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INFORMACE STAROSTKY
Milé sousedky, milí sousedé,
čas je neúprosný, opět nám klepe na
dveře konec roku a začátek roku nového.
Co nás čeká v samotném jeho konci?
• Především s velkým napětím čekáme, jak
dopadneme s žádostí o dotaci na investiční akci spojenou se stabilizací sesuvu
v lokalitě Susz. Do výběrového řízení podaly nabídku tři společnosti: Lesostavby
Frýdek – Místek, a.s., TALPA – RPF, s.r.o.
a spol. K2 stavební Moravia, s.r.o. Zakázku získala firma K2 Moravia, s.r.o., Ostrava – Slezská Ostrava, o celkové částce
4.218.184 Kč. Dle schválené smlouvy
by měla stavba trvat 70 dní. Vzhledem
k tomu, že není jasné, jaké bude v průběhu prosince počasí, bude nelehké stanovit harmonogram prací. Pevně doufáme,
že klimatické podmínky umožní provést
veškeré práce jak Lesům ČR – vlastníkům
potoka, tak společnosti K2 Moravia, s.r.o.,
na dotčeném břehu a obnově příkopu
kolem komunikace. V polovině ledna
příštího roku se snad dovíme, zda dotaci
dostaneme a v jaké výši.
• S obdobným napětím čekáme, jak dopadne opakované veřejné projednání
o návrhu změny č. 2 územního plánu
Bukovec, které se uskuteční 28. 11. 2017
na obecním úřadě. Přijali jsme celkem
55 žádostí, které se týkají zařazení do
ploch určených pro výstavbu rodinných
domů. Zájem o výstavbu v obci je evidentní, otázkou zůstává, kolik žadatelů
bude nakonec uspokojeno.
• I přes nepříznivé počasí pokračují práce
spojené s rekonstrukcí místních komunikací do dvora „Chrasciny“ a k rodinnému
domu manželů Čmielových. Snažíme se
zohledňovat připomínky občanů, řešíme odvedení dešťové vody, upravujeme
výšky poklopů, přičemž víme, že při stavebních pracích takového rozsahu nelze

zajistit postup prací k úplné spokojenosti
všech dotčených. Věříme však, že omezení, které aktuálně zažíváme, bude stát za
to.
• V návaznosti na obdrženou žádost Správy
a údržby silnic Moravskoslezského kraje
o souhlas se změnou technologie zimní údržby chemickým materiálem bylo
rozhodnuto, že pluhování včetně posypu
inertním materiálem v úseku od Křížové
po hraniční přechod Bukovec – Jasnowice
budou zajišťovat pánové Tomáš Suszka
a Josef Zimny. Na problematických svahových úsecích ve dvorech jsou již umístěny žluté bedny s posypovým materiálem
pro okamžitou pomoc v případě kluzkého
povrchu. Technickými službami Bukovec
bude udržována in line stezka a chodník
Kučery – Turek.
• V souvislosti s plánovanou výstavbou vodojemu na Kempě byly doručeny mnohým z Vás žádosti o podepsání souhlasu
s umístěním stavby vodovodního řádu
na pozemku či pozemcích, které vlastníte. Tyto souhlasy poslouží jednak jako
podklad pro zjištění, kdo z vás - majitelů rodinných domů stojí o napojení na
obecní vodovodní řád a zároveň budou
podkladem pro následné podání žádosti
o územní rozhodnutí. Tímto krůčkem tedy
především zjistíme, které z navržených
tras jsou žádoucí a jsou reálné k výstavbě a které jsou navržené zcela zbytečně
z důvodu nezájmu anebo nesouhlasů
vlastníků dotčených pozemků. Jedná se
tedy o časově náročný proces. Jedním
z cílů je každopádně vypracování kvalitní
projektové dokumentace pro případné
získání dotace na výstavbu ať už samotného vodojemu či některé z navržených
vodovodních větví.
• Za aktivní přístup chci již nyní poděkovat těm z Vás, kteří se dotazujete telefonicky či osobně na obecním úřadě
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a spolupracujete a řešíte společně s námi
například jiné, vhodnější či náhradní trasy
vodovodních tras. Velmi mě těší Váš zájem
o tuto problematiku a jsem ráda, že v obci
jsou lidé, kterým v boji se suchem není
osud Bukovce lhostejný.

• A protože se přiblížil závěr roku, je tady
doba adventní plná očekávání ve znamení příprav na vánoční svátky, přeji Vám
a Vašim nejbližším již nyní za všechny zastupitelé, kolegy a kolegyně z obecního
úřadu

Vánoce radostné, plné pokoje a lásky.
A v roce 2018 jen samé dobré zprávy,
Boží požehnání, pevné zdraví
a hodně lidí dobré vůle kolem sebe.
Monika Czepczorová,
Vaše starostka
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Ocenění Pečeť kvality
Blahopřejeme paní ředitelce Mgr. Lucii Nožkové
k obdrženému ocenění
a udělení Pečetě kvality
v rámci projektu s názvem
Krok za krokem k efektivnímu vyučování na malotřídní škole. Děkujeme paní ředitelce za vše, co
pro školu a obec dělá. Slavnostní ocenění se
uskutečnilo 8. 11. 2017 v Praze.

Ocenění předávala ředitelka Domu
zahraniční spolupráce Ing. Dana Petrová a náměstkyně pro řízení sekce legislativy a mezinárodních vztahů MŠMT
Mgr. et Mgr. DANA PRUDÍKOVÁ, Ph.D.
Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie zaměřený na podporu vzdělávání,
odborné přípravy, mládeže a sportu s cílem
zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností.

USNESENÍ

z 22. zasedání Zastupitelstva obce Bukovec, ze dne 13. 9. 2017,
konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu Bukovec
Zastupitelstvo obce:
schválilo:
22.528 program jednání
22.529 profinancování a kofinancování
projektu „Posílení přeshraniční
akceschopnosti a zvyšování kompatibility v řešení mimořádných
událostí/Wzmocnienie gotowości
do podejmowania działań transgranicznych i zwiększenie kompatybilności w rozwiązywaniu sytuacji

kryzysowych“, reg. číslo CZ.11.1.23
/0.0/0.0/16_023/0000906, doporučeného k financování z Operačního
programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko 2014 – 2020, prioritní osy 1 – Společné řízení rizik
/ Wspólne zarządzanie ryzykiem,
specifického cíle 1.1. - Zvýšení
přeshraniční akceschopnosti při
řešení mimořádných událostí
a krizových situací / Podniesienie transgranicznej gotowości do

