mezi Obcí
Bukovec, IČ 00535940, zastoupenou starostkou Monikou Czepczorovou a ….., jejíž předmětem je
zakoupení pozemku p. č. 1384/15
v katastrálním území Bukovec
u Jablunkova, kupní cena za celý
převáděný pozemek se sjednává dohodou smluvních stran ve
výši 1 Kč
15.374 zveřejnění záměru směny pozemků p. č. 3920/21, 3920/27,
3920/39, 3920/59, 3920/61,
3920/64, 3920/100, 3920/107,
3920/137, 3920/139, k. ú. Bukovec
u Jablunkova
vzalo na vědomí:
15.375 Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Bukovec za rok
2015

15.376 žádost ….., č. j. 460/2016 o zřízení
vodovodní přípojky na pozemku
p. č. 1897/1, k. ú. Bukovec u Jablunkova a souhlasí s jejím odložením do doby zařazení dotčeného
pozemku do ploch pro výstavbu
rodinných domů
15.377 informace Mgr. Dany Polokové, ředitelky Senior Domu Pohoda Jablunkov, a. s.
15.378 nabídku Lesů ČR, s. p., správa toků –
oblast povodí Odry, Nádražní 2811,
Frýdek-Místek, na směnu pozemků
v k. ú. Bukovec u Jablunkova, č. j.
398/2016
15.379 informace místostarosty ohledně
možností využití portálu www.anotak.info
15.380 informace místostarosty o komplexních pozemkových úpravách
15.381 Závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2015
15.382 Podnět na pořízení změny územního plánu č. j. 422/2016 a souhlasí se
zařazením do změny č. 3
15.383 dopis ….., č. j. 498/2016
neschválilo:
15.384 zveřejnění záměru směny části
pozemku p. č. 99/1, k. ú. Bukovec
u Jablunkova, a to z důvodu plánovaného využití pozemku pro
obecní účely
zvolilo:
15.385 ověřovatele zápisu Martu Jalowiczorovou a Roberta Jalowiczora
15.386 návrhovou komisi ve složení Božena Bojková a Ing. Mgr. Josef Byrtus
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INFORMACE ÚŘADU
OZNÁMENÍ
Dne 22. 10. 2016
(sobota) proběhne v
obci Bukovec svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
a svoz velkoobjemového odpadu.
Tento svoz proběhne v době od 8.00
do 12.00 hodin.
Kontejner pro velkoobjemový odpad bude umístěn:
• na točně u české ZŠ
• u nového mostu (50 m nad křížovou)

Kontejner pro nebezpečné složky
komunálního odpadu bude umístěn:
• u budovy Obecního úřadu Bukovec
(bezplatně můžete přinést tyto nebezpečné
odpady: staré baterie, monočlánky, motorové oleje, fritovací oleje, lednice, televize,
zářivky, výbojky, zbytky barev, ředidel, lepidel, pesticidy – látky k hubení škodlivých
organismů, insekticidy – prostředky proti
škodlivému hmyzu, staré léky)

„…přibyly lavičky na Gírové. Děkujeme zástupcům TS Bukovec.“

Rozšíření služby „Senior
taxi“ a „Baby taxi“
Od 1. 10. 2016 mohou občané využívat tuto službu i po Bukovci, a to za jednotné jízdné 100,- Kč v jednom směru.
I při využívání služeb v obci platí, že občané uhradí pouze polovinu, čili 50,- Kč/ jedna jízda. Více informací na tel. 558 358 245.

Pozemky k pronájmu
Státní pozemkový úřad nabízí případným zájemcům možnost pronájmu/
propachtování nemovitostí ve vlastnictví
státu, se kterými má právo hospodařit.
Více informací na úřední desce obecního
úřadu, nebo v elektronické podobě na
www.bukovec.cz – úřední deska.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme občanům, kteří oslavili a oslaví svá životní jubilea
říjen
Kantor Pavel
Wawrzacz Antonín
Woclawek Milan
Jochymek Jan

55
75
50
65

Fojtství
Macury
Blažky a okolí
Woclavky

listopad
Martynek Pavel
Suszková Lydie
Sikorová Aloisie
Jochymková Jana
Lipowská Marie

75
50
65
65
75

Blažky o okolí
Suš
Za potůčkem
Pod lipou
Fojtství

prosinec
Wawrzaczová Alena
Martynek Jaroslav
Kawuloková Anna
Szotkowski Petr
Bojko Josef
Wolny Josef

70
50
70
55
60
65

Fojtsví
U jilmu
Kučery
Fiktusy
U školy
Kučery

K životnímu jubileu vám přejeme
náruč plnou květů a blahopřání na tisíc,
vždyť co je štěstí v lidském věku,
to je zdraví a nic víc.
Ať radost a štěstí vás provází,
zdravíčko ať vám neschází,
penízků může být pytel,
ať nechybí vám nikdy přítel,
rodina ať vás miluje
a na oplátku vy zas je.
Ať se všechna starost zruší,
ať zavládne pokoj ve vaší duši,
co bolelo, ať se zhojí,
co těšilo, ať se zdvojí.
Šťastný úsměv na tváři,
ať se denně rozzáří.

Interview s oceněnými jubilantkami
V měsíci červenci jsme byli popřát paní
Anně Bojkové, která oslavila nádherných
91 let. Položili jsme ji pár otázek a s jejími
odpověďmi se chceme s vámi podělit:
Kdy a kde jste se narodila?
V Bocanovicích.
Z kolika dětí pocházíte?
Z 12 dětí.
Kde jste chodila do školy?
Bocanovice, ale jen 4 roky, neboť jsem musela
pomáhat doma s mladšími sourozenci.
V kolika letech a za koho jste se provdala?
Ve 21 letech za Františka Bojka.
Kolik máte dětí, vnuků a pravnuků?
Dětí 5 (5 synů), 13 vnuků a 8 pravnuků.

