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INFORMACE STAROSTKY
Milé sousedky, milí sousedé,
po zimě, která byla, jak se patří, se už všichni těšíme, až se opět prodlouží den a rozeběhnou se práce na zahrádkách, polích a stavebních akcích.
• Především jde o chodník Kučery – Turek,
kde by měly Technické služby Bukovec
s.r.o. začít hned, jakmile to umožní počasí. Dále o cestu Křížová – Susz, kdy bude
opraven její povrch tryskovou technologií a zmizí tak veškeré praskliny a díry.
O opravu povrchu komunikace vedoucí
k hraničnímu přechodu Bukovec – Jasnowice budu žádat vlastníka, což je Moravskoslezský kraj.
• I v zimním období úspěšně postupovala práce v Základní škole, Bukovec 214.
V prostorách mateřinky došlo na výměnu
elektroinstalace a osvětlení. Společnosti Stanislav Motyka a syn, ELEKTRO, se
veškeré práce povedly realizovat během
jarních prázdnin. Pan Martin Cieslar se
následovně postaral o hezkou výmalbu.
Poděkování proto patří bezesporu všem,
kdo přiložili ruku k dílu – výše uvedeným
pánům, rodičům, zaměstnancům školy
i obecního úřadu technického úseku.
V jarních měsících nás čeká instalace vzduchotechniky ve školní kuchyni
a o letních prázdninách bude vyměněno
linoleum v místnosti, kde nejmenší děti
po dobrém obědě odpočívají. Za velmi
důležité považuji sdělit Vám informaci
týkající se podání žádosti o dotaci z IROP
na rekonstrukci prostor školy za účelem
zkvalitnění vzdělávání. V projektu je počítáno jednak s úpravou a modernizací
učeben, které ještě neprošly renovací, ale
taktéž úpravou bezbariérového přístupu
do budovy, dále úpravou pozemků kolem
školy, včetně pozemku nad školou. Veškeré práce vyčíslené projektem jsou ve výši
12.300.000,- Kč.
• Postupují i další projektové práce. V posledních dnech došlo k výměně mnoha
názorů ohledně výstavby nové Požární

zbrojnice na parkovišti areálu Kempaland. Chci Vás ujistit, že nedošlo ke změně usnesení zastupitelů a že platí to, co
zastupitelé jednou odhlasovali. Hasičská
zbrojnice by mohla v budoucnu stát, a to
v případě získání dotace, na výše uvedeném pozemku. Je hotová dokumentace
pro územní řízení, za pár dní bude pro
stavební povolení. Výrazně pokročila
také příprava parkoviště u kostela, kde je
projekt hotový a máme vyřízeno územní
rozhodnutí.
• Únorové a březnové rady projednávaly
i další projekty, které jsou pro nás dosti
významné. Jedná se o výstavbu a opravy
cest. Tou první je výstavba k rodinnému
domu Čmielových („do polí“), k RD Bujákových a „Na břehu“. Projednávání návrhu
projektu s majiteli pozemků v trase cesty
vedoucí k RD Jochymkových (pod tělocvičnou) a k RD Petrákových proběhnou
během dubna. U cesty k RD Motykových
panuje neshoda mezi Úřadem pro zastupování státu a Státním pozemkovým úřadem. My čekáme na verdikt, komu máme
zaplatit 86.000,- Kč za pozemek, abychom
mohli cestu postavit.
• V poslední době nám nemalé starosti přidělala změna územního plánu kvůli verdiktu Krajského úřadu. Dle názoru odboru
územního plánování má naše obec jednoduše řečeno přebytek stavebních pozemků, kvůli tomu, že výstavba na těchto
pozemcích neprobíhá. Proto nemůže být
vyhověno všem, kteří žádají o zařazení
svých pozemků do ploch pro výstavbu
rodinných domů. Veřejné projednávání
o návrhu změny se uskuteční 18. dubna
na obecním úřadě.
• Bukovec se mění, ale stále si zachovává
punc vesnice se všemi jejími atributy.

www.bukovec.cz
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Ještě stále se chovají králíci, v chlívku prasátka, někde i ta kravička, sklízí se seno,
obhospodařují pole. Děti si hrají venku,
byť mají počítače, sousedky si povídají
u plotu, hospody mají funkci zaručených
zdrojů informací. S oblibou říkávám, že
jsme vesničkou schovanou u Pána Boha
za pecí, i když život tady doznal změn.
Díky areálu Kempaland, který letos slaví
10 let od svého otevření, se o nás ví. Poděkování proto v závěru mého úvodníku
patří všem, Vám šikovným
lidem, kteří jste pomáhali
a pomáháte dělat dobré
jméno nejenom areálu
Kempaland, ale potažmo
celé obci. Pokladním, vlekařům, rolbařům, obsluze
parkoviště, manželům Maligovým a jejich instruktorům, zaměstnancům Ski
Baru, vedení Technických
služeb Bukovec s.r.o. Velmi
si Vás vážíme a děkujeme.
Přání do dalších let: Zůstaňme vesničkou, kde máme tu

výhodu, že jsme si navzájem blízko. Blízko
soused k sousedovi… s výhodou lyžování na sjezdovce, plavání a saunování na
Hotelu Kempa, dobrého jídla třeba ve Skibaru, aktivního odpočinku v tělocvičně
či in-line stezce. Věřím, že i volnočasová
místnost, která vznikne v průběhu prvního pololetí v přízemí obecního úřadu, po
bývalé poště, bude hojně využívána našimi spolky a sdruženími a že přispěje k lepší možnosti zapojit se do věci veřejných.

Pohodové jarní dny
a požehnané Velikonoce
přeje
Monika Czepczorová
vaše starostka

První občánci roku 2017
Blahopřejeme šťastným rodičům,
kteří přivítali na svět své děti ve stejný
den, a to 13. 1. 2017. Terezka Ćmielová
narozena v 9:36 hod. s váhou 3800 g

a délkou 52 cm a Tadeáš Lipowski narozen
ve 23:15 hod., který vážil 4550 g a měřil
53 cm.
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Jak dále s pozemkovými úpravami v Bukovci
Vážení občané, začátkem měsíce března jsme dokončili jednu z přípravných fází
pozemkových úprav v obci Bukovec, která
spočívala zejména v informování občanů
- majitelů zemědělské půdy o záměru pozemkových úprav v naší obci a v následném
shromažďování vašich Žádosti o provedení
pozemkových úprav.
Vaše Žádosti jsme dne 27. února 2017
odevzdali zástupci Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj panu
Ing. Vladimíru Skotnicovi, vedoucímu
Pobočky ve Frýdku-Místku. Celkem bylo
odevzdáno 120 žádostí včetně té, kterou
podává samotná Obec Bukovec.
Pan Ing. Skotnica nás následně informoval o předpokládaném časovém
harmonogramu dalšího postupu komplexních pozemkových úprav v Bukovci,
který vám tímto sdělujeme tak, jak jsme jej
obdrželi:

Předpokládaný časový harmonogram
komplexních pozemkových (KoPÚ)
úprav v bukovci
Fáze před uzavřením smlouvy
4(5)/2017 zahájení KoPÚ veřejnou vyhláškou
6/2017 předání kompletní zadávací dokumentace (včetně zapracovaných
podkladů z obce) krajskému pozemkovému úřadu, který zabezpečí výběr
projekční firmy na základě výběrového
řízení
9/2017 uzavření smlouvy o dílo, ve které
budou podrobněji a přesněji specifikovány jednotlivé termíny plnění dílčích
etap pozemkových úprav
Nástin předpokladu smluvních termínů
1Q (kvartál) 2018 analýza, rozbor skutečného stavu, vyhodnocení vlivů na řešené území

www.bukovec.cz
2Q 2018 geodetické práce, detailní zaměření terénu a jednotlivých stávajících
prvků v krajině, stanovení přesného
obvodu KoPÚ a jeho vyšetření s dotčenými vlastníky
průběh r. 2018 úvodní jednání (seznámení
všech vlastníků s řízením o KoPÚ, volba
sboru tzv. sboru zástupců, jehož členové
se budou podílet, současně s projektanty, obcí apod. podílet na návrhu nových
krajinotvorných prvků)
2018, 2019? fáze vlastní tvorby nového
uspořádání pozemků, kdy se svými, již
předem promyšlenými požadavky, vstupuje do jednání s projektanty vlastník
pozemků a aktivně se tak podílí na tvorbě návrhu KoPÚ (potud citace)
Dále vás ještě chceme upozornit na následující:
1/ Předložený časový harmonogram je
předpokladem, tedy nikoli souborem
závazných termínů. O jednotlivých aktualizacích vás budeme průběžně informovat.
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2/ Majitelé zemědělské půdy v katastru
obce Bukovec, kteří si doposud nepodali
Žádost o provedení pozemkových úprav
a jejichž půda bude úpravami dotčena,
se budou moci na KoPÚ rovněž podílet
3/ Předesíláme, že ve fázi analýzy a geodetických prací se budou po katastru obce
pohybovat projektanti. Na jejich pohyb
a potřebnou komunikaci budou ovšem
občané včas a řádně upozorněni.
Závěrem chci poděkovat všem občanům, kteří podali své Žádosti o provedení
pozemkových úprav, obzvlášť pak těm, kteří již nyní aktivně a konstruktivně se svými
sousedy projednávají možná řešení svých
roztříštěných držav pozemků ke vzájemnému prospěchu.
Ještě jednou chci zdůraznit, že aktivním
a vzájemně vstřícným podílením se na pozemkových úpravách v Bukovci můžeme
naši vesnici smysluplněji ztvárnit na řadu
příštích let.
Ing. Mgr. Josef Byrtus
místostarosta