www.bukovec.cz

22.530

22.531

22.532

22.533

22.534

podejmowania działań podczas
rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych, v letech
2017 – 2018 ve výši 78 343,00 €
uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory
mezi Obcí Bukovec, IČ 00535940
a TJ Dolní Lomná, z. s., IČ 63026171
v částce 10.000 Kč
úplatný převod části pozemku pozemková parcela 3856/2 o výměře
1152 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, katastrální území Bukovec
u Jablunkova, obec Bukovec, který
byl oddělen geometrickým plánem
č. 1404-8/2016 ze dne 17. 3. 2016, vypracovaným Ing. Tomášem Balvarem
z pozemku pozemková parcela 3856,
katastrální území Bukovec u Jablunkova, z vlastnictví České republiky,
z příslušností hospodařit s majetkem
státu Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, do vlastnictví obce Bukovec, za kupní cenu
ve výši 86.000 Kč a uzavření Kupní
smlouvy č. UZSVM/OFM/3638/2017
– FMM mezi Obcí Bukovec se sídlem Bukovec 270, 739 85 Bukovec,
IČ 00535940 a Českou republikou
– Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha
2, IČ 69797111
uzavření Kupní smlouvy mezi Obcí
Bukovec, IČ 00535940 a Marií Pindejovou, …, jejíž předmětem je
zakoupení pozemků p. č. 1384/15,
k. ú. Bukovec u Jablunkova
povolení zřízení vodovodní přípojky
na pozemku p. č. 1392/7 odměřeného dle geometrického plánu č. 146776/2016 z pozemku p. č. 1392/1, vše
k. ú. Bukovec u Jablunkova, dle podané žádosti č. j. 573/2017
směnu pozemků p. č. 3920/59,
3920/137, 3920/139, 3920/64 ve
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vlastnictví Obce Bukovec za pozemky 1321/7, 253/1 a části pozemků
3923/1, 3920/143 ve vlastnictví Lesů
ČR, s. p., správa toků – oblast povodí
Odry, Nádražní 2811, Frýdek-Místek
v celkovém poměru směněných výměr 1:1
22.535 zveřejnění záměru směny části pozemku p. č. 3920/69 ve vlastnictví
Obce Bukovec za část pozemku
3920/143 ve vlastnictví Lesů ČR, s. p.,
správa toků – oblast povodí Odry,
Nádražní 2811, Frýdek-Místek a to
dle reálné dispozice toku potoka
v celkovém poměru směněných
výměr 1:1
22.536 účast ve Veřejné sbírce Města Třinec
„Obnova dřevěného kostela Božího těla v Gutech“ částkou ve výši
10.000 Kč, která bude zaslána na
bankovní účet sbírky u Československé obchodní banky, a. s., Praha,
číslo účtu 7657654/0300
22.537 Rozpočtové opatření č. 8/2017
22.538 uzavření Darovací smlouvy mezi Obcí
Bukovec, IČ 00535940 a Antonínem
Skurzokem, …, jedná se o darování
pozemků p. č. 1392/4 a 1392/6 v hranicích a výměrách dle geometrického plánu pro změnu hranic pozemků
č. 1467-76/2016 a to Obci Bukovec
do jejího vlastnictví
22.539 uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní
smlouvě č. UZSVM/OFM/2480/2017
– OFMM mezi Obcí Bukovec, IČ
00535940 a Českou republikou,
Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 a Obcí Bukovec, Bukovec 270,
739 85 na prodej části pozemku p. č.
3887/2, k. ú. Bukovec u Jablunkova
22.540 A/ Finální dokument MAP – Mapy
vzdělávání (Místní akční plán pro
ORP Jablunkov – reg. č. CZ.02.3.6
8/0.0/0.0/15_005/0000138
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B/ Příloha k finálnímu dokumentu:
1/ Analýza vnitřního prostředí,
charakteristika území
2/ Analýza zájmového a neformálního vzdělávání v ORP Jablunkov
3/ Vyhodnocení dotazníkového šetření pro školy, potřeby a plány
aktivit
4/ Metaanalýza existujících strategických záměrů a dokumentu
v území pro oblast vzdělávání
5/ Vymezení problémových oblastí
a klíčových problémů – SWOT
analýzy
6/ Strategický rámec priorit MAP
do roku 2023
7/ Projekty spolupráce
8/ Roční akční plán
vzalo na vědomí:
22.541 informace Ing. Václava Houšky, zást.
spol. Sweco Hydroprojekt a s. k připravované dokumentace s názvem
„Výstavba vodojemu a vodovodu
na Kempě“
22.542 informace Ing. Václava Houšky, zást.
spol. Sweco Hydroprojekt a. s. o novém řešení systému plánované nové
vodovodní sítě v obci Bukovec. Vodovodní řád: 1, 1-1, 1-2, 1-21, 1-3, 1-4
a další navazující řády a výtlak (V)
22.543 žádost Česlava Bielesze o zařazení
diskuzního příspěvku ohledně petice a navýšení počtu odběrných
míst, č. j. 696/2017 ze dne 6. 9. 2017
22.544 informace k podané žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Bukovec
– Sesuv“
22.545 informace Ing. Kofroně ke způsobu
zajištění svahu projektu „Bukovec
– sesuv“
22.546 informace k projektu „Posílení přeshraniční akceschopnosti a zvyšování
kompatibility v řešení mimořádných
událostí“
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22.547 geometrický plán č. 1488-39/2017
pro rozdělení pozemku
22.548 informace vyplývající ze schůzky mezi
zástupci Lesů ČR a Obce Bukovec
22.549 zakoupení předmětných pozemků
dle žádosti č. j. 512/2017 a doporučilo místní šetření
22.550 seznam projektů a jejich plnění dle
Strategického plánu rozvoje obce
Bukovec 2015 – 2023
22.551 žádost o zřízení vodovodní přípojky
na pozemku p. č. 1904/1 a 1902/1,
k. ú. Bukovec u Jablunkova, zaevidovanou pod č. j. 698/2017 a souhlasí
s jejím odložením do doby zařazení
dotčených pozemků do ploch pro
výstavbu rodinných domů
22.552 Podnět na pořízení změny územního plánu č. j. 704/2017 a souhlasí se
zařazením do změny č. 3
zvolilo:
22.553 ověřovatele zápisu Evu Szkanderovou a Daniela Hořavu
22.554 návrhovou komisi ve složení Ing.
Mgr. Josef Byrtus a Josef Jochymek
souhlasí:
22.555 s odprodejem pozemku p. č. 3920/145,
k. ú. Bukovec u Jablunkova dle geometrického plánu číslo 1442-48/2016
za předpokladu, že zastupitelstvo obce
revokuje dřívější usnesení o nemožnosti prodeje obecních pozemků
22.556 s odprodejem pozemku 99/3, k. ú.
Bukovec u Jablunkova dle geometrického plánu číslo 1464-59/2016 za
předpokladu, že zastupitelstvo obce
revokuje dřívější usnesení o nemožnosti prodeje obecních pozemků
odložilo:
22.557 projednání bodu 24 – Žádost Josefa Jochymka o informace jednatele
Technických služeb Bukovec, s. r. o.
ke mzdovým a provozním nákladům
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INFORMACE ÚŘADU
Stále je možné žádat o dotaci na výměnu kotle
Ministerstvo životního prostředí vyčlenilo pro Moravskoslezský kraj 900 milionů Kč. K dnešnímu dni je na Krajském
úřadě Moravskoslezského kraje evidováno
6 333 žádostí o dotaci. Z celkové alokace
zbývá asi třetina a o tyto finanční prostředky
můžete stále ještě žádat.
Finančních prostředků je dostatek
a všechny žádosti, které byly dosud podány
a splní všechny stanovené podmínky, budou
moci být schváleny. Příjem žádostí o dotaci
proto pokračuje a bude ukončen 31. 12. 2018
nebo zaregistrováním 10 000 žádostí.
Centrum společných služeb (CSS) je připraveno i nadále poskytovat poradenské
služby občanům Jablunkovska či pomoci
s vyplněním a odesláním elektronické žádosti o dotaci. Pracovnice CSS můžete navštívit osobně v jejich kanceláři v budově

OÚ Hrádek v tuto pracovní dobu: pondělí
8.00-12.00 a 13.00-15.30, úterý a čtvrtek
13.00-15.30, pátek 8.00-12.00. S dotazy se
na nás můžete obrátit také telefonicky na
číslech 558 551 315 a/nebo 601 169 616
nebo písemně na e-maily css@obechradek.
cz a css.soj@seznam.cz.

Zimní údržba
V zimním období 2017/2018 mají na
starosti údržbu místních komunikací v naší
obci, stejně jako v minulých letech v centru
obce, včetně krajské komunikace, vedoucí
od Turka k hraničnímu přechodu pánové
Josef Zimný a Tomáš Suszka. V části obce
Bařiny, Markov a Pulgruň pan Josef Zimný
a část Gruniček pan Josef Bojko.

Posyp komunikace centrem obce zajišťují Roman a Josef Zimní.
Zimní údržbu in-line stezky v celé délce
a chodník Kučery – Turek zajišťují Technické
Služby Bukovec, s.r.o.
Upozorňujeme, že v zimním období
nebude udržován „prostřední“ chodník vedoucí ke kostelu.

Přibližování popelnic v zimním období
Žádáme majitele popelnic, které jsou v zimním
období přibližovány firmou
Suszky Tomáše, aby byly
označeny číslem domu, popřípadě jménem. Předejde se

tak zbytečným nepříjemnostem spojeným
se záměnou popelnic. Přiblížení popelnic
probíhá den před svozem odpadu, čili ve
čtvrtek. Prosíme tedy majitele, kteří nemají
své popelnice u komunikace, aby je nachystali ke svozu již ve čtvrtek dopoledne.
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SMS systém
Občané obce, kteří by chtěli využívat
systém SMS zpráv odesílaných obecním
úřadem a dostávat tak aktuality a pozvánky z obce, mohou nahlásit své tel. číslo na

tel. 558 358 245, emailu: kancelar@bukovec.cz, popřípadě osobně v kanceláři OÚ.
Změnu také nahlaste v případě, že jste si
pořídili nové tel. číslo. Děkujeme

Upozornění
V každém čísle se na vás obracíme s žádostí o třídění odpadu. Nevíme, zdali někteří
občané třídit neumí, nebo bohužel nechtějí.
Stává se, že svůj komunální odpad házejí do
kontejnerů na plasty nebo na sklo. Ničí tím
práci spoluobčanů, kteří poctivě odpad třídí. Připomínáme, že jsou na obecním úřadě
k dispozici občanům, kterým nestačí v období mezi svozy objem popelnice, ZDARMA
černé pytle na komunální odpad. Tyto pytle
po naplnění stačí svázat a v den svozu položit k popelnici. Popelářský vůz odveze pytle
stejně jako obsah popelnice.
Uvědomme si, že za správně vytříděný
odpad se obci snižují poplatky za odvoz odpadů, a to se následně promítne do ceny
poplatku za svoz odpadů v následujícím
roce nám všem.
Dalším velkým nešvarem jsou potulující
se psi. V žádné z vedlejších obcí se netoulá
po cestě tolik psů jako u nás v Bukovci. Je
zvláštní, jak jsou místní psi „šikovní“, neboť
po upozornění majitele psa, že mu pes utekl, je nám sděleno to, že pes uteče sám – bez
jeho vědomí. Nabízí se tedy otázka, jak se
bukovečtí psi dokáži dostat ze zajištěných
kotců, oplocených zahrad, apod. O tom, že
je majitelé posléze ani nehledají a nechybí
jim pes i několik dnů, nemluvě. Máme tedy
„nejinteligentnější psy regionu“ …posouzení necháme na vás.
Další z odpovědí místních občanů – některých majitelů psů je taková, že si psi po
obci mohli běhat volně odpradávna, proč
by tomu tedy mělo být nyní jinak. Názor,

ale změní, jakmile cizí pes obtěžuje jejich
děti, popřípadě členy rodiny. Tady pak již
vzniká problém, který je zapotřebí řešit na
obecním úřadě, který může za vzniklou situaci, neboť se o volně pobíhající psy nepostará.
Proč se psi toulají:
Mezi časté příčiny patří špatná péče
o psa. Pes se cítí osamělý, nudí se. Někteří
majitelé si myslí, že je pro psa ideální velká
zahrada, popřípadě kotec. Mylně se domnívají, že toto jim nahradí kontakt s lidmi, který
je pro ně tak důležitý.
Jak odnaučit psa utíkat z domu:
• Vytvořit určitou rutinu (procházka ráno
nebo večer),
• nechodit pořád stejnou trasu, ať se nenudí,
• netrestat při příchodů psa domů (pokud
utekl),
• nepouštět psa na volno, pokud neumí
poslouchat.
(Zdroj: internet)
správci údržby obce

Apelujeme na všechny majitele čtyřnohých přátel, aby dodržovali čistotu veřejných prostranství úklidem exkrementů
po svých miláčcích. Stížnosti byly a jsou
v lokalitě in line stezky. Nebuďme lhostejní ke svému okolí i spoluobčanům. Nejen
zákon, ale zdravý rozum a morálka takové
jednání zakazuje.

www.bukovec.cz
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Poštovní schránky
Obracíme se na majitele rodinných domů, kteří nemají u svého domu
poštovní schránku, aby tak učinili. Pokud tomu tak není, obecní úřad nemá

možnost doručovat obecní poštu. Také
žádáme o označení rodinných domů číslem popisným.