Co jste během svého života dělala? (práce)
V domácnosti a také v zemědělství.
Co bylo ve vašem životě největší zálibou?
Pletení ponožek.
Jaké je vaše oblíbené jídlo?
„Žymňoki, kapusta a maso“.

www.bukovec.cz
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Oblíbená činnost nyní?
Čtení časopisů (NAŠE RODINA).
Vaše životní moudro, resp. to, co byste
chtěla dalším generacím poradit?
Aby se měli rádi a při neshodách si uměli odpouštět.
Paní Bojkové děkujeme a ještě jednou přejeme mnoho zdraví a elánu do dalších let 

***

Dovolte nám zavzpomínat i na druhou
z oceněných letošních jubilantek, a to paní
Annu Frýdlovou.
Kdy a kde jste se narodila?
v únoru 1925 ve vedlejší obci Písek
Z kolika dětí pocházíte?
Z 5 dětí a byla jsem nejstarší
Kde jste chodila do školy?
Do Písku - 5 let.
V kolika letech a za koho jste se provdala?
Za Františka Frýdla .
Kolik máte dětí, vnuků a pravnuků?
Dětí 3, 5 vnuků a 5 pravnuků.

Co jste během svého života dělala? (práce)
Jako prodavačka v Písku a také jako hospodská „Pod lípou“.
Co bylo ve vašem životě největší zálibou?
Chodit na borůvky, ostružiny a výlety.
Jaké je vaše oblíbené jídlo?
Všechno.
Oblíbená činnost nyní?
Televize, zejména Šlágr, dechová hudba a
pletení.
Vaše životní moudro, resp. to, co byste
chtěla dalším generacím poradit?
Vzájemná úcta a láska v rodině.

INFORMACE Z KNIHOVNY
Nově v knihovně
Milí návštěvníci naší „Bukovecké“ knihovny,
máme opět pro vás další „várku“ nových
knih, a to: Sbírku detektivek – Agatha Christie
(28ks) a pro naše nejmenší jsme obdrželi darem mnoho obrázkových knih Walta Disneyho.
Pro děti budeme opět pořádat zajímavou soutěž „LOVCI PEREL“, kterou vymyslela
knihovna v Hradci Králové. Veškeré informace k soutěži naleznete přímo v knihovně, na facebookových stránkách knihovny

nebo přímo na webových stránkách obce.
Dále se na vás obracíme s prosbou…ti
z vás, kteří ruší dětské knihovny, nevyhazujte prosím knihy do kontejnerů, ale darujte
je naší knihovně. Věříme, že tak udělají ještě
spoustu radosti jiným dětem.
A nezapomeňte na to, že knihovna je
pro vás otevřena každé pondělí a středu
od 12:00 do 17:30 hod. Těšíme se na vaši
návštěvu.
Jarmila Bujáková, knihovnice

Fotografie z obecních akcí naleznete na webových stránkách
www.bukovec.cz pod odkazem fotogalerie obce a okolí.
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ZVEME VÁS
20. října
26. října
2. prosince
18. prosince

Sázení stromů „Alej života II.“
Beseda s Jewkom Trzyńczankom - Hotel Kempa - 15.30 hod.
Mikulášská nadílka
Adventní koncert

Poprvé… První svatba na pódiu u obecního úřadu
Můžeme říci, že se naše pódium a prostory u obecního úřadu staly multifunkčními, přes dětské radovánky, sousedské

zábavy, „Plackove festivaly“ a Mikulášské
nadílky se zde konal letos i první svatební
obřad.
Na slavnostně zdobeném pódiu si dne
17. 9. 2016 v 11 h řekli své ANO snoubenci
Eva Sikorová a Michal Rusina.
Novomanželům Rusinovým přejeme
láskou, štěstím a zdravím naplněný trvalý
vztah.
Pracovníci OÚ Bukovec

Deštivá sousedská zábava
Letošní léto bylo poněkud „rozmarné“,
takže se občas stalo, že plánované akce, co
s počasí týká, nebyly příliš ideální. Sousedskou zábavu jsme připravili na den 16. 7.,
od dopoledních hodin vytrvale pršelo, ale
naše velké zastřešené pódium nám umožnilo, aby se zábava konala. I přes nepřízeň
počasí se sešlo poměrně dost „sousedů“
a návštěvníků, kterým s velkou radostí
a nadšením zazpívala slečna Renátka Bocková z Návsí a poté vystoupili skvělí kluci

Elán Revival

www.bukovec.cz
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s kapelou Elán Revival. Známé melodie
všech našich účinkujících rozezpívaly
a roztančily téměř všechny návštěvníky, které pak do pozdních nočních hodin udržoval
v tanečním rytmu DJ Bartnicki. … a večer
déšť ustal . Všem účinkujícím i návštěvníkům děkujeme za skvělou zábavu, našim
hasičům a p. Aleně Sikorové za připravené
občerstvení.
Ivana Kluzová,
kulturní referent

Renátka Bocková

Přebor v ručním kosení na nejvýchodnější louce
Historicky nejvíce registrovaných aktivních účastníků s nabroušenou kosou
a chutí předvést svůj osobitý styl v ručním
kosení udělalo letošní již 9. ročník tohoto přeboru vskutku výjimečným. Celkově

42 účastníků, z toho 6 žen a 36 mužů, z toho
3 ženy a 16 mužů ze Slovenska. Nejvzdálenější účastník byl od Strakonic a nebyl zde
náhodou, opravdu přijel cíleně kvůli této
naší krásné akci. I Slováci vážili kus cesty

Účastníci i diváci se sešli ve velkém počtu

Slováci byli styloví i velmi úspěšní

Nejvzdálenější účastník od Strakonic

Kosa musí být ostře broušená, jinak to nejde 
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Do rytmu hrála jablunkovská kapela Bukóň

Cena pro nejsympatičtějšího účastníka

Tři nejlepší dámy

Tři nejlepší muži

a někteří z nich překonali vzdálenost přes
200 km. Myšlenka se kdysi zrodila, byla zrealizována a vytrvalost v realizacích přinesla
výsledek, vznikl přebor s mezinárodní účastí
a dobrým jménem nejen u nás, ale i na Slovensku, což opravdu potěší .
Díky štědrým sponzorům, jsme mohli
bohatě odměnit spoustu účastníků:
• nejlepší – žena, muž (3 místa viz níže)
• nejstarší – žena (71 let), muž (69 let)
• nejmladší (8 let)
• nejsympatičtější - žena, muž (určili přítomni diváci, takže vyhráli místní p. Teresa
Jochymková a p. Marek Waszut)
• nejvzdálenější (444 km)

louku tak sekal celkem již 8x, byl jím p. Jan
Klapsia.
Vyhodnotit toho nejlepšího z nejlepších
není vůbec snadným úkolem, porota hodnotila nejen čas, ale také vyrovnání pokosu,
výšku strniště, styl a postoj. Nejlepšími košci
se v roce 2016 stali:
Ženy: Jarmila Součková, Agneša Zemenčíková (SK), Viera Malacká (SK)
Muži: Pavel Mjartan (SK), Rastislav Minich (SK), Miroslav Bača (SK)
Milí spoluobčané, příští rok se bude konat 10. ročník, podpořte nás svou účastí,
ať se o nás nepíše, že „Slováci roznesli na
kosách místní“ .
Děkujeme sponzorům, partnerům akce
a všem, kteří se podíleli na její přípravě, organizaci a realizaci.