Změna: SENIOR TAXI už od 60 let
Vážení občané, dovolujeme si znova připomenout podmínky o poskytnutí služby
Senior taxi a Baby taxi.
Od 14. 3. 2017 obec Bukovec nabízí
službu Senior taxi s nově upravenými podmínkami – níže vypsány modře. Nadále se
jedná o službu poskytovanou občanům
s trvalým pobytem na území obce Bukovec,
kdy se obec podílí na úhradě nákladů ve výši
50 % z ceny jízdy v jednom směru, tj. stejnou
částkou jakou uhradí přepravovaná osoba.
Jak jste již byli informováni - v srpnu minulého roku došlo k ukončení činnosti RTG
pracoviště ve Školní ulici v Jablunkově. Službu Senior taxi a Baby taxi můžete tedy využít
i pro přepravu do Sanatoria v Jablunkově,
kde se nyní RTG pracoviště nachází a kde Vám
potřebné rentgenové snímky pořídí.

Služba SENIOR TAXI je určena:
• pro občany s trvalým pobytem na území
obce Bukovec ve věku od 60 let,
• bez rozdílu věku: *osobě pobírající starobní důchod, *držiteli průkazu ZTP, ZTP/P
nebo *občanovi, kterému z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu
nastal pokles jeho pracovní schopnosti
nejméně o 35 %, a je tedy invalidním ve
smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
ve znění pozdějších předpisů (tedy invalidita 1., 2. a 3. stupně)
Služba BABY TAXI je určena:
• dětem do 6 let věku (včetně) s trvalým
pobytem na území obce Bukovec a to
pouze za doprovodu dospělé osoby.
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Služby jsou zajišťovány:
• každý pracovní den v čase od 07:00 15:00 hodin
• pouze na předem určená stanoviště:
- Poliklinika Jablunkov (obě budovy)
- Mariánské náměstí Jablunkov
- Městský úřad Jablunkov
- Sanatorium Jablunkov (rentgen)
- lékárny Jablunkov
- Zdravotní středisko Návsí
- lékárna Návsí
- Nemocnice Sosna
- Nemocnice Podlesí
- území obce Bukovec
a také z míst výše uvedených zpět do
Bukovce.
• měsíčně je možno využít 10 jízd v jednom
směru (navíc lze přidělit tzv. dodatkové
jízdy a to výhradně ze zdravotních důvodů
po dohodě s Obecním úřadem Bukovec)
Výše úhrady přepravované osoby
za 1 jízdu:
Bukovec – Bukovec	
50 Kč
Bukovec – Jablunkov
50 Kč
Bukovec – Návsí
60 Kč
Bukovec – Nemocnice Třinec
150 Kč
Bukovec – Nemocnice Podlesí
175 Kč

Březen 2017
(např.: za 1 jízdu ve směru Bukovec-Jablunkov zaplatí občan 50 Kč, Obec Bukovec
také 50 Kč, celková výše jízdy v jednom směru
činí tedy 100 Kč)
Co musím udělat, abych mohl službu
využívat?
• podat si Žádost o poskytování služby SENIOR či BABY TAXI na OÚ Bukovec,
• předložit občanský průkaz pro SENIOR
TAXI, rodný list dítěte pro BABY TAXI,
• předložit průkaz ZTP nebo ZTP/P.
• předložit doklad prokazující snížení pracovní neschopnosti nejméně o 35 % (tedy
přiznání invalidity 1., 2., nebo 3. stupně)
Po podání žádosti obdržíte průkaz SENIOR nebo BABY TAXI, kterým se budete prokazovat při každé jízdě! !!! Bez předložení
průkazu taxikáři nelze službu využívat !!!
Poskytovatel služby:
TAXISLUŽBA JABLUNKOV, s.r.o.
Lukáš Bojko, tel.: 608 620 590
Bližší informace podá Pavla Waclawková, referent, na tel. č. 724 850 122 nebo je
naleznete na webových stránkách obce www.bukovec.cz

Sleva pro více uživatelů při společné jízdě v jednom směru:

www.bukovec.cz
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USNESENÍ

ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Bukovec,
ze dne 13. 12. 2016, konaného v Hotelu Kempa v Bukovci
Zastupitelstvo obce:
schválilo:
17.400 program jednání
17.401 zlegalizování stávajícího vrtu na
Kempě na studnu
17.402 pořízení projektové dokumentace
na výstavbu vodojemu na Kempě
se zachováním stávajících Šancí na
Kempě
17.403 uzavření Darovací smlouvy mezi
Obcí Bukovec, IČ 00535940
a Robertem Jalowiczorem, …..,
jejíž předmětem je darování spoluvlastnického podílu v rozsahu
ideální 1/16 k pozemkům p. č.
1935 a 1936/1, vše k. ú. Bukovec
u Jablunkova
17.404 vypracování studie autobusové
točny s vyhrazením parkovacím
míst
17.405 Obecně závaznou vyhlášku obce
Bukovec č. 1/2016. o nočním
klidu
17.406 Obecně závaznou vyhlášku č.
2/2016, o místních poplatcích
17.407 Obecně závaznou vyhlášku obce
Bukovec č. 3/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
17.408 Ceník vodného platný od 1. 1. 2017
ve výši 8 Kč/m3
17.409 Rozpočtové opatření č. 8/2016
17.410 uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi Obcí Bukovec,
IČ 00535940 a Januszem Motykou,
….. – účelová dotace na pořízení
krbové vložky
17.411 rozpočet pro rok 2017

17.412 uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu č. „IP-12-8019069“,
„Bukovec, 84, Kapitán, příp. kNN“ IP12-8019069/2 mezi Obcí Bukovec,
IČ 00535940 a ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
IČ 24729035 – umístění podzemní
kabelové přípojky NN 0,4V v délce
9 m v pozemku p. č. 99/1, k. ú. Bukovec u Jablunkova, zřízení věcného
břemene za jednorázovou úplatu
ve výši 1.000 Kč, s podmínkou, že
vedení NN nebude v budoucnu
překážkou pro stavbu chodníku
a vybudováním kanalizace
17.413 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP12-8016917/3, Bukovec 1128/19,
Sikora příp. kNN – umístění nadzemního kabelového vedení NN
0,4 kV, za jednorázovou náhradu ve
výši 1.000 Kč, a to mezi Obcí Bukovec, IČ 00535940 a ČEZ Distribuce,
a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
IV – Podmokly, IČ 24729035
17.414 změnu zakladatelské listiny společnosti Technické služby Bukovec, s. r. o.
17.415 uzavření Dohody o spolupráci na
projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A Česká
republika – Polsko mezi Městem
Jablunkov, IČ 296759, Obcí Istebna,
Obcí Bukovec, IČ 0053594 a Obcí
Písečná, IČ 70632430
vzalo na vědomí:
17.416 informace Ing. Romana Čecháka,
zást. spol. SHB projekce dopravních
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17.417