Rozvoz obědů
Milí strávníci a občané,
od dubna tohoto roku zajišťujeme rozvoz obědů občanům Bukovce až do domu.
Ráda bych Vám tuto službu blíže popsala.
Rozvoz začínáme v 10:30 hodin a trvá dvě
hodiny do 12:30. Jako první vezeme obědy
v naplněných termosech do školy a školky
s polským vyučovacím jazykem. Poté přicházejí na řadu dle plánu rozvozu, již strávníci. Denně rozvezeme průměrně 34 obědů
a obsloužíme celý Bukovec. Chci Vám podě-

kovat, že máte řádně a na čas vždy nachystané své prázdné jídlonosiče na výměnu
a poprosit Vás o zavíraní pejsků v době
rozvozu obědů. Obědy se platí v kanceláři u paní Suszkové v české školní kuchyni
a dovoz v kanceláři u paní Brzežkové na
obecním úřadě. Jsme opravdu rádi, že
o tuto službu má zájem stále více nových
strávníků.
Eliška Rusz
Technické služby Bukovec s.r.o.

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 důle-

žité 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 u p. Brzežkové,
tel. 558 358 245.

Kalendář 2018
Stejně, jako v předchozích letech, tak
i letos máme pro Vás připravené kalendáře pro rok 2018. Kalendáře Vám budou
doručeny do konce prosince 2017 zastupiteli obce.
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Není buk jako buk…
Možná jste si někteří všimli, že v našem
parčíku pod obecním úřadem přibyly u jednotlivých stromů nerezové popisky s jejich
názvy.
Tyto tabulky pro nás zdarma vyhotovila
společnost BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. za
což velice děkujeme.

Setkání členů neformální pracovní skupiny
18. 10. 2017 proběhlo setkání pracovní skupiny ve složení:
Monika Czepczorová,
Terezie Jochymková,
Ing. Mgr. Josef Byrtus, Ing. Arch. Marek Pyszko, Ivana Kluzová
a Lucie Jalovičorová.
Cílem tohoto jednání bylo především
naplánování společenských aktivit v roce
2018.
V diskusi členové pracovní skupiny navrhli a odsouhlasili pokračování v realizaci každoročně konaných akcí, jako jsou např. Den
Země, Stavění máje na Kempě, Přebor v ručním kosení na nejvýchodnější louce ČR, Den
obce Bukovec s podtitulkem Plackovy festival,
Alej života III - výsadba stromů s rodiči nově
narozených občánků, Adventní koncert a další.

Dále byli seznámeni s projektem „Úprava
veřejné plochy u kostela“, přičemž projednali
navazující projekt s názvem „Sadové úpravy
okolí kostela v Bukovci“. Pozitivně hodnotili
návrh k možnosti zapojení občanů, spolků
a školských zařízení do nákupu stromů, keřů,
popínavých rostlin, trvalek a okrasných travin,
přičemž by projekt mohl být společně realizován u příležitosti svátku stromů (20. 10. 2018).
V závěru členové pracovní skupiny projednávali návrh Ing. Arch. Marka Pyszka na
finanční příspěvek rodinám prvňáčků, pořízení houpaček a hracích prvků na zahrádku
pro děti Mateřské školy s polským jazykem
vyučovacím a vzali na vědomí informace
o záměru organizace PZKO Bukovec o plánované realizaci plynovodní přípojky pro budovu PZKO, včetně záměru úprav a doplnění
nových spotřebičů pro kuchyni této budovy.

www.bukovec.cz
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Oznámení o volbě prezidenta České republiky
Volby prezidenta republiky se konají ve dnech 12. a 13. ledna 2018,
popř. II. kolem voleb 26. a 27. ledna 2018.

Zapojení do projektu
Obec Bukovec spolu s Městem Jablunkov a Obcí Istebna se zapojili do projektu
„Posílení přeshraniční akceschopnosti a zvyšování kompatibility v řešení mimořádných
událostí“, vedeným pod registračním číslem CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000906, který
je spolufinancován z prostředků programu Interreg V-A Česká republika - Polsko.
Jedná se o pořízení požární techniky pro výše partnery projektu.

INVESTICE
NOVÝ CHODNÍK KUČERY TUREK
Od srpna letošního roku, kdy se pokládaly poslední dlažební kostky chodníku
Kučery - Turek, již uběhla docela dlouhá
řádka dnů. Mnozí z nás si za tu dobu jistě
stačili nový chodník projít, proběhnout
nebo po něm už pravidelně chodí. Zkusme
se tedy poohlédnout, a říci si, co za jeho
realizací stálo i jak se jmenovaná lokalita
změnila.
Předběžné studie chodníku se na žádost
obce ujal pan inženýr Igor Sauer. Jeho původní studie tenkrát ještě spojovala silnici
v lokalitě Kučery s komunikací u nově
opraveného mostu přes potok Bukovec
poblíž rodinného domu Sikorových. Při
přípravných jednáních s některými majiteli
pozemků, jejichž parcel se měl záměr budoucí stavby dotknout, se ukázalo, že rozsah původně zamýšleného díla bude muset
být redukován. Samotný projekt byl tedy

omezen na variantu schůdnou pro všechny
dotčené. Lesy České republiky s. p., které
spravují tok potoka, navíc vymezily minimální vzdálenost od vodoteče, jež musela
zůstat stavbou nedotčená. Omezeni těmito
limity jsme se dali do díla.
Při následujících majetkoprávních
jednáních o pozemcích, které padly do
záboru stavby, se nám ale díky vstřícnosti
jejich majitelů dařilo, a tak byly bez dalších problémů a průtahů podepsány i příslušné smlouvy. Jmenovitě bych chtěl na
tomto místě velmi poděkovat paní Janě
Bulawové, která obci prodala, i když nevelký, přesto klíčový pozemek pro vstup na
chodník z jeho východní strany. Rovněž se
chci neméně pochvalně vyjádřit o dalších
majitelích pozemků, kteří nám při výstavbě díla vyšli vstříc a rovněž jim poděkovat.
Jsou jimi paní Terezie Sikorová, její dcera
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Mgr. Marcela Mrvečková a také pan Bojko
Miroslav. Nutno rovněž připomenout, že
značná část realizovaného chodníku stojí
na obecních pozemcích.
Samotnou realizaci stavby zastřešovaly
Technické služby Bukovec, které ve spolupráci s firmou Lesostavby dílo řádně a v termínu také provedly. Za veškeré vynaložené
úsilí děkujeme pánům z Technických služeb Bukovec - jednateli Danielu Hořavovi
a Antonínu Hermanovi, stavebnímu dozoru
Ing. Petru Jaskovi i všem nejmenovaným
dělníkům, kterých si vážíme a na jejichž
práci se obvykle tak rádo zapomíná. Rovněž děkujeme panu Januszovi Motykovi,
který v současné době pracuje na instalaci osvětlení podél chodníku i paní Ivaně
Kluzové, jež se valnou měrou zasloužila
o výsadbu švestkového sadu podél chodníku. Prostor vzorně připravili správci údržby
obce.

Ohlédněme se ale v čase ještě hlouběji.
Pokud se proti jeho proudu podívají starší
pamětníci, jistě si vzpomenou na starou
dřevěnici, která zde stávala. Vybaví si pole
s bramborovou natí, louky i úzký blátivý
chodníček podél olší a vrb po levém břehu
potoka. Zkusme se ale podívat také trochu do budoucna a ptát se. Kdo bude jednou jíst švestky z aleje stromů, která dnes
nový chodník lemuje? Přivedou rodiče ke
stromům své odrostlejší děti a řeknou jim
hrdě: „To jsou naše stromy. Ty jsme sázeli
pro vás?“ A porozumí i mladší generace
tomu, co znamená, když někoho chytnou
na švestkách?
Co dodat k novému chodníku závěrem?
Snad tuto jedinou větu: „Každý chodník
(i cesta) nás vede tam, kam sami směřujeme
a je dlouhý přesně tak, kam až stačila dosáhnout dobrá vůle.“
Ing. Mgr. Josef Byrtus, místostarosta

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat obci Bukovec v čele s paní starostkou za realizaci chodníku „Kučery - Turek“. Je tak hezký, že by se po něm dalo opravdu chodit
bosou nohou, jak se píše v jednom článku v novinách.
Za obyvatele této lokality Ludmila Poloková

www.bukovec.cz
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NA ZEMI POKOJ, LIDEM DOBRÉ VŮLE
S přicházejícími Vánocemi si budeme
častěji než obvykle přes rok přát pokoj, mír
a hledat navzájem dobrou vůli. Kdybychom
se chtěli hlouběji dotknout samotného smyslu oněch slov, museli bychom vyjít mezi
pastýře. Tito věční poutníci Země totiž po
staletí střeží a ve svých tradicích stále ještě
nesou jedinečné tajemství těchto tří klíčových „vánočních“ přání - totiž MÍRU, POKOJE
A DOBRÉ VŮLE. Vydejme se tedy spolu, tentokrát proti proudu času, na staré beskydské salaše, zamiřme výše do hor, blíž k nebi
a nechme se oslovit moudrostí starých dějů
a příběhů, jejichž hloubka čerpá ze samotných studnic života.
Každoročně se na horských salaších
odehrával týž rituál, jenž obstarávali většinou bačové, a do kterého občas zasahovali
i samotní valašští vojvodové.
Jejich úkol nebyl nikterak lehký. Značnou část zimního období se věnovali jednáním ohledně pronájmu pastvin - půdy, která
jim nikdy zcela nepatřila, a přesto tak mnohé
živila. Bylo třeba se dohodnout s vrchností
i fojtem, oslovit gazdy největších gruntů,
stejně tak jako vlastníky malých políček. Prostě promluvit se všemi, jejichž práva byla,
byť sebeméně dotčena. A tak chodili a jednal s pány i kmány, mluvil s domkáři, sedláky i selkami, s lidmi rozličného gusta, nálad
i ražení. Aby vše klaplo, brávali chvílemi na
sebe rozličné role. Tu byli úředníky, kteří kladou své argumenty pevně, jako ostře pálené
cihly do rovné linie zdi, tam zase přebírali
role trpělivě naslouchajících zpovědníků
nebo pokojně vysvětlujících učitelů. Názory lidí dovedli nejen chápat, ale i tříbit, také
uhladit, a bylo-li třeba i hruběji přitesat. Při
všech jednáních měli stále na mysli jediné
- totiž cíl, jehož museli dosáhnout, sjednat