Odměnu si také zasloužil účastník, který vynechal svou účast pouze na jednom
ročníku tohoto přeboru, nejvýchodnější

Ivana Kluzová, kulturní referent

www.bukovec.cz
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„Pozdravný email ze Strakonic“
Hezké pracovní ráno do Bukovce.
Ještě jednou děkuji za hezké přijetí ve Vaší obci a jsem rád, že Vám akce úplně „na vteřinu“ klapla, než začalo pršet. Byl to velmi příjemný podvečer mezi milými lidmi, s legrací,
prací i zábavou, tak, jak to má být. Člověk je zase o trochu chytřejší, tak věřím, že se nám
to u nás také povede :o)
Mějte se hezky a budu se těšit na případnou další spolupráci, máte krásný kraj... :o)))
S pozdravem Míra Šobr, od Strakonic

Plackovy…
Když se v okolí řekne „plackovy“, všichni
ví, že je to akce Bukovecká! Poslední srpnovou sobotu se uskutečnil již 10. ročník
tohoto oblíbeného festivalu. Byl to krásný slunečný den, ve kterém bylo pódium
u obecního úřadu plné zábavy, hřiště plné

her a soutěží pro děti i dospělé, v okolí výstavy trabantů, fotografií „Bukovec vtedy
a dzisio“, panenek „Háčkovaný svět“ a traktorů „Pekočsalon“.
U každého občerstvovacího stánku
voněly nejen placky, ale i domácí koláče,

Moderátoři Gabriela Pazderová a René Kuboš

Placki…placki…placki…

Ščamba a hosté ze Slovenska

Krásný krojovaný pár nabízel vína z Moravského
Žižkova
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J. Pazderová a N. Gazurová se svou kapelou
zazpívali „Bukoveckou hymnu“

Cimbálovka Radegast z Frenštátu p. Radhošťem

Šéfka kapely Pear Band

Hvězda večera p. Věra Martinová

koblihy, gulášek atd. Poprvé se čepoval Bukovecký ležák a opět poprvé také zazněla
Bukovecká hymna.
Na pódiu zazářily naše Bukovecké
hvězdičky - zazpívaly dětičky z polské
mateřské školky, Johana Pazderová a Natálie Gazurová se svou kapelou, recitátorský talent předvedly Adriana Szolona,
Terezie Kobieluszová, Pavla Kreželoková

a Ema Tomanek a tanečním prvkem to
vše obohatily děti z bývalého 4.-5. ročníku
ZŠ.
Jablunkovská kapela Bukóň nám představila gorolski folklór. Slovenská hudebně-zábavná lidová skupina Ščamba rozesmála
snad všechny návštěvníky a zanechala nám
i několik dobrých rad, jako např. vitamín
B12 se nachází ve 12-tém pivu . Taneční

www.bukovec.cz
sestavy, nádherné kroje a nadšení mladí tanečníci z těšínského souboru Olza přitáhli
zraky většiny přítomných a frenštátská
cimbálovka Radegast, nýdecká kapela Pear
Band, česká královna country Věra Martinová i DJ Bartnicki publikum pro změnu,
rozezpívali.
Sošku „Chytré gazdiny“ letos získaly
4 ženy: p. Anna Bojková, p. Anna Friedlová,
p. Terezie Jochymková , p. Marta Skupieńová
a sošku „Chytrého gazdy“ získal pouze jeden
muž p. Josef Sikora.
Ceny si také odnesly vítězky soutěže
o „Nejhezčí balkón“ – Mgr. Monika Czepczorová a p. Helena Samcová.
I nové „Gorolski discipliny“ měly své
vítěze:
„Połkni a zapij“ tj. pojídání placku na
čas vyhrála p. Marie Starzyková (30,2 s)
a p. Roman Hudák (21,5 s).
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„Vypij bo je nalote“ tj. pití piva 0,5 l na
čas vyhrála slečna Klárka Hořavová (za 7,39 s
vypila Birell ) a p. David Martynek (5,36 s).
Nejlepší placek byl oceněn letos poprvé
Řádem zlatého placku, ten získal stánek Bar
pod kympóm „mama“.
Za přípravu občerstvení, za výdrž
u rozžhavených ploten a pečení placků až
do pozdních nočních hodin děkujeme místním spolkům a podnikatelům, Šachovému
oddílu TJ Sokol Mosty i Hrčávce, o.s..
Všem, kteří se podíleli na přípravě, organizaci a realizaci této jedinečné akce patří také velké DÍKY . O tom, že stojí za to,
v této „tradici“ pokračovat, svědčí vysoká
návštěvnost a spokojenost hostů i návštěvníků. Těšme se tedy na poslední srpnovou
sobotu v roce 2017 a vyprovoďme náš „Plackovy“ do dalšího desetiletí.
Ivana Kluzová, kulturní referent