17.418

17.419
17.420

17.421

17.422
17.423

17.424

staveb, a. s. Ostrava a Ing. Kateřiny
Černohorské zást. spol. Lanscapes,
Zahradní a krajinářská architektura,
k projektu „Úprava veřejného prostranství v obci Bukovec“ – Parkoviště u kostela
informace Ing. Tomáše Karpaly
a Ing. Davida Hrachoviny, zást. spol.
INGESTA, s. r. o., k projektu „Požární
zbrojnice“
informace Ing. Arch. Marka Wojnara, zást. spol. nodum atelier – na,
s. r. o. Jablunkov k projektu „Budování a rekonstrukce prostor ZŠ
v Bukovci pro zkvalitnění vzdělávání na malotřídní škole“ a informace
společnosti INNOVA Int., s. r. o. Ostrava ke zpracované žádosti o dotaci
v rámci dotačního titulu „IROP 2.4
Infrastruktura základních škol“
informace Ing. Radana Šmíta, spol.
G-Consult Ostrava k hydrogeologickému průzkumu na Gírové
informace Ing. Čestmíra Krkošky,
zást. spol. Sweco Hydroprojekt a. s.,
divize Ostrava, ke Studii vodojemu
na Kempě
informace místostarosty k vrtu HBK
při čerpání v roce 2015 a informace
ze schůze ohledně vrtu HBK konané dne 12. 12. 2016
Seznam k projektovým záměrům
a projektům pro rok 2017 – 2018
informace k zakoupení pozemku parcela č. 3873, k. ú. Bukovec
u Jablunkova o výměře 768 m2,
a to na základě znaleckého posudku č. 4907-147/2016 vyhotovený
Ing. Ivetou Pilchovou
Navazující stanovisko orgánu
ochrany zemědělského půdního
fondu k návrhu změny č. 2 ÚP Bukovec zaslané Krajským úřadem
Moravskoslezského kraje Ostrava, odbor životního prostředí
a zemědělství
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17.425 informace Ing. Arch. Helgy Kozelské
Bencúrové ke změně č. 2 územního
plánu Bukovec
17.426 informace místostarosty o situaci
na stávající autobusové točně
17.427 informace místostarosty ke komplexním pozemkovým úpravám
v obci, shromažďování žádostí
a prodloužení termínu výběru žádostí do konce ledna 2017
17.428 Obecně závaznou vyhlášku k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku na veřejných
prostranstvích, kterou se reguluje
používání zábavní pyrotechniky
17.429 žádost Martiny Stonawské, č. j.
911/2016 o zřízení vodovodní
přípojky na pozemku p. č. 1923/3,
k. ú. Bukovec u Jablunkova a souhlasí s jejím odložením do doby zařazení dotčeného pozemku do ploch
pro výstavbu rodinných domů
17.430 možnost navýšení měsíčních odměn
poskytovaným členům zastupitelstev obcí s účinností od 1. 1. 2017
17.431 Podnět na pořízení změny územního plánu č. j. 896/2016 a 897/2016
a souhlasí se zařazením do změny
č. 3
17.432 informace jednatele Technických
služeb Bukovec s. r. o.
17.433 Zprávu kontrolního výboru č. 6
17.434 Zprávu finančního výboru č. 6
17.435 zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Bukovec,
IČ 00535940 v roce 2016
pověřuje radu obce:
17.436 konečnou úpravou rozpočtu pro
rok 2016
zvolilo:
17.437 ověřovatele zápisu Daniela Hořavu
a Janusze Motyku
17.438 návrhovou komisi ve složení Eva
Szkanderová a Ing. Robert Kulig
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USNESENÍ

z 18. zasedání Zastupitelstva obce Bukovec, ze dne 22. 2. 2017,
konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu Bukovec
Zastupitelstvo obce:
schválilo:
18.439 program jednání
18.440 stanovené termíny řádných zasedání zastupitelstva na I. pololetí 2017
18.441 zřízení vodovodní přípojky z důvodu plánované výstavby rodinného
domku na pozemcích p. č. 1947/2,
1946/2, 1948/1 a 1950/1, k. ú. Bukovec u Jablunkova, dle podané
žádosti č. j. 78/2017. Vodovodní přípojka bude zřízena z nové trasy vodovodního řadu na pozemku p. č.
1960/1, k. ú. Bukovec u Jablunkova
18.442 Obecně závaznou vyhlášku obce
č. 1/2017, o místním poplatku
z ubytovací kapacity
18.443 Obecně závaznou vyhlášku č.
2/2017, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
18.444 podání Žádosti o pozemkové úpravy za Obec Bukovec
18.445 uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné podpory mezi Obcí Bukovec,
IČ 00535940 a Charitou Frýdek-Místek, F. Čejky 450, IČ 45235201
18.446 uzavření Smlouvy o poskytnutí
veřejné podpory mezi Obcí Bukovec, IČ 00535940 a Klubem seniorů
v Bukovci, se sídlem Bukovec 270,
IČ 22885862
18.447 uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné podpory mezi Obcí Bukovec,
IČ 00535940 a Konventem sester
Alžbětinek, Domov sv. Alžběty, se
sídlem Jablunkov, Bezručova 395,
IČ 00494330
18.448 uzavření Smlouvy o poskytnutí
veřejné podpory mezi Obcí Bukovec a Mysliveckým spolkem

18.449

18.450

18.451

18.452

18.453

18.454
18.455

18.456

Bukovec-Šance, se sídlem Bukovec
301, IČ 48772411
uzavření Smlouvy o poskytnutí
veřejné podpory mezi Obcí Bukovec, IČ 00535940 a Svazem tělesně postižených v České republice,
z. s., místní organizace Jablunkov,
se sídlem Jablunkov, Černé 446,
IČ 73214493
uzavření Smlouvy o poskytnutí
veřejné podpory mezi Obcí Bukovec, IČ 00535940 a Místní skupinou PZKO se sídlem Bukovec 131,
IČ 70908303
uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné podpory mezi Obcí Bukovec,
IČ 00535940 a Českým rybářským
svazem, z. s., místní organizace
Jablunkov, se sídlem Jablunkov
1241, IČ 18050247
uzavření Smlouvy o poskytnutí
veřejné podpory mezi Obcí Bukovec, IČ 00535940 a Tělovýchovnou
jednotou Beskyd Bukovec, z. s., se
sídlem Bukovec 44, IČ 19015186
uzavření Smlouvy o poskytnutí
veřejné podpory mezi Obcí Bukovec, IČ 00535940 a Českým svazem
včelařů, z. s., Základní organizace
Bukovec – Písek, ev. č. 70203, se
sídlem Bukovec 15, IČ 6369909
Rozpočtové opatření č. 2/2017
ukončení projektu vrtané studny
„Macury“ z roku 2006 a souhlasí
s vyřazením projektu z majetku
obce – částka ve výši 72.280 Kč
úplatný převod geometricky odměřené části pozemku p. č. 3887/3,
k. ú. Bukovec u Jablunkova, a to
na základě znaleckého posudku
č. 4918 – 7/2017 ze dne 30. 1. 2017
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18.457 úplatný převod pozemku p. č. 3873,
k. ú. Bukovec u Jablunkova, a to
na základě znaleckého posudku
č. 4907 – 147/2016 ze dne 29. 11.
2016
vzalo na vědomí:
18.458 informace Ing. Arch. Helgy Kozelské
Bencúrové ke změně č. 2 územního
plánu Bukovec
18.459 Podnět na pořízení změny územního plánu č. j. 62/2017 a souhlasí se
zařazením do změny č. 3
18.460 vyjádření Martina Sikory – hotel
Kempa k plánovanému umístění
požární zbrojnice
18.461 vyjádření Romana Czepczora
k plánovanému umístění požární
zbrojnice
18.462 informace Radovana Ruckého,
velitele JPO III, k projektu „Posílení přeshraniční akceschopnosti
a zvyšování kompatibility v řešení
mimořádných událostí“
18.463 žádost Antonína Skurzoka o údržbu
zpevněné cesty, č. j. 61/2017
18.464 informace Ing. Marka Wojnara,
zást. spol. nodum atelier – na
s. r. o., Jablunkov, k projektu „Budování a rekonstrukce prostor v ZŠ
v Bukovci pro zkvalitnění vzdělávání na malotřídní škole“
18.465 žádost manželů Antonína a Jiřiny
Zogatových č. j. 116/2017, o pronájem části pozemku p. č. 200,
k. ú. Bukovec u Jablunkova a vyjádření přítomných manželů Zogatových

Březen 2017
18.466 Zápis z jednání a místního šetření
ohledně vrtané studny „Macury“ na
pozemku p. č. 2711, k. ú. Bukovec
u Jablunkova ze dne 11. 1. 2017
18.467 zápis ze schůzky, která se konala dne 23. 1. 2017 a souhlasí se
svoláním schůzky odborníků,
p. B. Szotkowského, p. J. Jochymka,
p. Č. Bielesze a zástupců obce v termínu do konce března 2017
souhlasí:
18.468 se zajištěním dopravní obslužnosti lokality Pod lipou a to tak, jak je
uvedeno v žádosti manželů Zogatových, č. j. 116/2017
18.469 s vypracováním návrhu smlouvy
týkající se vrtané studny „Macury“
za účelem převodu fyzické osobě
s podmínkou umožnění odběru
vody i napojeným stávajícím uživatelům (rodinných domů) a budovy v majetku obce, PZKO a Farního
úřadu Jablunkov. Náklady spojené
s vyhotovením smlouvy a správními poplatky budou hrazeny obcí
odložilo:
18.470 prodloužení Smlouvy o půjčce
Dodatkem č. 4 mezi Obcí Bukovec
a Technickými službami Bukovec s. r. o., a to do 30. 6. 2017
zvolilo:
18.471 ověřovatele zápisu Daniela Hořavu
a Karla Kreželoka
18.472 návrhovou komisi ve složení Roman Czepczor a Janusz Motyka
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OBEC Bukovec