obecnou dohodu o užívání půdy ku prospěchu všech a nastolit tak mezi lidmi v horách
očekávaný MÍR.
Když přicházelo předjaří a na strmějších
terasách horských políček, které byly přece jen slunci více vystaveny, se už tu a tam
objevovala zašedlá loňská tráva či tmavé
drny promáčené půdy, mívali už vojvodové
i bačové obvykle jasno. Do kraje bude na
jaře opět moci při společném „mjyszani
owiec“ vstoupit dohodnutý „MIR“ - obecné
shody o užívání země totiž bylo dosaženo.
Se slovem pokoj se věci mají trochu
jinak. Abychom výrazu porozuměli, zamíříme do starých dřevěnic a budeme chvíli
naslouchat. Možná ani nebude dlouho trvat a někdo ze starších přítomných se ozve
a řekne třeba: „Dej mi s tím pokoj.“ Kde ale
takový pokoj brát? A co vůbec ono slovo
znamená? Věc je docela prostá. Určitě jste
viděli právě nakojené, spokojené, v náruči
matky usínající dítě. Právě na něm nejlépe
vidíme, co slovo pokoj znamená. Tušíte
správně - onen líbezný stav PO-KOJENÍ, je
námi hledaný POKOJ.
Za pojmem dobrá vůle se z našich hor
musíme vydat sice až do vzdáleného Betléma, ale mezi pastevci zůstaneme. Snad
právě proto, že betlémští pastýři dovedli
ve dne sjednávat MÍR mezi lidmi a v noci
bývali bdělí, zvěstovali jim andělé Spasitelovo narození a nebeské zástupy všem navíc
popřály DOBRÉ VŮLE. Od té doby se Boží
POKOJ, MÍR i DOBRÁVŮLE rozlévají z Betléma na celý svět a pastýři - poutníci jsou jeho
pravými strážci.
Dovolte, abych Vám i celé naší obci také
já popřál potřebný pokoj, mír vzájemné shody i tolik potřebnou dobrou vůli.
Ing. Mgr. Josef Byrtus, váš místostarosta
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KULTURNÍ OKÉNKO
Společenská kronika
Všem občanům, kteří oslavili nebo oslaví svá životní jubilea, srdečně blahopřejeme.
Bude Vám o rok víc,
a jak už to bývá,
chceme psaným slůvkem říct,
ať máte, o čem se Vám snívá.
Leden
Byrtusová Bernarda
Kantor Josef
Muchová Jana
Worek Genovefa
Zawadová Terezie
Bury Josef
Patola Edward Piotr

50
60
50
80
80
60
50

Za Kempou Zadky
Pod křížem
Suš
Cmiele
Chybidziury
Cmiele
Pod lipou

Únor
Sikora Josef
Ježowicz Josef
Bujoková Žofie
Byrtus Milan
Vavřačová Marie
Bulawa Josef

60
60
80
65
55
65

Chrasciny
Z boru
Kučery
Fojtství
Pobaše
Cmiele

Březen
Motyka Jan
Lubojacki Miroslav
Zawada Stanislav
Burová Bronislava
Muchová Helena
Chybidziurová Anna
Bojková Anna
Sikora Jan

98
65
85
55
50
60
75
60

U školy
Pod Kempou
Chybidziury
Cmiele
Suš
Woclavky
Zachrasć
Z boru
Komise kultury a školství

„Mládí je třeba prožít. Nezáleží na věku, kdy se rozhodneme, že budeme mladí.“
Henri Duvernois
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Letos jsme vítali 20 dětí
V deštivém odpoledni dne 20. 9. 2017,
jsme slavnostně přivítali na hotelu Kempa
naše nejmladší občánky. Narodilo se celkem
20 miminek, 14 chlapečků a 6 holčiček. Rodiče vybrali klukům tato jména: 3x Lukáš,
2x Radek, Jan, David, Patrik, Tadeáš, Miroslav, Vojtěch, Zdeněk, Daniel, Štěpán. Holčičky dostala jména: Natálie, Ina, Stella, Tereza,
Mariana, Eliška.
Kromě paní starostky, pana místostarosty a pracovníků obce přály našim dětem
i 3 sudičky všechno jen to dobré, zdraví,

štěstí a pevné, ale zároveň neomezující
mateřské pouto. Děti dostaly na památku
knihu Bukovec, „botičkovné“ a poukázku na
výsadbu stromu. Věříme, že nám z těchto
maličkých bytostí vyrostou silné osobnosti,
které budou o naši obec v budoucnu dál
dobře pečovat.
Toto příjemné odpoledne obohatily
svým vystoupením děti našich základních
a mateřských škol, české i polské, tímto jim
děkujeme.
Ivana Kluzová, kulturní referentka
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Setkání jubilantů
Dne 21. 9. 2017 bylo opět po roce
v sále hotelu Kempa připraveno drobné pohoštění pro naše jubilanty. Z 19 pozvaných
oslavenců se na akci sešlo 17, kteří v letošním roce dovršili 70, 75, 80 a 85 let. Knihu
o Bukovci, malé dárky a osobní blahopřání
předávali společně zástupci obce v čele
s paní starostkou a panem místostarostou.

„Zibi“ u nás v Bukovci
Povedlo se nám najít termín v přeplněném kalendáři katolického kněze Zbigniewa Czendlika a uspořádat dne 11. 10. 2017
v hotelu Kempa talkshow k jeho loni vydané
knize Postel, hospoda, kostel. „Zibi“ pozvání
s radostí přijal. K našemu regionu má velmi
blízko, po určitý čas měl babičku a dědu
v sousední Istebne a tety dokonce i v Jablunkově. Není možné dokonale tlumočit
obsah besedy, tu úžasnou a humorem naplněnou atmosféru plnou jeho vzpomínek,
zážitků, vtipů a jednoduše je psaným textem zachytit. To se musí prostě zažít.
Byli jsme mile překvapeni zájmem veřejnosti o tuto akci. Po zveřejnění upoutávky
v našem Občasníku a na obecním Facebookovem profilu se strhla lavina zájmu

Na tomto setkání je krásné to, že svými,
většinou humornými, vzpomínkami sami
jubilanti vytvoří neopakovatelnou a příjemnou atmosféru, kterou opět doladily svým
úsměvným i dojemným vystoupením děti
z obou našich základních a mateřských škol,
děkujeme.
Ivana Kluzová, kulturní referentka
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a během 4 dní byly lístky vyprodané. Nás
pořadatele to potěšilo, další zájemce však
zklamalo, a tak jsme zcela výjimečně uspořádali besedy dvě, ve dvou časech, abychom
mohli alespoň další část zájemců uspokojit.
Vstupenek bylo prodáno celkem 230.
Děkujeme vedení hotelu Kempa za
bezplatné poskytnutí hotelového sálu
a paní Terezii Sikorové za bezplatné zapůjčení židlí.
Ivana Kluzová
kulturní referentka

Kořeny života
Den stromů 20. říjen 2017 nabídl nádherné slunečné a teplé podzimní odpoledne, kdy rodiče nově narozených občánků
vysázeli svým potomkům strom jako symbol nového příběhu, jako symbol propojení
kořenů se svou rodnou obcí. Vysázeli jsme
20 slivoní různých odrůd.
V předchozích dvou letech vznikla
podél in-line stezky Alej života. Letošní vý-

sadba nese název „Kořeny života“ a je spolufinancována Nadačním Fondem Hyundai
a Nadací Open Society Fund. Cílem tohoto
projektu je propojit rostlinnou formu života
s životem člověka. Stromy mají odjakživa
své nezastupitelné místo v lidové tradici,
v lidských příbězích, bájích či symbolech. Je
důležité si občas připomenout, že ačkoliv
se technologie dnešního světa velmi rychle
mění, existují stále principy, které jsou neměnné. Strom bude vždy vyžadovat lidskou
pozornost a péči, stejně jako naše děti. Zde
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žádné chytré zařízení nebude mít nikdy plné
uplatnění.
Výsadbu švestkového sadu, doprovázel
workshop, tedy praktické ukázky všech potřebných prací před, při a po výsadbě ovocných stromů. Na tento workshop jsme dne
10. 11. 2017 navázali přednáškou na téma
„Ochrana stromů před zvěří“ a „Tradiční i netradiční ovocné dřeviny a keře“. Dne 24. 11.
2017 se konala další přednáška „Nenahraditelná práce včel“ a dále budeme pokračovat
i osvětou o potřebných sezónních pracích,
abychom znova oživili u místních občanů
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celkové umění péče o ovocné stromy, které dnes, bohužel často nahrazují okrasné
dřeviny a keře.
Našim přáním je, aby se rodiče malých
dětí o všechny vysázené stromy náležitě starali a učili této péči i své potomky.
Za pomoc s výsadbou a workshop děkujeme firmě Zahradnictví Šimková s.r.o.,
za dokonale připravené prezentace a vyčerpávající informace na obou přednáškách
děkujeme přednášejícímu Janu Michalikovi.
Ivana Kluzová
kulturní referentka