V základní škole s polským jazykem vyučovacím se konala výstava „Háčkovaný svět“

Více fotografií k této akci najdete ve fotogalerii na www.bukovec.cz
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PLACKOVÝ, PEKOČE A KANY CO JEŠČE
Lidská paměť je pozoruhodná. Člověk si
třeba jen tak pro sebe řekne: „Latošni Plackovy“ a paměť mu ihned předestře celou
škálu obrazů, tváří, výjevů, zážitků, scén, ba
dokonce i chutí a vůní. A najednou jsme tam
- znovu na letošním jubilejním Plackovém
festivalu.
Kdybychom v obrazech vlastní paměti
pátrali chvíli soustředěněji, nalezli bychom
ledacos zajímavého. Tak třeba, vyslovím slovo
„Pekoče“ a hned je tu obraz, jako malovaný:
Je páteční odpoledne a na prostranství
u PZŠ se pomalu začíná plnit stroji domácí
výroby. Jako první přijíždí FRIŤÁK Romana
Byrtuse - stroj s motorem zvaným „Capek“,
jehož předností je schopnost jezdit na
fritovací olej. Jen si to představte, jedete
například sklízet brambory. Před startem
přefiltrujete do nádrže třeba voňavý olej
z „kreplików“ a celou cestu na pole vás provází nasládlá vůně.
Dalším, kdo obsadí své místo před školou, je MUTANT - stroj, jehož vývoj začal teprve před několika lety. Majitel Pavel Pyszko
je na něj právem hrdý. Uříznout totiž část
motoru Tatry, konkrétně jeden válec, udělat z něj „bajpás“ na původním Zetoru patnáctce, není totiž nijak jednoduché. Navíc je
mutant opatřen kompletní elektroinstalací
a hydraulikou, jejíž vývoj stále pokračuje.
Ještě před nějakou desítkou let se mohlo stát, že vás na kole předjel RYCHLÍK pana
Jana Kantora. Když jsme si jej s majitelem
prohlíželi před výstavou ve stodole, skoro
jsem nevěřil, že se vůbec ještě někdy rozjede. Pan Kantor ale svému veteránovi věřil
a řekl: „Pokud mě s ním někdo roztáhne,
třeba Pavel až pojede se svým traktorem,
určitě naskočí.“ A taky že jo. Zanedlouho
po MUTANTOVI, cestou nahoru ke škole,
svižným tempem přijížděl RYCHLÍK. Ještě
ve stodole jsem panu Kantorovi kladl na srdce, ať ty pavučiny a seno ze svého RYCHLÍKU nesundává a nijak jej neleští. A tak se na

výstavu dostal skutečně důstojný zástupce
„stodołowych bukowieckich pekoči“.
Chcete-li se v Bukovci setkat se skutečným
konstruktérem „pekočów“, navštivte pana
Zdeňka Majera. V jediném hospodářství naleznete hned několik strojů ruční výroby, z nichž
tři se zúčastnily letošního „Pekočsalonu“. Na
první pohled mne ve dvoře, dílnách a garáži
Majerových udivil až nápadný pořádek. (A to
jsem přišel nečekaně!) Každá součástka, každé
nářadí mělo své místo.„Zdenku, tak co kdyby,
žeš nóm přiwióz na tóm wystawe TŘÍKOLKE,
MAŁY TRAKTOR aj tego ŹÓŁTEGO?“„No dobre,
tak jo tam s tym pošlym Davida.“ Když nadvakrát David dorazil, přibyly „na placu“ hned tři
stroje a konečně vše začalo připomínat výstavu. Že se TŘÍKOLKA pana Majera stala vítězným„pekočem“ celé soutěže, už víte. A tak jen
dodám, že právem. Celé roky totiž tento svou
konstrukcí naprosto jedinečný stroj obdělával
pole téměř po celém Bukovci. To bylo pořád:
„Zóndž za Majerym. Popytej Zdena. Powiydz
Zdenowi. Do žymioków je nejlepszo Zdenovo
Třikolka, zóndž go spytač.“ a podobně.
Ale vraťme se na prostranství před
školou. Když se pomalu plnilo, přišel pan
František Wawrzacz a po chvilce mne oslovil: „Jozefku, jo móm tež jednego pekoča
dóma. Že bych go přiwióz?“ „Jasne, panie
Wawrzacz, jyny go přiwjyžcie!“ „Ale un nimo
žodne miano.“ „To nic, jakiši mu už vymyšlimy.“ A tak se stalo, že „že za chwile už pekoł
do kopca ku škole pekoč“ pana Wawrzacze.
O jeho jménu nebylo pochyb. „Je to jasne,
beje to FEŠAK!“ „Myšliš?!“ „Jasne panie Wawrzacz, dyć se na niego podziwejcie - ta barva, elektronika, hydraulika, tyn bukowiecki
„design“ a nawjyncej sedatko z mercedesa!
To je jasny FEŠAK!
FEŠAK byl posledním „pekočym“, který
ten den dorazil. V sobotu dopoledne dojížděly na výstavu stroje, které ještě v páteční večer byly v plném pracovním zápřahu.
Jako první z rána se dostavil Karel Kantor
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s historickým strojem zvaným STAREK z roku
1959. „Jo by tu ani niejechoł, ale manželka
a dziecka mnie przemówiły.“ „To je dobrze,
žeś přijechoł, převod ketóm tu hned tak každy nimo a to startowani na klike, to je unikat!
A na rok možeš přismyčič aj ty kónie, co se
či tam pasóm u chaupy.“
Ještě jsme nedomluvili a už k nám přijížděl TARGUSTON. Zda by mě napadlo, když
jsem šel do Susza za panem Aloisem Stonawskim, že se od traktorů dostaneme až ke
hvězdám. Nejdříve mi pan Stonavski ukázal
svoji chloubu - „targusa“, zvaného TARGUSTON. „Ježdžim s nim jyny do lasa, tymu mo
na kołach ty řetazy. Je to taki drzik - prostě
targus. A tu móm jeszcze drugigo - nimo ani
miano - taki BEZEJMENNÝ. S tym zaś jezdzim na pole. Ale pójcie, cosi wóm jeszcze
ukožym.“ Po chvilce jsme se ocitli v chatce
za chalupou, která je vlastně hvězdárnou
a skrývá hned několik dalekohledů i velín
k ovládání různých mechanismů včetně řízení posuvu střechy, která se po chvilce také
odsunula. S nově otevřeným obzorem jsme
se „bukowieckim pekočóm“ v myšlenkách
na míle vzdálili.
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Se strojem PERKINS obohatil naši výstavu Martin Pieter. „Tak mi o nim coši powiydz,“
říkám Martinovi. Jeho majitel se nenechal
dlouho pobízet a spustil: „PERKINS je vybavjóny hydraulikóm a navijakym, diferenciál mo z V3eski, převodóvka je z Roburu.
Mo už svoje roki, ale fórt robi práce všeho
druhu.“ „Dzynka, coš go přiwjóz.“
Po chvíli na jedno z posledních volných
míst na hřišti vjel LUNOCHOD - stroj pana
Zdeňka Capka z roku 1991 s motorem Škoda
1203 a poměrně slušnou výbavou. Na nápravě z Gazu 69 a Multikáry 24, na konstrukci
vlastní výroby se mimo jiné nacházela převodovka ze Zilu, palubní deska z ruského
Moskviče (ostatně název LUNOCHOD je také
ruský) a hydraulický naviják. „Mo to náhon
4 x 4,“ chlubil se majitel.„S tym vyjadzieš kany
chceš.“ „Tak či to wšicko zapišym do rodnego
listu pekoča,“ povzbudil jsem majitele.
O vystavení FRÉZY pana Františka Lipowskigo se postaral Robert Jalowiczor se
svými syny. Vyndal stroj z dědovy stodoly,
zprovoznil jej a poslal kluky, aby jej i s vlečkou na výstavu dovezli. Největší zajímavostí
stroje (kromě motoru Čz 150 a specifické
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konstrukce) byla skutečnost, že se svým způsobem vlastně jednalo o svatební vůz. FRÉZA pana Lipowskigo totiž (mimo jiné) roky
dovážela kozy k „capovi“ a její nejdelší cesta
vedla z Bukovce až do Albrechtitc u Těšína.
Inu, mnohé věci skrývají mnoha tajemství.
Jednoho večera jsem cestou z obce
potkal nepřehlédnutelný Petrův „pekoč“.
Zastavím ho a ptám se majitele, zda by
ho nechtěl vystavit. Po chvilce váhání pan
Fiedor přikývl. A tak se na „Pekočsalon“
dostal i svérázný BECHTOK se specifickým
designem a charakteristickým zvukem
motoru německého RS 09. Slušelo mu to,
syn majitele Lukáš jej totiž navíc vyzdobil
pentlemi a zelenými ratolestmi.