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017,
o místním poplatku z ubytovací kapacity
Zastupitelstvo obce Bukovec se na svém
zasedání dne 22. 2. 2017 usnesením č. 18.442
usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Bukovec touto vyhláškou zavádí
místní poplatek z ubytovací kapacity
(dále jen „poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní
úřad (dále jen „správce poplatku“).1
Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník
(1) Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá
v obcích a městech v zařízeních určených
k přechodnému ubytování za úplatu.2
(2) Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit
správci poplatku vznik své poplatkové
povinnosti do 30 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu v zařízeních
určených k přechodnému ubytování.
Stejným způsobem ohlásí ubytovatel
správci poplatku ukončení činnosti
1

2

§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o místních poplatcích“)
§ 7 odst. 1 zákona o místních poplatcích

spočívající v poskytování přechodného
ubytování za úplatu
(2) V ohlášení poplatník (ubytovatel) uvede3
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení
nebo název nebo obchodní firmu,
obecný identifikátor, byl-li přidělen,
místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též
osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů
platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných
v souvislosti s podnikatelskou činností,
v případě, že předmět poplatku souvisí
s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro
stanovení výše poplatkové povinnosti,
včetně skutečností zakládajících nárok
na úlevu nebo případné osvobození
od poplatkové povinnosti.
(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště
na území členského státu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů
požadovaných v odstavci 2 adresu svého
zmocněnce v tuzemsku pro doručování.4
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v
ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5
(5) Ubytovatel je povinen vést v písemné
podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení,
adresu místa trvalého pobytu nebo
místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo
občanského průkazu nebo cestovního
3
4
5

§ 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
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dokladu fyzické osoby, které ubytování
poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí
být vedeny přehledně a srozumitelně
a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.6
Čl. 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den 4 Kč.
Čl. 5
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději do 31. 7. příslušného kalendářního roku za 1. pololetí
příslušného kalendářního roku a nejpozději
do 31. 1. následujícího kalendářního roku
za 2. pololetí příslušného kalendářního
roku.
Čl. 6
Osvobození a úlevy
(1) Poplatku nepodléhá:
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků
6

§ 7 odst. 3 druhá věta zákona o místních poplatcích
s odkazem na § 3 odst. 4 zákona o místních
poplatcích

b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních,
pokud nejsou užívána jako hotelová
zařízení
c) ubytovací kapacita v zařízeních
sloužících sociálním a charitativním
účelům.7
Čl. 7
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří
mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem.8
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené
poplatky nebo část těchto poplatků
může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím
poplatku.9
Čl. 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 4.
2017

7
8
9

§ 7 odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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Obecně závazná vyhláška č. 2/2017,
o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
Zastupitelstvo obce Bukovec se na svém
zasedání dne 22. 2. 2017 usnesením
č. 18.443 usneslo vydat na základě § 14
odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále
jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Bukovec touto vyhláškou zavádí
místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (dále jen „poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní
úřad (dále jen „správce poplatku“).10
10

§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o místních poplatcích“)

www.bukovec.cz
Čl. 2
Předmět poplatku, poplatník
a plátce poplatku
(1) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně
a za úplatu pobývají na území obce za
účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný důvod pobytu.11
(2) Poplatek za lázeňský nebo rekreační
pobyt ve stanovené výši vybere a obci
odvede ubytovatel, kterým je fyzická
nebo právnická osoba, která přechodné
ubytování poskytla; tato osoba je plátcem poplatku.12
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Ubytovatel (plátce) je povinen ohlásit
správci poplatku zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu ve lhůtě do 30 dnů od
zahájení této činnosti. Stejným způsobem
a ve stejné lhůtě oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající
v poskytování přechodného ubytování za
úplatu.
(2) V ohlášení ubytovatel uvede13
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení
nebo název nebo obchodní firmu,
obecný identifikátor, byl-li přidělen,
místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též
osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů
platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou
činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s jeho podnikatelskou
činností,
11
12
13

§ 3 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 3 odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
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c) případně další údaje rozhodné pro
stanovení výše poplatkové povinnosti,
včetně skutečností zakládajících nárok
na úlevu nebo případné osvobození
od poplatku.
(3) Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské
unie, jiného smluvního státu Dohody
o Evropském hospodářském prostoru
nebo Švýcarské konfederace, uvede
kromě údajů požadovaných v odstavci
2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku
pro doručování.14
(4) Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je ubytovatel
povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů
ode dne, kdy nastala.15
(5) Ubytovatel je povinen vést v písemné
podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu,
jméno, příjmení, adresu místa trvalého
pobytu nebo místa trvalého bydliště
v zahraničí a číslo občanského průkazu
nebo cestovního dokladu fyzické osoby,
které ubytování poskytl. Tyto zápisy musí
být vedeny přehledně a srozumitelně
a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.16
Čl. 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí za osobu a každý
i započatý den pobytu, není-li tento
dnem příchodu 10 Kč.
Čl. 5
Splatnost poplatku
Ubytovatel poplatek odvede správci
poplatku nejpozději do 31. 7. příslušného
kalendářního roku za 1. pololetí příslušného
kalendářního roku a nejpozději do 31. 1. následujícího kalendářního roku za 2. pololetí
příslušného kalendářního roku.
14
15
16

§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích
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Čl. 6
Osvobození a úlevy
(1) Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají:
a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby
s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P podle
zvláštního právního předpisu a jejich
průvodci,
b) osoby mladší 18 let a starší 70 let
nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné) anebo vojáci
v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.17
Čl. 7
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem
(ubytovatelem) poplatku včas nebo ve

správné výši, vyměří mu obecní úřad
poplatek platebním výměrem k přímé
úhradě.18
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může
obecní úřad zvýšit až na trojnásobek;
toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.19
Čl. 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 4.
2017
Pozn: Příjmy z těchto poplatků budou
použity na údržbu veřejné zeleně, opravy
veřejných prostranství, zakoupení květinové
výzdoby v obci apod.

18
17

§ 3 odst. 2 zákona o místních poplatcích

19

§ 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

INVESTICE
Rekonstrukce
osvětlení
v mateřské škole

Jak vypadalo osvětlení v mateřince?
Mnozí určitě pamatují…

www.bukovec.cz

Na snímku zachycen p. Jan Bulawa

Po rekonstrukci
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Rekonstrukce se stihla v termínu, a to do dětského karnevalu

Víte, že v roce 2016 …
… se v naší obci narodilo 20 dětí, z toho
12 chlapců a 8 děvčat
… v naší obci zemřelo 13 osob, z toho
6 mužů a 7 žen

… se do naší obce přistěhovalo 16 osob
… se z naší obce odstěhovalo 14 osob
Počet obyvatel k 1. 1. 2017 je 1384.

www.bukovec.cz
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Sběr oděvů v obci za rok 2016
Období
Množství (kg)
Období
Množství (kg)

leden

únor

březen

duben

květen

červen

112

315

286

331

208

287

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

232

279

177

64

356

185

Celkem 2832 kg.

INFORMACE ÚŘADU
Nové nádoby pro zimní údržbu
Na základě žádostí občanů bydlících
ve dvorech, kde se komunikace v zimním
období pouze pluží, ale nesypou štěrkem,
jsme se rozhodli doplnit
tyto části – dvory o nádoby na posypový materiál.
Nyní je nově zakoupeno 5 kusů nádob na posyp,
které budou umístěny:

- V části „Pobaše“ u rod. domu č.p.8,
- u rodinného domu manželů Byrtusových č.p. 254,
- u komunikaci vedoucí
„do Řepika“,
- u rodinného domu pana
J. Sikory, č. p. 27,
- u komunikace „Pod tělocvičnou“.
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Fotografická soutěž 2017 pro všechny, kteří rádi fotí
Vítězné fotografie:

1. místo – Kateřina Kawuloková

2. místo a 3. místo – Libor Michalek

www.bukovec.cz
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První téma „ZIMA“
soutěže, kterou jsme v minulém vydání občasníku
vyhlásili byla ukončena
k 15.3.2017. Do soutěže
bylo zasláno 21 fotografií.
Ceny obce Bukovec
si mohou majitelé výherních fotografií vyzvednout v termínu 24. - 27. 4.
2017 na Obecním úřadě
v Bukovci.
Druhé téma soutěže:
JARO – zachyťte jaro, jak
nejlíp dokážete.
Od kdy:
1. 4. do 15. 6. 2017
Kdo se může zúčastnit:
bez omezení
Soutěžní požadavky:
- fotografie se musí týkat
vyhlášeného tématu,
- soutěžící doplní informace o fotografii, její
název a popis snímku,
- celkem může 1 soutěžící přihlásit 3 fotografie.
Soutěžní fotografie zasílejte na email:
kancelar@bukovec.cz

Majetek obce
zajištěn kamerovým
systémem
V areálu Cestujeme po Evropě byly
nainstalovány kamery, a to z důvodu
zvyšujícího se vandalismu.