Výstava obrazů rodáka z Bukovce
Koncem měsíce října jste mohli navštívit
výstavu uspořádanou Klubem seniorů. Součástí byla i výstava obrazů Ing. arch. Josefa
Čmiela. Slavnostní zahájení proběhlo v pátek
27. 10. 2017, a to hned uspořádáním vernisáže. Obrazy velice nadaného malíře jste mohli
obdivovat až do 1. 11. 2017 v požární zbrojnici.
Co jistě o „Bukoveckém umělci“ nevíte…
Ing. Arch Josef Čmiel se narodil 3. 8.
1941 v Bukovci. Jako chlapec chodil na základní školu zde v Bukovci. Následně absol-

voval střední průmyslovou školu stavební
v Ostravě. Jelikož byl dobrým studentem,
dal se na studium oboru - Architektura
a stavby měst na Stavební fakultě VUT
v Brně, kde získal titul Ing. arch.
Výtvarné tvorbě se věnoval od studia
střední průmyslové školy v Lidové škole
umění v Ostravě, poté v Brně - obor figurální malba. Byl spoluzakladatelem a po 10 let
předsedou výtvarné skupiny KVAŠ.
Pan Čmiel maloval především portréty, také krajiny, ale i zátiší. Mezi jeho další
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koníčky patřily lidové a společenské tance,
hra na trubku a atletika. V současné době
žije v nedalekém domě pro seniory, malování se už 2 roky nevěnuje. Ve stavitelství
(tradici rodiny Čmielů) pokračuje jeho syn
Ing. Filip Čmiel Ph.D.
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Tímto Ing. Arch. Josefovi Čmielovi děkujeme za jeho dar v podobě obrazu pro
Obec Bukovec i výstavu nádherných obrazů a přejeme mnoho zdraví a spokojenosti
v dalších letech života.
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Přednášky v rámci projektu Kořeny života
dodávat, ale přednášející měl informací
mnohem víc.
Obsahem obou podzimních podvečerů
bylo velké množství cenných rad a informací
k daným tématům, které pečlivě zpracoval a
připravil Jan Michalik z Písku, student který
tuto problematiku studuje na Katedře ekologie a životního prostředí PŘF UP v Olomouci.
Pro všechny zúčastněné, ale i ty, kterým se nepovedlo na přednášky dostavit,
jsou obě prezentace k dispozici na našich
webových stránkách www.bukovec.cz/pro-obcany/zpravy/.

Dne 10. 11. 2017 se uskutečnila ve volnočasové místnosti přednáška na téma
„Ochrana stromů před zvěří“ a „Tradiční
i netradiční ovocné dřeviny a keře“. Kromě
ukázek, jak prakticky stromy ochránit, jsme
ochutnali i některé netradiční ovoce, například mišpule, rakytník… a dověděli se, že
nejen plody, ale i listy, pupeny, semena atd.
lze různě zpracovávat, mnohdy i k léčivým
účelům.
24. 11. 2017 se konala přednáška na
téma „Nezastupitelná práce včel“. K faktu,
že 90 % ovocných stromů na světě je opylováno včelami, už by nebylo nutné dál nic

Ivana Kluzová, kulturní referentka

PODĚKOVÁNÍ
• fondům

a

za podporu projektu Kořeny života a poskytnutou částku 69 000,- Kč.

• firmě

za spolupráci a sponzorské dary, kterými

podpořili „Plackovy festival“ a Mikulášskou nadílku, moc si toho vážíme.

www.bukovec.cz
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Letos přivezl Mikuláš překvapení
Že k nám jezdí Mikuláš s čerty a anděly
pravidelně, to víme, ale letos přivezl, krom
dárečků, i malé překvapení. Pro mnohé děti
úplnou novinku, se kterou se ještě nesetka-

ly, fotobudku. Děti se mohly s Mikulášem
společně vyfotit a okamžitě získat zdarma
fotku i s textíkem, který jim bude tuto událost navždy připomínat.

Za světelnou vánoční výzdobu v obci děkujeme společnosti Stanislav Motyka a syn, ELEKTRO.

Mikuláš do Bukovce dorazil již tradičně v kočáře taženým koňským spřežením v doprovodu andělů.
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Než byly děti obdarovány, rozsvítily
nejdřív stromek před Obecním úřadem
a pak krásně Mikuláše přivítaly, zazpívaly
mu a poděkovaly, protože chtějí, aby příští
rok přijel za nimi zase .

Prosinec 2017
Děkujeme Mikuláši, čertům, andělům
i fotobudce
Společnosti Lesostavby Frýdek-Místek, a. s.
děkujeme za finanční podporu Mikulášské
nadílky.

Program zajistily svým krásným vystoupením děti obou našich škol.

Poté co děti obdržely dárečky od Mikuláše, mohly se s ním hned i vyfotit. Fotografii si děti vzápětí odnášely
domů.

www.bukovec.cz
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TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK
Kniha Opowiado Anna Chybidziurowa
Motto:
„W mojim żiciu jech widziała jyny niebo,
ziymiym a robotym.“
Anna Chybidziurowa

Dne 26. července 1898 se v Bukovci
ve dvoře u Wocławků (Wocławki) narodila
mimořádně talentovaná lidová vypravěčka
Anna Chybidziurová.
Kniha, věnovaná jejímu nevídanému
vypravěčskému umění byla uspořádaná na
základě materiálu, který s ní v letech 1969–
1978 zaznamenal etnograf a badatel folklóru
i jazyka těšínského Slezska prof. Karol Daniel Kadłubiec. Texty vyprávění Anny Chybidziurové byly nahrány na magnetofonové
pásky a posléze přepsány ve zjednodušené
transkripci používané ve folkloristice.
Obsahem publikace jsou proto především nářeční pověsti, ilustrované archivními
fotografiemi, které byly dříve rovněž pořízeny v Bukovci. Narativní (vyprávěcí) materiál
je doplněn jazykově stylistickým rozborem
v českém a polském jazyce a nářečním slovníkem. V knize, která má 544 stran, se rovněž
seznámíme s životními osudy lidové vypra-

věčky a je navíc doplněna kompaktním diskem s autentickými vyprávěními paní Anny
Chybidziurové.
O termínu křtu knihy Vás budeme informovat. Cena knihy činí 260,-Kč.
Irena Cichá

Přijměte pozvání na plesy v naší obci…
		

• Ples TJ BESKYD BUKOVEC v PZKO		

13. ledna 2018

		

• BAL SZKOLNY				

20. ledna 2018

		

• ŠKOLNÍ PLES				

27. ledna 2018

		

• HASIČSKÝ PLES				

2. února 2018
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Co je nového u Hasičů…
Naše jednotka v letošním roce vyjela celkem ke 26 událostem,
a to jak v naší obci, tak
do okolních obcí. Zúčastnili jsme se také
dvoudenního mezinárodního cvičení v Polské Istebné na téma lesních požárů a jejich
likvidaci v rámci projektu Hasiči bez Hranic.
Tématem tohoto cvičení bylo řešení problematiky likvidace lesních požáru v příhraniční
oblasti. Zásahy mimo hranice svého státu
a způsoby řešení těchto událostí, včetně komunikace a taktického řízení. Tohoto cvičení
se za Českou republiku zúčastnila společně
s námi Jednotka hasičů Mosty u Jablunkova
a za Slovenskou republiku Jednotka hasičů
Svrčinovec. (https://youtu.be/4yIKEuPKwb8,
https://youtu.be/F_Dsg_mhC70) Dalším
projektem, jenž je důležitým mezníkem
u naší jednotky, je projekt Přeshraniční spo-

lupráce jednotek během mimořádných událostí. V rámci tohoto projektu bude pořízena
speciální technika pro naši jednotku. Naše
jednotka bude disponovat novým speciálním zásahovým vozidlem určeným pro
přepravu a záchranu osob, včetně vybavení pro jejich záchranu a pomoc. Vozidlo
bude konstrukčně uzpůsobeno pro provoz
v náročném terénu. V současné době disponujeme dvěma zásahovými vozidly, a to
CAS Š25 RTHP a RZA Mitshubishi. Dopravní automobil DA Renault už svoji službu
u naší jednotky končí a bude nahrazen zmiňovaným speciálem. O vaše bezpečí se stará
19 hasičů.
Rekapitulace roku 2017
První akcí letošního roku byl tradiční Hasičský ples pořádaný našim sborem
a korunován byl velkým úspěchem. Jako každý rok jsme se s kluky zúčastnili výstupu na
Kamenitý v dýchací technice. Další akcí bylo
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stavění máje s živou kapelou a báječným
občerstvením. Tradičně se konal Dětský den
pro naše děti, které si ho užily do sytosti.
Další ročník Beskydského železného hasiče
se konal na Kempalandu u něhož vévodí
královská disciplína výběh do kopce Kempa.
Soutěž v požárním sportu je nedílnou součástí našeho celoročního koloběhu a jsem
velice rád, že se naším mladým hasičům
a hasičkám daří. Požádali jsme taktéž o do-
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taci na stavbu nové hasičské zbrojnice, bohužel jsme neuspěli, ale příští rok budeme
žádat znova. Na údržbě a opravách vozidel
a agregátů bylo odpracováno 1435 hodin
v osobním volnu.
Velice rád bych touto cestou chtěl poděkovat všem klukům z jednotky za skvělou
spolupráci a aktivní přístup velice si toho
vážím. Zvláště pak Michalovi Ruckému, Danielovi Hořavovi, Radkovi Bieleszovi, Radkovi Bojkovi, Dominikovi Zogatovi za jejich
obětavou práci nad rámec povinností.
Vám milí spoluobčané přeji za všechny
dobrovolné hasiče v Bukovci krásné prožití
vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku 2018.
velitel JSDHO Bukovec JPO III
Radovan Rucki

https://www.facebook.com/jsdho.bukovec.cz/

Poděkování jednotce sboru dobrovolných hasičů
V neděli 29. října 2017 zasáhl území
České republiky orkán Herwart, jehož síla
se rovněž projevila na území Moravsko-

slezského kraje. Docházelo k pádům stromů přes komunikace, na vedení el. energie,
střechy domů a dopravní prostředky. Vlivem
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extrémního větru docházelo k přerušení
přívodu elektrické energie. K 30. říjnu 2017
zasahovaly jednotky požární ochrany na
území Moravskoslezského kraje celkem
u 608 mimořádných událostí spojených
s následky extrémního větru, z toho 162
na území okresu Frýdek – Místek. Včasným
a koordinovaným nasazením jednotek
PO bylo zabráněno ztrátám na životech,
poškození zdraví obyvatel našeho kraje
a v maximální míře se podařilo omezit další
materiální škody. Toho bylo dosaženo i díky
maximálnímu nasazení a vysoké úrovni výcviku členů naší JSDH.