Zatímco u školy stály seřazené „pekoče“, pod obecním úřadem se začali sjíždět
fandové Trabantů. Klub veteránů nejznámějších vozů bývalé NDR vedl pan Richter.
Defilé 12 pestrobarevných autíček ověnčilo
část cesty pod domkem číslo 59. Stáli zde:
RIKI, PAJAKU, MIMOŇ, ESMERALDA, MAZLÍK,
ŠVAGR, MODRÁSEK, SPORŤÁK, SVATEBNÍ,
KLASIK, TŘINEČÁK, PRINCEZNA, KOLOMBO
a VODNÍK. A že jim to spolu slušelo!
Lidská paměť je pozoruhodná. Stačí si
říci: „Plackový“ a hned máme před sebou
obrazy, barvy i chutě - díky vám, velký dík
všem, kteří se o vzornou reprezentaci obce
letos s pílí a zanícením postarali.
Josef Byrtus, místostarosta

10. ročník slavnosti Den obce Bukovec aneb Plackovy festival, který se konal
dne 27.8.2016 v areálu u obecního úřadu, byl
podpořen dotací Moravskoslezského kraje,
a to na základě Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi Moravskoslezským krajem
a Tělovýchovnou jednotou Beskyd Bukovec, z.s.

www.bukovec.cz
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Poděkování patří také Mgr. Libuši Stonawské a Vasilce Pistovčák za pomoc
s vyhotovením dárečků pro hosty a vítěze nejen letošních „Gorolskich disciplin“. Paní
Heleně Byrtusové za tvorbu sošek - „chytrých gazdů“ pro všechny ročníky. Panu Liboru
Michalkovi za opětovné focení Dne obce. 
Všem moc děkujeme

Co se zpívá o Bukovci
Ještě neumíte text písně o Bukovci, který opět zazněl na Plackovém festivalu? Chtěli byste jej umět podobně jako žáci základní
školy s polským jazykem vyučovacím? Pokud ano, pak čtěte dál… Autorem textu je
Władysław Ranosz.
„Píseň o Bukovci“
Velké poděkování patří právě jemu, který se u tvorby této krásné skladby nechal
inspirovat okolím zdejších hor. Rodištěm
předků Písek a Mosty - Šance, kde se po
válce i narodil ve staré dřevěnici, ta už bohužel dávno neexistuje a která stála poblíž
kaple a kříže.
Po přestěhování s rodiči do Těšína trávil
u „starki na Šancach“ každé prázdniny a nasával gorolskou atmosféru mezi pastýři atd.
Trochu psal do šuplíku, polsky, česky
a nejraději ponaszymu.

„Text„Bukovec“ vznikl asi před 18 lety, po
tom co jsme odkoupili dřevěnici od pí. Dlouhé a kterou pomáhal po šichtě ve„werku“ trochu rekonstruovat,“ vzpomíná pan Ranosz.
V té době začala popularita „Hej sokoly“
a tak na motiv hudby napsal 2 sloky. Pak na
můj popud a hry Starý bača vznikly další
sloky, které ale souvisely jen s touto hrou.
Jednou na plackovém festivalu ho pan Kulig
oslovil, zda by nemohla vzniknout ještě třetí
sloka, jelikož „fajno piesniczka“ by měla mít
alespoň tři sloky. 
Popud k tomu mu dalo 10. výročí Plackového festivalu, před kterým jsem mu sdělila, že to zhudební kapela Apel band s jeho
vnučkou Johankou. Na závěr řekl, že ho to
potěšilo, ale píseň jsem pomohla zpopularizovat já a že už to necítí tak autorsky, jelikož
se mu zdá, že autorem se stala dědina sama,
obrazně řečeno.