Brigáda
Obec Bukovec hledá zájemce o příležitostní brigády. Jedná se o výpomoc
s údržbou veřejného prostranství obce.
Zájemci starší 18 let se mohou hlásit
paní Jarmile Bujákové na tel. 724 180
662 nebo 558 358 245.
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Nový vůz nejen pro rozvážku obědů
Z důvodů navýšení počtu cizích strávníků a strávníků ZŠ a MŠ s polským jazykem
vyučovacím Bukovec byl pořízen nový automobil k zajištění rozvozu obědů.

Vůz bude využíván zaměstnanci TS Bukovec a zaměstnanci obecního úřadu. Byl
pořízen za 358.790,- Kč. Pavla Waclawková
referent investic

Den obce Bukovec aneb plackovy festival…
Vážení spoluobčané,
víme, že mezi námi je spousta tzv.
„zlatých ručiček“, co umí vyrobit kde co
z čehokoliv. Ať už jste v prodeji svých výrobků více či méně úspěšní, máme pro
Vás nabídku k prodeji na Plackovém festivalu dne 26. 8. 2017.

Pokud máte zájem prodat své zboží
pouťového charakteru např. med, sýry,
náušnice, vařečky, hrníčky, obrazy, koření…, kontaktujte nás a my Vám s tím
pomůžeme.
Zájemci hlaste se u Ivany Kluzové na
čísle 737 614 616 do 30. 4. 2017.

Očkování psů a koček
Dne 27. 4. 2017 (čtvrtek) proběhne očkování psů (koček) proti vzteklině, a to
na těchto místech:
• Nový most 50 m nad křížovou
8.00 hodin
• Budova bývalé pohraniční policie
8.30 hodin
• U budovy obecního úřadu		
9.00 a 17.00 hodin
• Hostinec „Pod lípou“		
9.30 hodin
• Bařiny (čp. 275)			
11.00 hodin
• Pulgruň (autobusová zastávka)
11.15 hodin
Očkování se platí na místě ve výši 120 Kč.
Podle zák. 166/99 Sb. o veterinární péči, je
majitel povinen nechat vakcinovat psa staršího šesti měsíců (1 x ročně)
Bližší informace na tel.: 558 369 012
nebo 602 728 828 – MVDr. Bojko

www.bukovec.cz
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Pálení klestí
V případě pálení klestí volejte číslo Hasičského záchranného sboru 950 739 824.
Je zapotřebí nahlásit: jméno a příjmení odpovědné osoby, telefonní číslo, místo a dobu
pálení.

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Dne 20. 5. 2017 (sobota) proběhne v obci Bukovec
svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a svoz
velkoobjemového odpadu.
Tento svoz proběhne v době od 8.00-12.00 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)

Nová infolinka společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
Bezplatná infolinka 800 850 860
Linka slouží k nahlašování poruch a k vyřízení všech distribučních požadavků jako
je například:
• požadavky na odplombování odběrného místa
• žádosti o připojení, změnu příkonu (jističe)
• přeložky distribučního zařízení
• informace o odstávkách elektřiny
• vyjádření ke stavbě, územnímu plánu a projektové dokumentaci
• vytýčení kabelového vedení v terénu
• ořezy stromů v blízkosti vodičů
• zaizolování vedení

Milan Šťastný
regionální reprezentant - Morava | Obsluha klientů pro veřejný sektor
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Nahlédněte do svých zdravotních záznamů…
Rádi bychom Vás informovali o možnosti nahlédnout do vlastních zdravotních
záznamů a dokumentace, a to přes internetový portál. Webová aplikace umožňuje občanům nahlédnout na propouštěcí zprávy,
ambulantní zprávy, nálezy EKG aj. Pacienti
z našeho regionu se mohou registrovat na
recepci nemocnice ve Frýdku-Místku nebo
na příjmovém oddělení Nemocnice Třinec.
Poplatek činí 200,- Kč za registraci v každém

zdravotním zařízení. Portál je velmi dobře
zabezpečen, přístup je umožněn jen ověřeným pacientům nebo ověřeným zákonným
zástupcům, kteří mohou nahlédnout jen do
svých zdravotních záznamů nebo záznamů
osob, jejichž jsou zákonnými zástupci.
Ing. Tomáš Stejskal, ředitel Nemocnice Třinec

Více informací na webových stránkách
obce pod odkazem Novinky na webu.

INFORMACE Z KNIHOVNY
Soutěž „Ledové království“
Pro naše malé čtenáře jsme před Vánoci vyhlásili soutěž „Ledové království“, která
trvala do konce února. Děti měly za úkol
vyrobit originálního sněhuláka. Do soutěže
se zapojilo 18 dětí, ze kterých jsme v březnu
vybrali vítěze.
1. místo – Maruška Lysková

2. místo – Dominika Gomolová

3. místo – Vaneska Kapsiová a Marek Zoň

www.bukovec.cz
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Zvláštní cenu starostky obce získala Verunka Hamplová.

Děti obdržely krásné ceny s motivy
z pohádky „Ledového království“. I děti,
jejichž sněhuláci nevyhráli, dostaly malou
pozornost.
Dále jsme naši knihovnu obohatili o tyto
knihy:
Novinky pro chovatele: Chov ovcí, koz,
drůbeže a králíků.
Pro děti: Jak vycvičit draka.
Pro milovníky dějin: Encyklopedie šlechtických rodů.
A také kniha „POSTEL, HOSPODA, KOSTEL“ známého kněze Zbigniewa Czendlika.
Jarmila Bujáková, knihovnice

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme občanům, kteří oslavili a oslaví svá životní jubilea
Duben
Sikora Emil
Zimná Dana
Byrtus Rudolf
Kreželok Karel
Jochymková Marie
Lipowski František
Skupieńová Marta
Kawuloková Aloisie
Květen
Niedoba Jan
Pavlusová Anna
Zogata Karel
Stonawski Miroslav
Czudek Tadeáš
Lipowská Angela
Gazurová Vanda
Sikorová Marie
Fiedor Petr
Bojko Bronislav

80
60
60
60
65
92
65
90

80
65
50
70
60
65
65
60
50
60

Pulgruň
Korole
Blažky a okolí
U jilmu
Suš
Za potůčkem
Fiktusy
Cmiele

Lysky
Suš
Cmiele
U jilmu
Do boru
Suš
Blažky a okolí
Woclavky
Lysky
Lysky

Červen
Zogatová Anna
Gawlasová Bronislava
Čmielová Marie
Klus Jan
Kuliková Anděla
Lysková Věra
Bojko Pavel
Čmielová Jana

85
55
85
94
55
55
65
85

Blažky a okolí
Na břehu
Macury
U jilmu
Chrasciny
Pod křížem
U školy
Za kempou

Štěstí, zdraví, láska, přátelství
ať jsou čtyři věci, které Vás životem provází,
ať každý Váš krok znamená vítězství
a žít si jak v ráji není pro Vás jen frází.
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Gratulujeme
V měsíci březnu oslavil pan Jan Motyka
nádherné 97. narozeniny. Přejeme mu proto,
ať je každý další den naplněn jen láskou,
příjemnými překvapeními a úžasnými
momenty, po boku rodiny a přátel.