Poděkování patří zasahujícím hasičům naší JSDH za vysoké osobní nasazení
a profesionální zvládnutí záchranných prací,
kterých se zúčastnili:
Radovan Rucki, Michal Rucki, Dominik
Zogata, Adam Patola, Bogdan Patola, Josef
Byrtus, Josef Čmiel, Leoš Lindovský, Martin
Hořava, Radek Bojko.
plk. Ing. Vojtěch Nezval
ředitel územního odboru F-M
Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje

Poděkování
Další poděkování, a to paní Gabriely Kondiolkové patří veliteli jednotky Radovanu
Ruckému a Dominiku Zogatovi za záchranu kočky, která vyšplhala na strom a bála se
slézt dolů.

www.bukovec.cz
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28. říjen 2017 – Kroužek krojovaných horníků Barbora
opět na Pražském hradě
Prezident republiky a paní Ivana Zemanová mají čest pozvat kroužek krojovaných
horníků Barbora z Karviné v čele s předsedou panem Janem Kavkou, na recepci pořádaného u příležitosti státního svátku České
republiky.
Již třetím rokem se zúčastnili někteří členové našeho kroužku krojovaných horníků
Barbora slavnostního aktu při udělování
státních vyznamenání u příležitosti státního svátku České republiky. Tento slavnostní ceremoniál proběhl ve Španělském sále.
Zájemci mohli také sledovat přímý přenos
slavnostního ceremoniálu z Vladislavského
sálu na velkoplošné obrazovce v reprezentačních prostorách Pražského hradu.
Deset členů krojovaných horníků, včetně jednoho z kroužku krojovaných horníků

František si to pěkně užívali, a to i přes nepřízeň počasí, které nás při zpáteční cestě
provázelo, jsme byli plní krásných dojmů.
S pozdravem, Zdař Bůh
Jan Kavka
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CO JE NOVÉHO VE ŠKOLÁCH?
Bukowianek w Bukowcu

Rok szkolny leci, a uczniowie nie mogą
narzekać na brak przygotowywanych dla
nich atrakcji i ciekawych spotkań. Kto
chciał, mógł wziąć udział i zdobyć nagrodę
w najróżniejszych konkursach i spotkaniach
szkolnych.
Uczniowie wzięli udział w konkursie językowo-plastycznym organizowanym przez

Časopis pro vícejazyčné děti a multikulturní
výchovu Kamarádi „Vícejazyčnost je bohatství“ i zdobyli nagrody: klasa 5. za 3.miejsce
jako grupa oraz Max Tomanek również za 3.
miejsce za pracę idywidualną. Nagrody odebrali osobiście we własne ręce w czwartek
16 listopada 2017 w Pradze. W naszej szkole
język ojczysty – język polski oraz język czeski

www.bukovec.cz
traktowane są równorzędnie, ponieważ jesteśmy świadomi, że nauka w drugim języku
od najmłodszych lat wpływa korzystnie na
rozwój intelektualny dziecka i daje mu większe możliwości zatrudnienia w przyszłości.
Nasza szkoła tak jak inne szkoły dwujęzyczne
uczy tolerancji i wrażliwości na wielokulturowość w swoim środowisku.
20 października 2017 odbyło się sadzenie buka, który otrzymaliśmy w prezencie
od Urzędu Gminnego Bukowiec z okazji
225-lecia naszej szkoły, które obchodziliśmy
już na wiosnę w tym roku. Jednak sadzenie
drzewka odbyło się dopiero jesienią. Mały
buczek otrzymał imię Bukowianek i został
zasadzony koło PZKO, gdzie spotykają się
nasze dzieci na różnych imprezach szkolnych i pozaszkolnych razem ze swoimi rodzicami. Mamy nadzieję, że drzewko będzie
zdrowo rosło, a w jego cieniu pobawią się
jeszcze wnuki naszych uczniów.
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Tolerancji i właściwego zachowania
uczą się dzieci nie tylko przez wielokulturowość, ale również na poziomie swojej

30 / Občasník obce Bukovec

klasy. Ostatnio spotkali się z panią Mgr. Zuzaną Čmielową, która przeprowadziła z nimi
pogadankę na temat przemocy w szkole.
Przemoc u nas się nie pojawia, ale uczniowie
mieli okazję zapoznać się z tą problematyką,
aby w razie konieczności umieli właściwie
zareagować.
W ramach zajęć adaptacyjnych 24 października 2017 uczniowie nocowali w szkole. Tego popołudnia odbyło się też ciekawe
spotkanie z panem Samuelem Valko, który
dzieciom opowiadał o życiu egzotycznych
wężów. Dzieci dużo się o nich dowiedziały
i miały możliwość je same obejrzeć, a nawet
ich dotknąć.
Czytanie książek jesienią stało się już
w naszej szkole tradycją i oczekiwanym
urozmaiceniem nauki, bo ani w tym roku
szkolnym nie zabrakło konkursu czytelniczego. Fajną okazją do uzyskania autografu od ulubionego pisarza było spotkanie
autorskie w naszej szkole i biesiada literacka
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w Czeskim Cieszynie, w których wzięli udział
nasi uczniowie.
30 października uczniowie recytowali
wiersze, aby móc wyłonić spośród siebie
najlepszych recytatorów, którzy będą nas
reprezentować na Konkursie recytatorskim
w Jabłonkowie dnia 20 listopada 2017.
Od września szkoła w ramach projektu
„Šablony pro ZŠ a MŠ I“ prowadzi zajęcia pozalekcyjne: Klub czytelnika, Klub językowy,
Klub matemetyczny oraz Klub logiki i gier
stolikowych, gdzie uczniowie formą zabaw
rozwijają umiejętność czytania ze zrozumieniem, umięjętości sprawnego posługiwania
się językiem, ćwiczą liczenie oraz logiczne
myślenie. W ten sposób wykorzystaliśmy
środki finansowe przeznaczone na dany
projet dla uczniów.
Wszystkim Czytelnikom życzymy spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i dużo
szczęścia w całym roku 2018.
Uczniowie i pracownicy szkoły

www.bukovec.cz
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Zmiana numerów
Tym samym informujemy o zmianie numerów telefonów
szkolnych, nowe nr już są aktualne:
szkoła 792 366 880,
świetlica szkolna 792 366 890,
przedszkole 792 366 850

Każdy z nas ma na tyle dużą dłoń,
że może z niej uczynić Betlejem.
Każdy z nas ma na tyle ciepłe serce,
że może przyjąć nowo narodzoną miłość.
Do tego wystarczą tylko wiara i nadzieja,
a miłość przyjdzie sama.
Radosnych świąt a szczęśliwego, zdrowego roku nowego 2018
życzy kolektyw pracowników przedszkola wraz z dziećmi.
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VÁNOČNÍ OBDOBÍ V ČESKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE
aneb „Máme radost z našich úspěchů a těšíme se na další“
Blížící se vánoční čas probouzí téměř
v každém z nás sváteční pocity. Pocity
naplněné očekáváním klidné a pohodové atmosféry, která naplní naše domovy.
I v budově naší základní školy a mateřské
školy je v předvánočním čase tato sváteční
atmosféra přímo hmatatelná. Vůně jehličí, vánočního cukroví a perníčků provoní
i naše třídy. Vánoce zaujímají v životech
našich dětí jedinečnou roli, vzpomínky na
ně si ponesou a budou z nich čerpat po
celý život. V předvánočním období, kdy se
nezadržitelně blíží i konec kalendářního
roku, vždy začínáme také vzpomínat na to,
co se nám podařilo uskutečnit, a začínáme plánovat, co bychom ještě uskutečnit
chtěli. V minulých třech letech se naší škole
podařilo posunout se o kus dál, zefektivnit vyučování, vybavovat školu zařízeními,
která odpovídají požadavkům dnešní doby.
Nabízíme dětem kvalitní základy vzdělávání v příjemném, téměř rodinném prostředí.
Usilujeme o to, aby naši žáci dostali co nej-