„Tam kaj na rozcesciu kapla stoji, loj dana
„Tam kaj v starym wieku turek brojil, loj dana...
To je tam, kaj stoji aji krziž przi cescie
to je tam kaj už nigdy niespatrzisz
naproci, chalpy drzevianej,
zogrodki kviacianej
zarosnyl jeji slad,
vyginyl kwiat.
hej! jyny gory a doliny naokolo widniejom
tamtych rokow czas przeminol
hej! stare zeszlo
nowe prziszlo
žiwot idzie dali.........

www.bukovec.cz
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Soutěž o „Nejhezčí balkón v Bukovci“
Součástí každého „Plackoveho festivalu“ je soutěž o něco „Nejhezčího v Bukovci“
a letos to byl balkón. I přes divoké letní počasí, kdy byly často nádherné peřiny květin
ubité mohutnými dešťovými kapkami, se
povedlo udržet balkóny krásné až do těch-

to podzimních dní. Žádná balkónová rostlinka nevyroste bez pozorné péče majitelů
a tak je namístě, jim všem poděkovat za to,
že přispívají ke krásnému vzhledu naší obce.
Bylo těžké najít ten „nejhezčí“ . Vítězkyním
gratulujeme.  Ivana Kluzová, kulturní referent

Vítězný balkón 2016 – p. Monika Czepczorová, Mgr.
(nejedná se o starostku naší obce, ale o paní
lékárnici )

Vítězný balkón 2016 – Divácká soutěž
p. Helena Samcová

Pozdrav horníků
Už je to nějaký pátek, kdy jsem
oslovil v práci spolupracovníka z vedlejšího úseku pana
Karla Waszuta obyvatele nejvýchodnější obce Bukovec,
zda by nevstoupil
do řad krojovaných
horníků.
Pamatuji si, že
to bylo krátce před
svátkem svaté Barbory patronky horníků.
Nabídnul jsem mu účast na slavnostní mši
svaté u této příležitosti v rekonstruovaném
poddolovaném křivém kostele v Karviné
Dolech. Stal se členem Kroužku krojovaných
horníků František Horní Suchá. Náš kroužek reprezentuje již v roce 1996 utlumenou

a zaniklou šachtu. Vznikli jsme v roce 1921,
to znamená, že v letošním roce jsme oslavili
95 výročí. Tři desítky nadšených členů včetně Karla, manželky Aleny a maminky Marty
drží hornickou tradici, kulturu, reprezentaci
stále na vysoké úrovni. Před časem to začalo
letním pozváním na Přebor v ručním kosení
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louky. Seznámení s paní starostkou Monikou Czepczorovou, s panem místostarostou
Josefem Byrtusem. Další příjemné setkání
proběhlo na slavnost svaté Barbory v místním Bukoveckém kostele. Začala se rýsovat
spolupráce. Zástupci obce přijali pozvání na
Hornickou slavnost Havířovské vzpomínání,
kde v expozici městské knihovny byli seznámeni s naší historií a činností. V dobách
minulých jezdilo z Bukovce na šachty a do
„werku“ velké množství chlapů. Zrealizovali
jsme myšlenku posvětit a věnovat patronku
horníků svatou Barboru obci. Patronku jsme
slavnostně předali na loňském Plackovém
festivalu. Má důstojné místo na obecním
úřadě a napomáhá našemu přátelství a spolupráci. Prostřednictvím zpravodaje chci poděkovat vedení obce a zastupitelům, stejně
jako rodině Waszutové, pozdravit občany
obce Bukovec a na další setkání se těší členové KKH František Horní Suchá.
Za všechny s pozdravem Zdař Bůh
předseda kroužku Grim Rostislav

INFORMACE ZE ŠKOL
Studijní pobyt pedagogů ZŠ a MŠ Bukovec
ve Velké Británii
Již od července 2015 je naše organizace
zapojena do programu Erasmus+, v rámci
kterého realizujeme projekt Krok za krokem
k efektivnímu vyučování na málotřídní škole. V loňském roce všichni pedagogové ZŠ
a MŠ absolvovali pobyt ve Finsku na kurzu
Healthy Teachers, Healthy School. Letos
v srpnu jsme pokračovaly ve vzdělávání,
a to ve vzdělávání jazykovém. Odjely jsme
do anglického města Exeter, kde jsme absolvovaly týdenní studijní pobyt. Základem
studijního pobytu byl kombinovaný jazykový kurz - prohlubovaly jsme své jazykové
znalosti a dozvídaly jsme se o nových metodách výuky anglického jazyka v mateřské
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škole a v základní škole. Seznámily jsme se
se základními reáliemi týkajícími se života
ve Velké Británii. Poznaly jsme město Exeter,
které leží v jihozápadní Anglii a je vzdáleno
asi 18 km od Atlantiku. Protékající řeka stejného jména je umělým kanálem propojena
s oceánem. Během večerních procházek
městem jsme navštívily katedrálu, muzeum, knihovnu a obdivovaly typicky anglické
cihlové domky. Poslední den pobytu jsme si
zajely vlakem k oceánu do města Exmouth.
Hlavní náplní našeho pobytu však bylo
především studium angličtiny na „Adult
School“ v Globe English Centre, které navštěvují lidé z různých zemí. Naše výuka
probíhala denně od 9 do 15 hodin. Dopolední část výuky byla věnována gramatice
a konverzaci. Odpoledne jsme chodily na
metodické lekce do školy pro děti. Bylo nám
rovněž umožněno zúčastnit se náslechů
a vidět vyučující v přímé práci s malými
dětmi různých národností. Zajímavé pro
nás bylo zjištění, že za studiem anglického
jazyka přijíždějí do Exeteru dokonce i celé
rodiny, které mají zájem se vzdělávat. Rodiče
se učí ve škole pro dospělé a děti jsou umístěny do skupin v Junior Centre.