INFORMACE ZE ŠKOL
Lyžujeme s MALINOU aneb
„I když mrzne a je zima, lyžování je vždy prima“
Lyžařský kurz pro naše nejstarší předškoláčky má u nás ve školce už několikaletou tradici.
Ten letošní se uskutečnil v týdnu od
13.2. do 17.2.2017 a osvojit si základy ly-

žování využilo dvanáct přihlášených dětí.
Po počátečních pokusech, kdy pouze stát
v lyžařské výstroji byl pro většinu našich
začátečníků nadlidský výkon, jsme tomu
postupně přicházeli na kloub. Trpělivost

www.bukovec.cz

mladých instruktorů, všeobecná podpora
přihlížejících a skvělé podmínky přinesly
své ovoce.
Během závěrečných pátečních „závodů“
celá naše dvanáctka za vydatného povzbuzování školáků a rodičů úspěšně zdolala
vytýčenou trať, aby se v cíli pozdravila s maskotem lyžařské školy „šťavnatou MALINOU“.
Radost z vítězství nad „po svém klouzajícími lyžemi“, nepokazila ani páteční nepohoda, vždyť předcházející dny byly jako
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malované! Dárek a diplom na závěr určitě
udělal radost všem.
Díky pohodovému přístupu všech
pracovníků lyžařské školy, blízkosti areálu
a spolupráci ze strany rodičů a OÚ se určitě
podařilo „zapálit“ lásku k tomuto krásnému
sportu v dalších nadšených srdíčkách.
Už teď se s našimi malými zájemci těšíme na příští „LYŽOVÁNÍ S MALINOU“.
Szmeková Miroslava
MŠ Bukovec
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Ohlédnutí za školní akcí na české základní škole
Dětský karneval 24. února 2017
Únor byl na naší škole poznamenán
nejen sportováním a účastí na lyžařském
výcvikovém kurzu, ale byl doprovázen také
karnevalovým veselím. To předcházelo tra-

dičnímu křesťanskému čtyřicetidennímu
půstu v předvelikonočním období. Karneval
se konal v tělocvičně školy, která byla při
této příležitosti náležitě vesele vyzdobená.

Každá maska dostala možnost o sobě říci pár slov a představit se ostatním.

Místní tělocvična poskytla dětem dostatečné množství prostoru k uvolnění jejich energie.

www.bukovec.cz
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Pro naše prvňáčky to byl jejich první školní karneval.

Děti si v tělocvičně zatančily, zazpívaly, zahrály hry a zasoutěžily si. Nechyběl oblíbený tanec s koštětem ani
tanec na novinách.
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Rodiče děti vybavili pestrými karnevalovými kostýmy, a tak opět nešlo vybrat ten nejvydařenější. Vyhráli
tedy všichni, kteří se karnevalu zúčastnili.

O přestávce měly děti možnost se občerstvit - maminky pro děti připravily pochoutky, po kterých se všichni
jen olizovali. Děkujeme všem rodičům, kteří se podíleli na organizaci a přípravě našich školních akcí, velice
si jejich spolupráce vážíme. A už se těšíme na další společné akce.
Lucie Nožková, ředitelka ZŠ a MŠ Bukovec

www.bukovec.cz
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Oznámení zápisu žáků do 1. třídy základní školy
pro školní rok 2017/2018
Ředitelství ZŠ a MŠ Bukovec oznamuje, že zápis žáků
do 1. třídy ZŠ pro školní rok
2017/2018 se koná v úterý
25. 4. 2017 v době od 7:30
do 16:30 hod.
Zápis se koná v budově
školy.
K zápisu se s rodiči (nebo se
zákonným zástupcem) dostaví děti,
které k 31. 8. 2017 dovrší 6 let a starší,
které měly odklad školní docházky.

Předběžně mohou být zapsány i děti, které 6 let dovrší
do konce kalendářního roku
2017. K jejich nástupu do
školy se však musí vyjádřit
dětský lékař a pedagogicko-psychologická poradna.
Počet žáků, které škola
může přijmout pro školní rok
2017/2018: 53
Vezměte si s sebou rodný list dítěte
a občanské průkazy zákonných zástupců.

Naše česká základní škola nabízí:
• výuku v přátelském prostředí, pro které jsou charakteristické vztahy téměř rodinné,
• nízký počet žáků ve třídách, učitel se díky tomuto počtu může žákům věnovat
individuálně,
• způsob výuky odlišný od běžné základní školy, využíváme především formu skupinového vyučování a samostatnou práci,
• dostatečné množství prostoru, o přestávkách je žákům ponechána možnost pohybových aktivit a relaxačních her,
• výuku s využitím nových, moderních technologií - interaktivní tabule a počítačů,
• možnost absolvovat každoročně týdenní lyžařský výcvikový kurz v Bukovci,
• účast na plaveckém výcviku pro žáky 2. a 3. ročníku, poplatek za plavecký výcvik
hradí zřizovatel,
• účast na mezinárodních projektech,
• výuku hry na flétnu ve všech ročnících,
• anglický jazyk již od 1. třídy,
• způsob malotřídní výuky, který je významně spojen s budováním samostatnosti
žáků; děti se učí spoléhat samy na sebe, spolupracovat s mladšími či staršími spolužáky, naučí se požádat o pomoc nebo pomoc poskytnout a tolerovat ostatní děti
s jejich přednostmi i nedostatky,
• uspořádání a spojování ročníků každoročně upravované s ohledem na co největší
efektivitu výuky,
• školní družinu, v rámci které si děti mohou zvolit své kroužky na základě svých
zájmů.
Více informací o aktivitách naší školy naleznete na webových stránkách
www.zsbukovec.cz.
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Zima w naszej szkole
Zima w naszej szkole przebiegała pod
znakiem zimowych sportów.
Przed wakacjami wiosennymi, które
w tym roku wypadły już na początku lutego, dzieci wzięły udział w kursie narciarskim
w Kempalandzie. Znowu udoskonaliły jazdę
na nartach, podczas wakacji półrocznych
dzieci pokazały rodzicom swój wspaniały styl.
Już pod koniec stycznia uczniowie
z zapałem trenowali jeżdżenie na nartach
i przygotowywali się do zbliżającego się
Zjazdu Gwiaździstego. Na starcie stanęło
17 zawodników z naszej szkoły i przedszkola. Zjazd Gwiaździsty okazał się dla naszej
szkoły ogromnym sukcesem. Najmłodsza
uczestniczka, Karolinka Skupień z przedszkola
reprezentowała nas jako jedyna zawodniczka
w slalomie . Pozostali uczniowie brali udział
w biegu na nartach. Ewka Wacławek z kl.1.
zdobyła 1.miejsce, Max Tomanek z kl.3. i Sebek
Byrtus z kl. 1. umieścili się na 2. miejscu
w swoich kategoriach, również wszyscy inni
uczestnicy dobrze nas reprezentowali walcząc z pełnym zaangażowaniem. Tak więc
w wyniku nasza szkoła otrzymała 1.miejsce
w całkowitej punktacji szkół małoklasowych,
a czwarte miejsce w ogólnej klasyfikacji
wszystkich szkół polskich na Zaolziu.
Poza tym i w konkursie narciarskim
„Beskydská lyže“ odnieśli nasi reprezentanci sukces: Max Tomanek z kl.3. stanął na
pierwszym miejscu, Ema Tomanek z kl.5.
i Tomek Sikora z kl.4. zdobyli 3. miejsce
w swoich kategoriach. Dumni jesteśmy
z Ewki Wacławek z kl.1. i Esterki Pyszko, które
zdobyły 4. i 5. miejsce.
Macierz Szkolna zorganizowała dla dzieci i ich rodziców wspaniały kulig do Istebnej. Na kuligu bawiło się około 70 osób.
W Istebnej zjedliśmy smaczną kiełbaskę
z ognia. Dzieci wypiły dobrą herbatkę
a rodzice mocnego grzańca. Z powrotem do
Bukowca jechaliśmy na wozach przy świetle
księżyca i łuczywa.

Oprócz dużych triumfów w sporcie, odnieśliśmy zwycięstwo na polu muzyki. Pod
kierownictwem pani Gabrieli Pazdera
4 uczniów przygotowywało się do konkursu
muzycznego „Zpěváček“. Terezka Kadlubiec
uzyskała 1.miejsce, Dawid Gazur 2. miejsce,
Maja Pyszko 2. miejsce i Ester Pyszko 3. miejsce.
Innym z kolei konkursem, w którym brali
udział niektórzy z uczniów , był międzynarodowy konkurs języka angielskiego FOX
2017 i międzynarodowy konkurs matematyczny Kangur 2017.