lepší základy do života. A učí se nejen žáci.
Pravidelně se vzdělávají i učitelé základní
a mateřské školy. V květnu 2017 skončila
realizace projektu Krok za krokem k efektivnímu vyučování na málotřídní škole. Do
projektu byly zapojeny všechny paní učitelky mateřské a základní školy. Jednalo se
o dvouletý projekt, během kterého se paní
učitelky zúčastnily hned několika vzdělávacích akcí v zahraničí. Vzdělávání se účastnily
v rámci čerpání své dovolené. Projekt byl
financován z programu Erasmus+. Cílem
projektu bylo získání co nejvíce nových zkušeností z oblasti pedagogické a metodologické – v oblasti managementu, výchovy ke
zdraví, pohybové výchovy, v oblasti využití
ICT ve výuce a v jazykovém vyučování. Zúčastnili jsme se celkem pěti různých kurzů,
podařilo se nám vycestovat do Finska, Velké
Británie a Řecka. Zavedli jsme na naší škole
více aktivit v anglickém jazyce, vybavili jsme
školu novými pomůckami, používáme nové
hry a výukové materiály. Za veškerou naši
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činnost v rámci projektu jsme byli odměněni – Dům zahraniční spolupráce se sídlem
v Praze udělil našemu projektu Pečeť kvality.
Ocenění nám bylo slavnostně předáno na
Valorizační konferenci v Praze dne 8. listopadu.
A které kurzy jsme v zahraničí zvládly
a co se v nich naučily?
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Kurz Healthy Teachers - Healthy School!
(Joensuu, Finsko)
Získaly jsme větší přehled o vzdělávacím
systému ve Finsku, zlepšily svou tělesnou kondici, načerpaly jsme novou energii, vytvořily
jsme si zásobník nových pohybových aktivit
(např. hra Molkky). Procvičily jsme si anglický
jazyk při povídání s učiteli ze zahraničí.
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Kurz Finnish Lessons for EU Schools
(Joensuu, Finsko)
Prostřednictvím studijní návštěvy ve
školách ve Finsku jsme se poučily o plánu
kvality, inkluzi, didaktických postupech
a o problematice společného vzdělávání –
vzdělávání žáků se specifickými poruchami
učení a integraci ICT do výuky.
Kombinovaný kurz anglického jazyka
(Exeter, Velká Británie)
Čtyři paní učitelky získaly v Anglii větší
jistotu při komunikaci v anglickém jazyce.
Používají nové materiály z kurzu, didaktické
hry, zkoušejí aktivity, se kterými se seznámili – např. knihu The Gruffalo, hrají karetní
hru Happy families, používají pracovní listy
Picture Dominoes, úvod hodin patří často
aktivitám Icebreakers. V mateřské škole se
kromě zlepšení jazykových znalostí naučily
práci s knihou Shark in the park.
Kurz Sharing Landscapes (Lesbos,
Řecko)
Získaly jsme tipy pro možné využití iPadů a tabletů ve vyučování, osvojily jsme si
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znalosti týkající se mobilního e-learningu,
práci s QR kódy.
Úspěch měl projekt učitelů, který byl
následován úspěchem jejich žáků.
5. října se naši žáci zúčastnili v Třinci závodu v orientačním běhu zvaného Beskydský
azimut mládeže. Děti dokázaly, že se umí orientovat v mapě a že se jen tak v lese neztratí.
S mapou, kterou obdržely na startu, běžely
i zkratkami, aby nadehnaly drahocenný čas.
Jako škola jsme získali v kategorii škol s počtem žáků do 150 krásné 3. místo.
Spousta práce je za námi a spousta
práce nás teprve ještě čeká. Vánoce jsou
za dveřmi a s nimi i čas splněných přání.
Co si my jako škola přejeme?
Aby naše česká škola stále dokázala dětem poskytovat potřebné základy vzdělání
do života, aby děti chodily do školy rády
a rády se dozvídaly něco nového. V minulosti
patřilo k základům vzdělání umění číst, psát
a počítat. V dnešní době ale jenom tyto tři základní dovednosti dětem v životě v naší společnosti nepostačí. Už i na 1. stupni základní
školy je zapotřebí ke čtení, psaní a počítání
přidat další dvě dovednosti – ovládat základy
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cizího jazyka a informatiky. Proto se snažíme
i my naučit děti vše potřebné. Doufáme, že
budeme mít v budoucnu dostatek žáčků a že
rodiče budou s naší školou spokojeni.
Děkujeme všem, kteří se snaží aktivně
podporovat školu – ať svou účastí na školních akcích, nebo jinou formou pomoci. Vážíme si každé pomocné ruky, která v dnešní
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době již dávno není samozřejmostí, ale projevem dobré vůle a lidské sounáležitosti.
Za naši základní školu přejeme mnoho
hezkých chvil prožitých v příjemné atmosféře Vánoc, pevné zdraví, hodně štěstí,
lásky a vzájemného porozumění v novém
Mgr. Lucie Nožková,
roce 2018. 
ředitelka ZŠ a MŠ Bukovec, p.o.
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VÁNOČNÍ OBDOBÍ V ČESKÉ ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
aneb „Když babička peče“
Stalo se již tradicí, že každý podzim se
naše školní družina zapojuje do výtvarné
soutěže Jablunkovský džbánek. Tuto soutěž

vyhlašuje Muzeum Těšínska a je určena pro
žáky 1. stupně základních škol z Jablunkovska. Letošním úkolem bylo vyrobit předmět
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na téma „Když babička peče“. Během nevlídných podzimních dnů se naše družina stala
výrobnou nejrůznějších dobrot z různých
materiálů jako např. koláče, dorty, koblihy,
donuty, medové perníčky, zákusky nebo
cukroví. Některé děti tvořily i doma.
Do soutěže jsme poslali celkem 15 velmi
hezkých výrobků, ze kterých odborná porota vybrala a ocenila celkem 6.
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Ceny a diplomy si převzali v kinosálu
jablunkovské radnice dne 3. 11. 2017 tito
žáci, kterým blahopřejeme:
Vanesa Roženková, 1. tř., Petr Waclawek, 1. tř., Dominika Pilchová, 2. tř., Lenka
Pawlusová, 3. tř., Ester Zoňová, 3. tř., Terezie
Bulawová, 4. tř.
Bc. Libuše Vavřačová
vychovatelka ŠD

VÁNOČNÍ OBDOBÍ V ČESKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLE
aneb „Už je tu zas vánoční čas“
A opravdu, už jsou tady! Dětmi očekávané a milované, námi dospělými někdy
obávané vánoční svátky. Staráme se, jestli
je cukroví dost křehké, okna dostatečně nablýskaná, zda bude kapr za rozumnou cenu.
A dárky? To je teprve kámen úrazu! Čím by
měl Ježíšek naše nejmilejší letos potěšit?
V naší školičce jsme si udělali malý průzkum

přání. Takže pokud si snad nebudete vědět
rady, nechte se inspirovat pár tipy na dárky
od našich kluků a holčiček:
• hodně plínek pro brášku
• lyže a boty
• mamince hodiny
• kytaru
• míč na fotbal
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obracečku za traktor
peněženku na moc peněz
jídlo a nějaké hračky
lego v krabici, ne v kyblíku
živého koníčka
barvičky na malování
pomocníka pro maminku, pomáhal by
uklízet
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To zdaleka nebyla všechna přání, ale
něco musí zůstat tajemstvím.
Nakonec stejně zjistíme, že ten nejkrásnější dárek je sejít se ve zdraví společně
u vánočního stolu. Z naší školičky přejeme
všem šťastné a veselé Vánoce
Miroslava Szmeková
a kolektiv MŠ

Volná pracovní pozice
Nabízíme volnou pracovní pozici pro učitele předmětu speciálně pedagogické péče
na naší základní škole. Jedná se o 1 hodinu týdně.
V případě zájmu nás prosím kontaktujte písemně na: zsbukovec@gmail.com.
Mgr. Lucie Nožková,
ředitelka Základní školy a Mateřské školy Bukovec, příspěvkové organizace

www.bukovec.cz
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Z činnosti Klubu seniorů
Dne 16. 8. 2017 jsme přijali pozváni ke
slavnostnímu otevření volnočasové místnosti na Obecním úřadě a od té doby se
setkáváme v tomto velmi příjemném prostředí při našich pravidelných schůzkách.
11. ročník „Plackoveho“ jsme si letos užili
(poprvé) jako diváci. Po těch 10-ti letech, kdy
jsme vždy stáli u ploten a pekli placky, jsme
opravdu s radostí sledovali celý bohatý program. Takže příští rok budeme mít dilema,
zda na „Plackovem“ prodávat či si užívat?
Na den 20. 9. jsme si naplánovali, že
rozvoníme naše Šance kotlíkovým gulášem,
bohužel nám tyto plány zkazilo počasí, dost
pršelo. Gulášem jsme tedy provoněli celý
obecní úřad, protože se připravoval v nové
volnočasové místnosti. Můžeme tak říct, že
vše v kuchyňce funguje, je dobře vybavená
a naší „gulášovkou“ pokřtěná.
11. 10. s nadšením všichni naši členové
navštívili přednášku Zbigniewa Czendlika,
přišel, pobavil a nezklamal nás.
V sobotu 14. 10. jsme se opět po roce vydali
na nákupy, nejen květin, do Polska. Navštívili
jsme již tradičně trhy v Tychach a pak zahrady
v Goczalkowicach, energii po nákupech nám
dodala káva a pak oběd v zahradní restauraci.

20. 10. jsme v plném členském obsazení
jeli za kulturou do Třince. Duo Jamaha s hostem Martinem Dejdarem nás dle očekávání
nadchlo. Úsměvná, úžasná a neopakovatelná atmosféra v nás zanechala hluboký
zážitek.
Po roční přestávce jsme připravili výstavu, která byla slavnostně zahájena dne
27. 10. v 9h vernisáží obrazů Ing. arch. Josefa
Čmiela a trvala do 1. 11. Obrazy byly neprodejné, ale perníčky, bižuterie a další ručně
vyrobené zboží bylo na prodej. Návštěvníkům jsme nabídli i kávu a domácí zákusky.
Vilijovka dne 23. 11. už v nás vyvolala
předvánoční atmosféru díky dárečkům, které jsme si rozdali, ale také vystoupením dětí
z obou základních škol. Děkujeme dětem
i učitelkám za krásné chvíle.
Již tradičně zakončíme rok návštěvou
Adventního koncertu v našem kostele Nanebevzetí Panny Marie a budeme se těšit na
naše další aktivity v roce 2018.
Přejeme všem občanům krásné, pohodové Vánoce a v dalším roce mnoho zdraví,
štěstí, lásky i Božího požehnání.
Za Klub seniorů v Bukovci
Terezie Jochymková
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TJ BESKYD BUKOVEC
Skončila sezóna, ve které se všechny naše
týmy žáci, dorost i muži umístili v horních patrech tabulky. Žáci předváděli po celou sezónu
skvělé výkony. Snad ve všech zápasech byli
herně lepší, ale bohužel jim chyběla taková ta
zkušenost. Tak i proto některé zápasy nezvládli.
Až do posledního zápasu bojovali o druhou
příčku, ale nakonec bohužel skončili 4.
Naší dorostenci spojení se sousední obcí
(spojení fungovalo velice dobře) měli naději
se poprat o nejvyšší patra tabulky. Jenže trošku výkyvy formy je nakonec ke konci vyřadili
z boje o první příčku a tak nakonec skončili
na bramborovém umístění, tedy 4. místě.
Muži po skvělém začátku jarní části, kdy
jim ke konci trochu došel dech, skončili na
hezkém 5. místě ze 14.
V létě jsme uspořádali již druhý ročník
sklípků. V početné sestavě jsme jeli na výlet do vinných sklepů Lednicko-valtického
areálu. Od pátku do neděle jsme se kochali
krásou Moravy. V této tradici bychom chtěli
pokračovat, a tak se příznivci fotbalu můžou
už příští rok dočkat dalšího skvělého výletu.
Do nového ročníku jsme vstoupili s nucenými změnami. Naší dorostenci se osamostatnili od sousední obce Písek. Ale bohužel
u našich žáků došlo k dočasnému zrušení
této kategorie z důvodu nedostatku hráčů
v této věkové kategorii. Hlavní důvod zrušení
byl ten, že o 6 hráčů měl enormní zájem Třinec. Tento zájem přetrvával už delší dobu. Jelikož kluci dosáhnou většího růstu ve fotbale
v Třinci, tak jsme tento požadavek schválili
i na úkor zrušení žáků pro letošní sezónu.
Doufáme a snažíme se proto dělat všechno, hlavně pak trenéři přípravky, abychom
už příští rok kategorii žáků znova obnovili
a přihlásili do soutěžního ročníku 2018-2019.
Letošní rok tedy začal s třemi kategoriemi.
Naší nejmladší, tedy přípravka, se v zimním
období zúčastní turnaje Třinecká zimní liga.
Dorostenci si zatím vedou slušně, jelikož mají
co dělat, aby se dali dohromady na zápasy.