Září 2016

Nové poznatky jsme získaly také během našeho pobytu v anglických hostitelských rodinách. Jednalo se o naši první
zkušenost s tímto typem ubytování. Udržovat konverzaci v anglickém jazyce bylo
poměrně náročné, přispělo ale výrazně
k obohacení naší slovní zásoby a ke zlepšení našich schopností porozumět rodilým
mluvčím.
Celý pobyt v Anglii byl pro nás obrovskou zkušeností, přínosem a inspirací
a získané dovednosti, podněty a aktivity
se budeme snažit využít při výuce našich
bukoveckých dětí.
Vážíme si možnosti vycestovat do zahraničí a postupně systematicky prohlubovat naše vzdělání, což nám umožňuje
naše zapojení do projektu. Oficiální ukončení projektu je naplánováno na červen
2017, avšak již nyní zvažujeme a plánujeme projektové aktivity do budoucna,
aby naše škola poskytovala dětem ty
nejlepší a nejkvalitnější základy pro další
vzdělávání.
Libuše Vavřačová
Regina Byrtusová
Emilie Klusová
Miroslava Szmeková
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Výchova ke zdraví na české ZŠ v Bukovci
V dnešní době často slýcháváme, že děti
trpí nedostatkem pohybu, že tráví většinu
času u počítače a že už nejsou tak pohyblivé, jak bývali jejich vrstevníci v dobách
dřívějších. Naše škola se snaží pro žáky organizovat dostatečné množství sportovních
a pohybových aktivit, které přispívají
k tomu, že děti z Bukovce mají rády pohyb.
Od podzimu roku 2014 se naši žáci začali
pravidelně účastnit soutěže v orientačním
běhu zvané Beskydský azimut mládeže
konané v Třinci. Orientační běh se našim
žákům dařil, a proto jsme se letos v září
rozhodli uspořádat pro ně i školní kolo. Připravili jsme si pro žáky mapky okolí školy,
zaznamenali trasu na mapě, označili všechna stanoviště a vyznačili trasu v terénu barevnými fáborky. Počasí nás nezradilo a tak
se mohli vydat naši žáci včetně nejmlad-

ších prvňáčků do přírody. Orientační běh
totiž není jednoduchým sportem. Vyžaduje
dobrou tělesnou kondici a nutí účastníky
soutěže přemýšlet a kombinovat. Závodníci musí umět pracovat s mapou a musí se
dobře orientovat v přírodě. Děti si v rámci
orientačního běhu zlepšují svou schopnost
soustředit se, svou vytrvalost a posilují si své
zdraví. Byli jsme na naše žáky pyšní. Nikdo
se nám během závodu neztratil ani neutrpěl
žádný úraz. Děti dodržely všechna pravidla
soutěže a doslova běžely s větrem o závod.
Spokojenost s prvním ročníkem školního
kola v orientačního běhu nás inspirovala
k rozhodnutí uspořádat tuto soutěž i v
příštím školním roce. Doufáme, že naši žáci
budou mít stále stejného bojovného ducha
a nebude jim chybět soutěživost.
Pedagogové ZŠ Bukovec
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Wiadomości szkolne
W tym roku szkolnym w naszej szkole
w Bukowcu uczy się 33 uczniów. Do pierwszej klasy zapisało się 8 uczniów, w drugiej
jest 7, trzeciaków jest w tym roku najwięcej,
bo aż 11, w czwartej klasie mamy 5 uczniów,
a piątoklasistów jest tyklo 2. Dzieci tak jak
w zeszłym roku szkolnym pracują w dwóch
klasach.
Mają możliwość pracować w różnych
kółkach zainteresowań, np. Gry sportowe,
Kółko plastyczne, Kółko języka angielskiego, Kółko taneczno-muzyczne. Najnowszym
kółkiem jest Kółko zdrowego gotowania,
które cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Dla małych kucharzy będą przygotowane nawet specjalne fartuszki.
Uczniowie naszej szkoły mają bardzo
dużo zainteresowań, biorą udział w rozmaitych konkursach i olimpiadach międzyszkolnych i międzynarodowych uzyskując
bardzo dobre wyniki, przygotowują programy kulturalne. Aktywni są również podczas wakacji. W tym roku dzieci zeszły się na
dwudniowym zgrupowaniu zespołu Lipka,
by powtórzyć program przygotowywany na
Gorolski Święto. Okazało się, że nocowanie

jest pod znakiem zapytania z powodu nieproszonych gości – szerszeni. Sytuację uratował pan Radovan Rucki, który im zaradził
i można było kontynuować zajęcia.
Często mówi się o dzisiejszej młodzieży
i dzieciach, że nie są zainteresowani książkami i czytaniem w ogóle. Naszej szkoły to
nie dotyczy. Dzieci chętnie czytają w obu
językach – polskim i czeskim, przynoszą
książki do szkoły na zajęcia, opowiadają o nich. Wielką zasługę w tym kierunku
ma pani Jarka Bujaková, dzięki której nasi
uczniowie mogą częściej odwiedzać bibliotekę w budynku gminy w Bukowcu i korzystać z większego zasobu książek.
Od pewnego czasu w budynku szkolnym mieści się też Muzeum Szkolne
w Bukowcu im. Karola Piegzy, nauczyciela,
zbieracza wytworów kultury ludowej i artysty, fotografika-dokumentalisty.
Tak więc w szkole łączy się szacunek
do tradycji z zainteresowaniem książkami
i w ogóle współczesnością. Do ogromnych
zalet szkoły należy rodzinna atmosfera, ponieważ wszyscy uczniowie znają się nawzajem. 
Mgr. Barbara Kołorz
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JUŻ JESIEŃ
We wrześniu żegnamy lato i witamy
piękną, kolorową jesień. Jesień jest jedną
z najpiękniejszych pór roku ze względu na
bogactwo otaczających nas kolorów. Na
spacerach zbieray piękne, brązowe i błyszczące kasztany, jasnobrązowe żołędzie
i kolorowe listki. Jesień dostarcza nam dużo
skarbów, które w ciekawy sposób wykorzystujemy do pracy z dziećmi. Jesienne
skarby znajdujemy również w sadach i na
polach.
Podziwiając jesienne barwy, uczymy
dzieci jak można korzystać z darów przyrody. Zachęcamy je do jedzenia owoców i warzyw, które mają wpływ na nasze zdrowie.
„Żegnam skowronki, pliszki, szpaki,
Pod dachem już jaskółek nie ma.
W popiele pieką się ziemniaki.
Kwiatom króluje chryzantema.”
Barbara Lewandowska