Powodzenie w konkursach nie stanęło
na przeszkodzie dobrej zabawie. W lutym
przygotowano dla uczniów balik maskowy.
Dzieci chętnie się przebierały, tak więc na
parkiecie tanecznym stanęli piraci, królewny, piłkarze, byli biedronka, kelnerka,
indianka, biathlonista, kucharz, Dżin (niestety nie spełniał życzeń), ale pojawiły się
też przebrania ekologiczne: plastik i papier.
Tańczono do obiadu i najlepszym tańcem
okazał się taniec hula-hula.

www.bukovec.cz
I wiosna zapowiada się dla naszej szkoły
ciekawie. Teraz najwięcej uwagi pochłonie
wyjazd na pobyt uzdrowiskowy do Žiaru
i przygotowanie przedstawienia pod ty-
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tułem Mała Syrenka z okazji 225. rocznicy
powstania naszej szkoły.
5.4.2017 odbędą się zapisy do 1. klasy.
Serdecznie zapraszamy.
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Mladí ochránci přírody…Pramínek
MOP Pramínek na svém lednovém setkání v malebné obci Bukovec, na Hotelu Kempa, přivítal nové členy oddílu, přednesl PLÁN
AKCÍ na 1. pololetí roku 2017, který se členům
líbil a těší se na další setkání v přírodě.
Oddíl se zúčastnil přednášky „NETOPÝR VELKÝ „ v BESKYDECH o jeho životě
a ochraně. Zapojil se do projektu „NÁŠ SOUSED NETOPÝR“
Děti dostaly brožurky o životě netopýrů
a mohly si na konci přednášky, prověřit své

znalosti kvízem. Menší děti kreslily netopýry
do kroniky, zahrály si i kvarteta s lesní tématikou.
Pro své zdraví, děti i dospěláci relaxovali
v SOLNÉ JESKYNI v Hotelu Kempa v Bukovci,
využili jsme bazén, vířivku i saunu.
Prožili jsme krásný den, děti byly nadšené... a děkují vedení hotelu Kempa za milé
přijetí a péči.
za oddíl MOP Pramínek
Hana Drozdová a Karolína Rakowská

Úspěch našich kluků na turnaji v Karviné
Čtyři kluci z naší TJ BESKYD BUKOVEC
dostali pozvání na meziokresní fotbalový
turnaj, který se konal 14. 2. 2017 ve sportovní hale Kovona Karviná. Turnaj absolvovali
tito hráči: Starzyk Tomáš, Jalovičor Šimon,
Čmiel Filip a Čmiel Petr. Kluci si vedli znamenitě! Postupně porazili okresy: Nový
- Jičín 6:0, Karvinou 7:0, Ostravu 3:1 a Opa-

vu 10:2. V posledním utkání sice podlehli
Bruntálu 1:2, nicméně kluci z okresu F - M
měli lepší skóre, a tím obsadili první místo.
Hráči okresu F - M nastříleli v turnaji 27 gólů
a z toho dali naši 18 gólů. Za zmínku stojí
uznání bývalého reprezentačního trenéra
Jiřího Němce, který naše hráče ohodnotil
nejvyššími známkami.

5. ročník „BENJAMÍNEK CUPU“
V sobotu 18. 2. 2017 pořádal TJ Beskyd Bukovec v pořadí již 5. ročník turnaje
pro nejmenší fotbalisty„ BENJAMÍNEK CUP
2017“. Letošní ročník se klidně taky mohl
jmenovat jako mezinárodní turnaj přípravek, jelikož byli na turnaj pozvání dva týmy

z Polska, které jsou spřátelené ze základní
školou v Písku. K tomuto nápadu a pozvání
týmu ze Szczyrku a Gogolinu děkujeme ZŠ
a MŠ Písek, hlavně pak panu místostarostovi obce Bukovec Josefu Byrtusovi a učiteli
Petru Sikorovi. Zatímco kluci ze Szczyrku

www.bukovec.cz
přijeli ve školní sestavě, tak Gogolin dorazil
s výbornými fotbalisty z místní akademie
Gogolin. V neposlední řadě nesmím zapomenout již na tradiční účastníky turnaje
z nedalekého Jablunkova a pořádajícího
Bukovce. Pravidla turnaje byla následující:
týmy byly rozděleny do dvou skupin po
čtyřech mladší a starší přípravka. Každý
s každým mezi sebou odehrál jedno utkání.
Některé zápasy byly velmi vyrovnané, například u starší kategorie zápas mezi Bukovcem
a Gogolinem 5:7. V mladší kategorii zase zápas mezi Jablunkovem a Gogolinem, který
rovněž, jako prvně zmíněný zápas, rozhodoval o prvenství v turnaji. V jedenáct hodin
se odehrál zápas těch nejmenších (ročník
2009 a mladší) mezi Bukovcem a Jablunkovem. Po vyrovnaném souboji nakonec
prohráli naši nejmladší Bukovečtí fotbalisti
těsně 1:2.
Turnaj skončil po odehrání všech utkáních ve skupinách (tedy každý tým 3 zápasy). Tým, který získal nejvíce bodů, zvítězil,
žádné semifinále nebo finále se nekonalo.
Výsledky turnaje byly následující:
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Starší přípravka:
B

Skóre

1.

Gogolin (PL)

9

46:6

2.

TJ Beskyd Bukovec

6

37:7

3.

1. FK Spartak Jablunkov 3

15:23

4.

Szczyrk (PL)

1:63

0

Nejlepší hráč: Tomáš Starzyk - Bukovec ,
nejlepší střelec: Karol Nowak – Gogolin (11
branek), nejlepší brankář: Ondřej Cyhan –
Jablunkov.
Mladší přípravka:
B

Skóre

1.

Gogolin (PL)

9

23:3

2.

1. FK Spartak Jablunkov 6

22:9

3.

Szczyrk (PL)

3

8:29

4.

TJ Beskyd Bukovec

0

8:20

Nejlepší hráč: Natan Ucher - Szczyrk,
nejlepší střelec/střelkyně: Kateřina Gaurová
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– Jablunkov (12 branek), nejlepší brankář:
Bartosz Porada – Gogolin.
Poděkování za uspořádání turnaje
patří všem organizátorům (obzvlášť Víťovi Jalovičorovi), zdravotníkům, trenérům,
rozhodčím, rodičům, samotným hráčům
a fanouškům, kterých bylo nespočet. Za
zahájení turnaje děkuji paní starostce obce
Bukovec paní Monice Czepczorové. Díky
patří dále také sponzorům, bez kterých
by se turnaj nemohl uskutečnit. Obecní
úřad Bukovec, TJ Beskyd Bukovec, Destiny
Coffee & Cocktail Bar, ANROBI SHOP s.r.o,
Wellnes Hotel Kempa, Ski Areál Kempaland,
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Malina Ski School, Elektro Motyka, Bar Pod
Kympóm, Babynábytek s.r.o. Generálními
sponzory byli, CPI Byty a.s., Strojsteel, s.r.o.
a 1. realitní kancelář.
Za rok se celý spolek TJ Beskyd Bukovec
těší na další ročník. Doufejme, že tato tradice pořádání fotbalového turnaje pro ty
nejmenší bude pokračovat co nejdéle. Na
závěr jeden krátký citát:
„Hlavně vás fotbal a sport obecně musí
bavit. Pokud se sport dělá jako zábava, dělá
se to hodně lehce. Když je to práce, je to
o moc těžší.“
Autor Josef Krenželok

Věnováno Benjamínkům, jejich rodičům a trenérům
Předposlední únorový víkend se v naší
obci výrazně prezentovala jedna velká rodina, kterou vám rádi blíže představíme.
Jedná se o mnohočlennou skupinu našich
fotbalistů. Jejich společenství funguje sice
dost podobně, jako klasická rodina, ale pokud ji bedlivěji sledujeme, zjistíme, že má
přece jen něco navíc. Tak třeba. Ve které rodině nosí její členové všichni stejné dresy?
Nebo která rodina má své trenéry, společné
tréninky a turnaje? Kdo z obyčejné rodiny
hraje v útoku, kdo v záloze a kdo střeží branku? (Věřím, že na poslední otázku, by nám
mnozí filutové rádi odpověděli třeba: „Náš
táta hraje hlavně v útoku, máma s babičkou střeží branku a my děcka odběháme
ten zbytek.“)
Bukovecká fotbalová rodina je vskutku
dost zvláštní parta. Podobně jako ostatní rodiny, i ona má své Benjamínky - ty nejmenší,
kterým říkáme dorost. Benjamínci jsou velmi důležitými členy rodiny. Jsou totiž nadějí
rodu! Jsou těmi, na které se upíná pozornost
všech starších členů fotbalové rodiny. Není
proto vůbec jedno, jak si Benjamínci vedou
a co prožívají. Sledují je rodiče, trenéři a někdy dokonce i diváci. Ti poslední jmenovaní
přicházejí jen občas. Mohli bychom říci, že
přijdou zrovna tehdy, když mají Benjamín-

ci nelehkou zkoušku. Takové zkoušce se ve
fotbalové hantýrce říká turnaj - a na turnaje
právě diváci chodí nejraději. Publikum, jak
divákům také někdy říkáme, je rovněž členem fotbalové rodiny. Dalo by se říci, že to
jsou takoví vzdálení příbuzní, kteří do fotbalové rodiny chotí jen na návštěvy - prostě
na turnaje.
Aby fotbalová rodina správně fungovala, nemůže hrát jen turnaje a pořádat samé
slavnosti. Doma se musí přece makat. To ví
jistě každý. Musí se poctivě a někdy i tvrdě,
se zaťatými zuby trénovat, po tréninku navíc
uklízet tělocvičnu, šatny i osobní věci. Také
je potřeba probrat strategii a taktiku hry což dělají většinou trenéři a taťkové Benjamínků. Je také nezbytné prát dresy - tam
zase přijdou ke slovu ženské ruce a hlavní
slovo přebírají mámy. Teprve když je toto
vše splněno a Benjamínci mají natrénováno, dá se uvažovat o uspořádání nějakého
turnaje.
A jak probíhal ten náš letošní turnaj?
Jak dopadl? Můžeme říci, že více než skvěle. Organizátoři, hráči, trenéři, tátové, mámy
i publikum - ti vši spolupracovali, jak nejlépe mohli. A výsledek? Naši Benjamínci zažili to, co budou pro skutečný život nejvíce
potřebovat. Radost z vítězství i zklamání