I v této kategorii došlo k pár změnám. Trénování se ujali společně V. Bojko a D. Chybidziura. Do Bystřice odešel R. Kulig a za něho nám
přišlo vypomoct 5 hráčů Bystřice (popřípadě
Třince). Dorostenci se nyní mohou chlubit
9. místem (14 celkem) s 12 body z 11 zápasů.
U mužů je bohužel vidět nedostatek
hráčů asi nejmarkantněji. Na zápasy se sice
sejdeme, ale hlavně jen díky obětavým dorostencům, kteří nám v každém zápase jdou
vypomoct. Jak se, tak říká, mužů je tak akorát
do„mariáše“. K tomu přibývají nějaká zranění.
I tento důvod má za následek umístění v tabulce, kde se zrovna nachází. Bohužel okupují poslední místo tabulky s pouhými 4 body.
Proto jménem TJ Beskyd Bukovec, bych
požádal o pomoc v této situaci. Hlavně pak
k náboru mladých nadějných hráčů, abychom v příštích letech byli schopni mít
všechny věkové kategorie a nedocházelo
tak k úbytku hráčů.
V novém roce 2018 vám, milí spoluobčané, přejeme spoustu úspěchů jak sportovních, tak osobních.
Jménem TJ Beskyd Bukovec
Josef Krenželok

www.bukovec.cz
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Adwynt
Siednył przed chałpóm na ławie. Spocznym chwile - pomyśloł. Zuzki fórt nima
a prawiła, że przidzie niż sie zećmi. Je
adwyntowy czas, rychli sie ćmi a słónko
pumalutku zalazowało za kopiec. Choć to
nierod prziznoł, w jego wieku mu samota
zaczóna dokuczać. Roki sie przeca jyny ozywały a ni jyny siwiznóm. Choć mioł robote
rod a zdrowi eszcze jaki taki, uż było znać, że
tela nie ścigo jako kiejsi. Zuzka go swojóm
energijóm eszcze motywowała a ponaglała,
jyny. że roków uż nie ocyganisz. Od wedle
zaszczekoł pies a wypłoszóny gawrón
schynył skrzidłami pore liści. Ocknył sie
z tego jesiynnego sentymentu a przipómnioł se, że mo zakryć czetynóm pore kympek
zocnych kwiotek coby nie wymarzły. Isto by
zaś dostoł wyśpiywane, że sie tu bónckoł,
zanim óna wyrzóndzała. Uśmiychnył sie
tej przedstawie, dyć żyli społu tela roków.
Dobrze sie znali a jakisi ty pochybiynia uż
jich nie dojimały. Starcziła jim ta pewność,

że sóm społu tela roków. - Możne jutro
przidóm wnucy – rozmyśloł, jak go tesknica zebrała. Mimowoli zerknył ku ceście
a w dali ujrzoł jejóm znómóm postawe. Oczi
sie mu zaśmioły. Naroz sie uświadómił, że
po adwyncie nadchodzo czas godowy a ón
go teraz przi Zuzce nieustannie przeżywo.
Zećmiło sie jak obo siedli ku kawie, cwibaku
a rozmowie a nałokoło trwoł adwynt.
Starzik z drugi izby

KOLYNDA
Nad Girowóm Gwiozda
1.) Hej, nad Girowóm gwiozda.
Hej, daleko od żłóbka.
Hej, pójmy ku Betlymu.
Hej, zaśpiywać małymu.
Gwiozda blysko nad Girowóm ,
Zaniesymy śpiywke nowóm,
Czako nas upłakany
Jezusiczek kochany.
2.) Hej, zagrejmy na hóśle.
Hej, niech maluśki uśnie.
Hej, we śnie sie uśmiychnie.
Hej świynto noc ucichnie.
Gwiozda blysko nad Betlymym
Dary małymu niesymy,
Każdy niesie co może
Na narodzyni Boże.

3.) Hej, wiyrchi zafujane.
Hej, serca roztajane.
Hej, radość w duszy śpiywo.
Hej, kapela przigrywo.
Pójcie s nami kolyndować
A tradycyje piastować
Ogłoszać jich bliźnimu
Aji światu całymu.
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Štědrovečerní večeře
Jakmile vyšla první hvězda, hospodyně
začala nosit na stůl. Hospodář zapálil svíčky
na stromečku a všichni se pomodlili. Poté
usedli ke stolu. Hospodář rozkrojil jablko
na tolik dílů, kolik bylo členů rodiny. Každý
svůj kousek snědl, to proto, aby všichni z rodiny trefili domů a aby se po roce opět sešli.
Potom hospodář nakrájel na malé kousky
chléb, pomazal je medem a každému dítěti dal. Říkal u toho: “Kraju chleba, mažu
medem, abyste všeci byli po celý rok tak
dobří, jak ten med je.“ Dále se jedla jídla ze
společné mísy. Nejdříve hrách, ten spojoval
rodinu v dobrém i zlé, poté polévka pro sílu,
čočka pro hojnost a peníze a nakonec se
pro radost a pohodu jedl kuba, ryba nebo
jiný masitý pokrm. Po dobu jídla se nikdo
nesměl od štědrovečerního stolu zvednout.
Znamenalo by to, že rodina se příští Vánoce
nesejde celá.
Nezapomínalo se ani na dobytek, každému se dal kousek ze štědrovečerní večeře.
Kravám a koním se dala vánočka, houserovi
česnek, studánka v blízkosti také dostala

kousek vánočky, aby měla čistou vodu.
Zbytky z jídla, skořápky a kosti naházely děti
pod stromy, aby bylo hodně ovoce.
(Zdroj: internet)

Staré vánoční zvyky
• Před půlnoční mší se nesmí šít ani plést – protože by pak myši dílo ničily.
• Na Štědrý den se nesmí prát, přináší to do domu smůlu a neštěstí.
• Na štědrý den se nesmí čistit chlévy a stáje, protože by
dobytek kulhal.
• Na štědrý den nepište své milé nebo milému zamilované
psaní – mohlo by to znamenat rozchod.
• Krájení jablíčka napříč.
• Lití olova do vody.
• Pouštění lodiček.
• Celodenní půst.
• Dívka házejí střevícem přes hlavu.
• Pod talíř u štědrovečerní večeře se dávají šupiny,
aby se spolustovníků držely peníze.
• Na štědrovečerní stůl se dává jeden talíř navíc
pro nečekaného hosta.
(Zdroj: internet)
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RADY A TIPY PRO ZDRAVÝ ŽIVOT
Nebuďte kyselí!
Pojem překyselení (acidóza) je častým
předmětem diskusí, a dokonce terčem obviňování, že může za mnohé z našich neduhů. Pravdou je, že žádná nemoc nevznikne
v zásaditém prostředí! Už ve 4. století
před naším letopočtem řekl Hippokrates:
„Ze všech složenin našich tělesných sil se kyseliny projevují jako ty nejškodlivější.“
Náš organismus skutečně potřebuje
pro své správné fungování zásadité (alkalické) prostředí, kyselost našeho vnitřního
prostředí musí být tedy velmi přesně regulována. V našem těle jsou zcela přirozeně produkovány například kyselina solná
v žaludku či kyselina mléčná ve svalech, další velké množství kyselin vzniká procesem
trávení, ale také vlivem stresu, zlosti, úzkosti,
nervozity, celkově všech nerovnovážných
stavů nervové soustavy. Protože nemohou
v těle zůstat, musí je naše tělo neustále
neutralizovat. Při této neutralizaci vznikají
v organismu takzvané biogenní soli,
a pokud je tělo nevyloučí, mohou způsobit
například tuhnutí tkání a kloubů, zanášení
cév, ukládají se také v mozku a kůži.

Jaké jsou tedy příznaky acidobazické
nerovnováhy? Únava, migrény, poruchy
spánku, revmatismus, dna, artritida, ledvinové kameny, podrážděnost, ekzémy,
nadýmání, pálení žáhy, problémy s prokrvováním, bolesti zad atd.
Existuje možnost nápravy důkladným odkyselením, odsolením organismu
a doplněním minerálních a stopových látek
v těle.
• Jezte více zásadotvorné a neutrální potraviny (obecně platí 80% zásadotvorných a 20% kyselinotvorných potravin).
Pozor, kyselé není totéž jako kyselinotvorné, například citron (zralý) je kyselý a přesto zásadotvorný. Mléčné výrobky, maso,
uzeniny, bílá mouka, cukr, sůl, alkohol,
káva… to vše je kyselinotvorné!
• Dostatečně pijte – neperlivou vodu, bylinné a zelené čaje (neslazené), čerstvé
ovocné a zeleninové šťávy
• Vyhněte se stresujícím faktorům a najděte si čas na relaxaci.
• Choďte do přírody, cvičte a hýbejte se.
• Koupejte se v sodě – vsypte cca 100g
jedlé sody do vany, pokud nemáte vanu,
dělejte koupele nohou. Koupel si dopřejte
3-4x týdně.
Přeji klidné, šťastné a veselé Vánoce,
pevné zdraví, sílu, optimismus a zásadité
vnitřní prostředí  po celý rok 2018.
Ivana Kluzová
terapeut & poradce

Voda bez chloru má neutrální pH
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