W ostatni letni piątek spotkały się dzieci szkolne i przedszkolaki wraz ze swoimi

rodzicami, by uczcić „Święto Pieczonego
Ziemniaka”.
Było dużo, dużo, dużo pieczonych ziemniaków, które było można zjadać ze solą
i masłem lub twarogiem. Dzieci rywalizowały ze sobą w konkurencjach sportowych,
w których głównym elementem był oczywiście ziemniak.
Nie zabrakło smacznych ciast i kołaczy,
upieczonych przez nasze mamy.
Waszystkim bardzo smakowało!
Mgr. Danuta Lipowska
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Z ČINNOSTI KLUBU SENIORŮ
Senioři v Bukovci usedli od září do lavic a učí se 
Jak avizovala ve svém úvodníku starostka obce, naše obec byla vybrána k podpoře
bezplatného počítačového kurzu, který pro
nás zajistila nezisková organizace Kapa o.p.s.
Využili jsme nabídky neziskové organizace
Kapa o.p.s. k bezplatnému PC kurzu. Kurz
byl financován Nadačním fondem manželů
Klausových prostřednictvím projektu „Senioři komunikují“.
Od pondělí 12. 9. 2016 do pátku 16. 9.
2016 jsme se vždy pravidelně v dopoledních
hodinách učili to, co naši vnukové a děti už
dávno umí. A právě proto, abychom s nimi
mohli komunikovat i když nám odjedou na
druhý konec zeměkoule, jsme se odhodlali
aspoň trochu těm černým krabičkám porozumět.
Zkušená lektorka paní Monika Szkatulová nás naučila základy obsluhy počítače
a pronikli jsme také do tajů internetu. Dosta-

li jsme návod, jak pracovat s fotkami, jak poslat e-mail, jak využívat internet v běžném
životě, jak si najít např. recept či ordinační
hodiny lékaře.
Teď si pořídíme všichni notebooky
a e-mailem budeme organizovat všechny
naše schůzky a akce .
Za Klub seniorů v Bukovci
Terezie Jochymková
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RADY A TIPY PRO ZDRAVÝ ŽIVOT
Zdraví podle ročních období – podzim
Po každém létu přichází barevný podzim, čas kdy se sklízejí úrody a příroda se
pomalu ukládá ke spánku, čas kdy výrazně ubývá denního světla, slunečního svitu
a nastávají dlouhé večery. V tomto období
je na vrcholu aktivity okruh plic. Dýchání je
základní životní proces, dech přináší do naší
krve kyslík, který je základní potravou našich buněk. Plíce jsou zásobárnou kyslíku
i energie. Dýchací ústrojí je jednou z nejdůležitějších cest, kterými proudí energie
čchi, v těle se pak mísí s energií ze zažívacího
traktu, tedy z potravy, ta je dále rozesílána
do všech dalších částí organismu.
Toxické zatížení tohoto okruhu přináší
řadu fyzických potíží, např. bolesti a ztuhlé
svalstvo ramen, tichý hlas, kašel, ekzémy, suchou pokožku, praskliny na kůži,
astma, blokády krční páteře, nadměrné
pocení…, ale také pocity, že nemůžeme
volně a svobodně dýchat, svírání hrdla
atd. Orgánový okruh plic výrazně ovlivňuje také naší emocionalitu, je úzce spojen
s emocí smutku a melancholie, tedy
s emocemi doprovázejícími deprese.

Plícím prospívá rýže tzv. natural, luštěninová jídla, mrkev, celer, ředkvičky, jablka,
hrušky, jedlé kaštany, cibule a česnek…,
z koření pak kmín, majoránka, tymián…
z bylinek divizna, květ podbělu, mateřídouška, sléz…
Plícím škodí zahleňující potraviny,
zejména mléčné a lepkové výrobky. Při
nadměrném zahlenění pomáhá zázvor,
houby Cordyceps a Reishi přebytečný
hlen vysušit.
S každým nádechem proudí do našich
plic miliony různých mikroorganismů a cizorodých látek. Máme-li tkáně dýchacího
ústrojí v pořádku, nemusíme se obávat
žádných infekcí. Je proto důležité udržovat
vnitřní hygienu!
Dech je symbolem našeho života, jaký
je náš dech, takový je náš život. Dýcháme-li
povrchně dlouhé roky, prakticky tím omezujeme celý náš tělesný a mentální potenciál.
Naučte se správná dechová cvičení a prodlužujte svůj nádech i výdech.
Dýchejte svobodně a bez omezení
Ivana Kluzová
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Vážení občané,
rád bych se Vám prostřednictvím
Vašeho zpravodaje představil a to
v souvislosti s mým rozhodnutím ucházet se v podzimních volbách o post
senátora ve volebním obvodě č. 73,
který zahrnuje i Vaši obec.
Jmenuji se Jiří Cieńciała, pocházím
z nedaleké Vendryně, kde jsem se před
66 lety narodil a kde stále bydlím. Vystudoval jsem gymnázium s polským
vyučovacím jazykem v Českém Těšíně.
Následně jsem absolvoval hutní fakultu
Vysoké školy báňské v Ostravě. Největší část své pracovní kariéry jsem spojil
s Třineckými železárnami, kde jsem
měl příležitost vykonávat v letech
1997-2012 funkci generálního ředitele.
Krátce jsem byl také ministrem průmyslu a obchodu ve vládě Jiřího Rusnoka. V současnosti se především věnuji práci
zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj a jsem také
rektorem vysoké školy podnikání a práva.
K rozhodnutí kandidovat do Senátu jsem dospěl po několika měsíčním sondování názorů mezi lidmi kolem. Po zvážení všech pro a proti jsem se nakonec odhodlal tento další životní krok učinit. Jsem přesvědčen, že mohu a umím být našemu
regionu prospěšný.
Po celou svou pracovní kariéru jsem sbíral životní zkušenosti, spolupracoval se
zajímavými a vlivnými lidmi, získal spoustu přátel i pár nepřátel. Zvláště poznatky
z posledního období, z činnosti vládního zmocněnce, mi pomohly získat poměrně
jasné představy o tom, co by našemu regionu prospělo. Kromě toho si v těchto
týdnech doplňuji mozaiku svých informací o konkrétních potřebách i problémech
jednotlivých obcí a měst v našem volebním obvodě.
V minulosti jsem se snažil v rámci svých možností pomáhat především spádovému regionu třinecké hutě, nyní jako vládní zmocněnec pomáhám v řešení
klíčových problémů Moravskoslezského kraje.
Přál bych si, abyste při svém rozhodování o tom, komu dáte ve volbách do
Senátu hlas, zvážili i moji nabídku kandidatury. Bližší informace o mých názorech
a plánech naleznete na webu www.jiricienciala.cz.
Jiří Cieńciała
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