www.bukovec.cz
z prohry. Obojí dokázali přijmout, což je nejen posiluje, ale i ctí. Bylo milé sledovat, jak se
trenéři i mnozí rodiče stali svým svěřencům
psychology, jak uměli malé hráče povzbudit,
pozvednout a jak jim pomohli vyrovnat se
i s nechtěnou ztrátou cenných bodů. Ani diváci nešetřili potleskem a uznáním.
Zkusme nyní na chvíli posunout čas
a představit si, jak to s našimi Benjamínky
i celou jejich fotbalovou rodinou bude vypadat třeba za dvě desetiletí. Mnozí Benjamínci
se stanou rodiči a budou moci svým dětem
s hrdostí říci třeba tohle: „Tak tady, v bukovecké tělocvičně, jsem za mlada odehrál nejeden turnaj. Tady jsme byli vždy jedna parta
a vůbec nám nevadilo, že přicházíme ze dvou
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škol.“ Ale hlavně, naši Benjamínci v roli rodičů budou mít důležitý vzor. Budou vědět jak
smysluplně vést své děti, protože budou mít
zkušenost, kterou budou moci předat další
generaci. Rodiče se zatím stanou dědy a jistě
vděčně zavzpomínají na chvíle, kdy dokázali využít čas a otevřeli svým dětem nejedny
dveře poznání. Trenéři už sice nebudou asi
moci trénoval, ale to, že se zapsali na nejdůležitější listinu - totiž do srdcí a vzpomínek
svých svěřenců, jim zůstane.
Jednou, až naši Benjamínci dorostou
ke své zralosti, poznají, že hra je přípravou
na život, ve kterém se odehrává právě to
podstatné.
Josef Byrtus, místostarosta

XIII. ročník o pohár Starosty v sálové kopané
V lednu a únoru se uskutečnil už tradiční
turnaj v sálové kopané. Turnaje se zúčastnilo 5 družstev složených hlavně z občanů
Bukovce. Jako každým rokem nechyběly
dramatické sportovní okamžiky, nádherné
góly i obvinění, že za vše může rozhodčí…
Co je důležité, vítěz se našel, všichni jsme
si zahráli, kdo chtěl, přišel se podívat a to
nejdůležitější, nikdo se vážně nezranil.
Umístnění po základní část:
1. místo FC PÁTEK		
44:24
12
2. místo TOJEJEDNO
38:22
9
3. místo HURIKÁNI
35:35
6
4. místo FC NIECHCE
22:36
3
5. místo TJ BESKYD
21:43
0
A jak to celé dopadlo – taky tradičně –
již po sedmé v řadě se z vítězství radovalo
družstvo TOJEJEDNO, i když letos měli opět
hodně „namále“.
Semifinále se rozehrálo zápasem FC PÁTEK vs. FC NIECHCE, které bylo dramatické
až do konce a skončilo vítězstvím týmu FC
PÁTEK v poměru 5:4. Tímto výsledkem se
kvalifikovali již poněkolikáté do finále. Poté
následovalo druhé semifinále mezi týmy TOJEJEDNO vs. HURIKÁNI, které bylo hodně

dramatické a vyrovnané hlavně v prvním
polovině zápasu, i když výsledek tomu neodpovídá. Nakonec zvítězilo družstvo TOJEJEDNO v poměru 11:4, tímto postoupili
do finále.
Následoval tedy souboj poražených
týmu HURIKÁNI vs. FC NIECHCE o 3.místo.
Jelikož již žádné z týmu nebránilo a neslo se
v přátelském duchu, bylo zde vidět nejvíc
hezkých akcí, které se střídaly z jedné strany na druhou. Nakonec zvítězil tým našich
sousedů z Písku - HURIKÁNI v poměru 11:4,
tímto skončili na celkovém 3.místě.
Ve finále se tak střetli staří rivalové FC
PÁTEK vs. TOJEJEDNO, což bylo hodně taktické a bojovné. V prvním poločase šli do
vedení FC PÁTEK a vedli již 3:1 a zdálo se,
že si již udrží vítezství a budou celkoví vítězové. Ale jak už to ve sportu bývá, tým
TOJEJEDNO zabojoval, a nakonec zvítězil
v celkovém poměru 4:3, čímž slavil již sedmé
vítězství v řadě.
Pochvalu především zaslouží tým TJ
BESKYD složený z našich mladých talentů (dorostenců), který byl několik ročníku
poslední, a i letos tomu bohužel nebylo jinak. Ale ukázali, že jejich bojovnost dělala
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problémy nejednomu týmu a soupeřům
nadělali hodně starosti tak, aby si připsali
3 body do tabulky.
Konečná tabulka turnaje:
1. místo TOJEJEDNO
2. místo FC PÁTEK
3. místo HURIKÁNI
4. místo FC NIECHCE
5. místo TJ BESKYD

• Vítězem nakonec byl oceněn po konzultaci pořadatelů Bojko Radek (HURIKÁNI),
který nakonec sportovně předal cenu
nejstaršímu účastníkovi turnaje panu Josefovi Chybidziurovi (TOJEJEDNO), který
tento turnaj hraje již několik let.

Nejlepší střelec turnaje:
1. místo Chrascina Tomáš 16 gólů (TOJEJEDNO)
2. místo Mucha Bohuš 13 gólů (TOJEJEDNO)
3. místo Zogata Filip 10 gólů (FC PÁTEK)
Nejlepší hráč turnaje:
• Zogata Zbygniew 3 nominací (FC PÁTEK)
• Bojko Radek 3 nominací (HURIKÁNI)

Nakonec bych rád poděkoval Obci Bukovec, starostce Monice Czepczorové a Januszovi Motykovi za předání cen a podporu
pořádaní turnaje, bez kterých by se tento
turnaj nekonal.
Děkujeme všem za účast a těšíme se na
další ročník.
Zbygniew Zogata a Petr Bieroš,
pořadatelé turnaje.

www.bukovec.cz
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TIPY PRO ZDRAVÝ ŽIVOT
Tělo po zimě
Už od pradávna je považováno období jara za čas půstů a očisty. Vyloučení
toxinů z organismu podpoří a obnoví naší
látkovou výměnu. Návodů na detoxikační
procesy a půsty je nespočet, i zde platí zásada, že vše by mělo být řízeno dle našeho aktuálního zdravotního stavu! Tedy
individuálně.
Ovšem téměř všichni můžeme omezit
nezdravé tuky, alkohol, kofein a průmyslově
zpracované potraviny. Naopak je potřeba
zvýšit pitný režim, podíl vlákniny ve stravě,
pít hořké bylinné čaje a konzumovat potraviny, které svědčí játrům – červenou řepu,
rukolu, hlávkový salát, karotku, kedlubny,
atd.
Například kvas z červené řepy je velmi
prospěšný a užitečný pro naše zdraví, aktivuje funkce jater, ledvin a střev. Čistí játra
i celý organismus od škodlivých toxinů,
napomáhá zmírnit problémy se střevy, či
normalizovat krevní tlak.
Recept na kvas z červené řepy:
700 g červené řepy
2 kousky staršího kváskového
žitného chleba
200g cukru (doporučuji třtinový)
100 g rozinky (opláchnout horkou vodou)
Postup:
Řepu oloupat a nakrájet na kostky, vložit
do 3l sklenice, přidat rozinky, chleba, cukr
a zalít převařenou, ale už vychlazenou
vodou a zamíchat. Může se přidat i šťáva
z kysaného zelí nebo kombuchy.

Sklenici uzavřít víkem s dírkami nebo
plátnem a nechat na teplém místě 6-7 dní
kvasit. Každý den v průběhu kvašení obsah
2-3x promíchat, pěnu sejmout. Po týdnu
přecedit, uchovávat v ledničce.
Dávkování:
3-4 polévkové lžíce před jídlem
Tuto dávku vypít a pak udělat 3 měsíce
pauzu, poté můžete znova opakovat. Užívat
cca 3x do roka.
Přeji pěkné jarní dny a tělo bez toxinů 

Ivana Kluzová
Poradce pro detoxikaci a výživu
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