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Už nadešel nádherný vánoční čas
a kouzlo Vánoc je všude kolem nás.
Tak oslavte tento svátek spolu,
bok po boku u štědrovečerního stolu!
Krásné Vánoce!
Přeji zaměstnanci Obecního úřadu v Bukovci.
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INFORMACE STAROSTKY
Milé sousedky,
milí sousedé,
blíží se z ávěr
roku, prožíváme
poslední dny adventního času, vrcholí přípravy na vánoční svátky. Před
námi jsou nejkrásnější svátky v roce.
Štědrovečerní večeře, půlnoční mše,
vánoční koncerty, procházky obcí či
zasněženou krajinou, návštěvy těch,
co máte rádi, možná i lenošení u pohádek na gauči. Je jen a pouze na nás,
jak prožijeme svátky, které jsou dokonalé samy o sobě. Přeji vám, vážení
spoluobčané, ať jsou především klidné a ničím nerušené. Ať se vám podaří
vychutnat si tu slavnostní a zázračnou
vánoční náladu, která přichází pouze
jednou do roka. Ať máte dostatek času
sami na sebe, na své nejbližší. Radujte
se a prožijte Vánoce naplno. Do příštího roku vám přeji hlavně zdraví, samé
radostné dny a dobré zprávy.
Ohlédneme-li se za rokem 2019, je
opravdu úžasné, co všechno se nám
podařilo. Povzbuzujete nás vpřed nemalou energii, která nám dává sílu

překračovat hranice, hledat další a nové
možnosti a realizovat projekty, které
byly sny. Je našim potěšením pracovat
pro naši obec a měnit společně s vámi
naši obec.

S poděkováním za oporu, povzbuzení a inspiraci.
Monika Czepczorová
Vaše starostka

Atmosféru Vánoc doma bez ozdob a dekorací těžko vykouzlíme. Snad už vaše děti či vnoučata přinesly ze školy
vystříhané vločky z papíru k nalepení na okna, možná jste
se společně pustili do pečení cukroví, každopádně doufám,
že jste spokojeni s atmosférou Vánoc v naší obci. Dovolte
mi poděkovat p. Januszovi a Stanislavu Motykovým. Jsem
velmi ráda, že s 1. adventní neděli zkrásněla obec o nové
vánoční osvětlení na parkovišti u kostela, sněhové vločky
zdobí trasu in line stezky a u zastávek svítí vánoční stromky. Díky finančnímu příspěvku z Nadace ČEZ zkrásněl opětovně po roce vánoční strom u obecního úřadu. To druhé
poděkování adresuji p. Andrejce Heczkové, zaměstnancům
úřadu a TS Bukovec. Byť se letos nepodařilo zorganizovat
podzimní výstavu, dekorace a vánoční výzdoba na chodbách úřadu, autobusových zastávkách i uvítacím baneru
do obce pro změnu dokazují, že máme velmi talentované
zaměstnance.
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DÁREK Z MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V předchozím vydání zpravodaje jsme vás informovali o podané žádosti o dotaci na projekt „Sadové úpravy
okolí kostela v Bukovci“. Tímto sděluji, že Obec Bukovec se stala úspěšným žadatelem
a projekt je podpořen částkou ve výši 961.370,40 Kč.
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Na jaře vás pozveme na otevření edukačního hřiště
nad školou i k návštěvě školy po rekonstrukci
Během podzimu probíhaly dokončovací práce na jedné z našich základních škol
v obci v rámci projektu „Budování a rekonstrukce prostor ZŠ v Bukovci pro zkvalit-

nění vzdělávání na malotřídní škole“. Jak
se měnila plocha kolem školy? Co se podařilo? Na co se můžete těšit, až půjdete s dětmi či vnoučaty na procházku? …

Podívejte se na fotografie. Věříme, že
se bude líbit nejen nejmenším.
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Slezský Betlém v Bukovci
V návaznosti na přijaté usnesení zastupitelstva obce je realizován dřevěný Betlém. Autorem veškerých dřevěných soch
je řezbář více jak 60-ti dřevěných Betlémů p. Pavel Kufa z Mostů u Jablunkova.
V současné době jsou již vyhotoveny po-

stavy Josefa, Marie a Jezulátka. Během
roku 2020 budou dále vyhotoveny i další
postavy: Jablunkovský pár, Těšínský pár,
Nevěsta ze Skalitého, Svobodná dívka
z Jaworzynky, Mladý horal z Bukovce, Dítě
v košilce a ovečky.

Pavel Kufa, řezbář

Víceúčelové hřiště nad ZŠ s českým jazykem vyučovacím
Dne 21. 10. 2019 se uskutečnila schůzka s občany za účelem seznámení se
s projektovou dokumentací pro stavbu „Víceúčelové hřiště v obci Bukovec“.
V rámci této schůzky měli občané možnost vznést připomínky, dotazy či podněty k připravovanému záměru. Jeden
z několika dotazů se týkal velikosti, tzn.
rozměrů připravovaného hřiště.
Následovně zastupitelstvo obce na
svém 13. zasedání konaném dne 30. 10.
2019 souhlasilo s rozměrem hřiště o velikosti 30 m x 17m.
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USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva obce Bukovec
ze dne 30. 10. 2019, konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bukovci od 15:30 hodin
Zastupitelstvo obce:
schvaluje:
13.379 program jednání
13.380 uzavření Dodatku č. 1 mezi Obcí
Bukovec, Bukovec 270, 739 85 Bukovec, IČ 00535940 a spol. ESO R
– MARKET s. r. o., Kostelní 461, 768
24 Hulín, IČ 49966626 ke Smlouvě o dílo Část 1 – Dodávka nábytku k veřejné zakázce s názvem „ZŠ
Bukovec – dodávka nábytku, Av a IT
techniky a vnitřní konektivita školy“
13.381 uzavření Dodatku č. 1 mezi Obcí
Bukovec, Bukovec 270, 739 85 Bukovec, IČ 00535940 a spol. Yggdrasilmont, s. r. o., Truhlářská 1520/23,
Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ
03593819 ke Smlouvě o dílo k veřejné zakázce s názvem „ZŠ Bukovec – dodávka edukačních prvků,
mobiliáře a provedení sadových
úprav“
13.382 uzavření Dodatku č. 2 mezi Obcí
Bukovec, Bukovec 270, 739 85 Bukovec, IČ 00535940 a spol. SILUETTE, s. r. o. – organizační složka, č. p.
1029, 739 92 Návsí, IČ 29440971 ke
Smlouvě o dílo k veřejné zakázce
s názvem„Budování a rekonstrukce
prostor ZŠ v Bukovci pro zkvalitnění
vzdělávání na malotřídní škole – II.“
13.383 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Obcí Bukovec, Bukovec 270, IČ 00535940
a společností KOŇAŘÍK Zeleň,
s. r. o., Bezručova 822, 739 61 Třinec, Staré Město, IČ 04031598, veřejné zakázky s názvem „Bukovec
– výsadby zeleně u kostela“, předmětem Dodatku č. 1 jsou ceny
víceprací
13.384 uzavření Smlouvy o poradenské
činnosti č. 2019/085/S mezi Obcí
Bukovec, Bukovec 270, 739 85 Bukovec, IČ 00535940 a spol. INNOVA
Int. s. r. o., Rudná 847/10, 703 00
Ostrava – Vítkovice, IČ 27857255,
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu – Infrastruktura základních škol – výzva č. 91 pro „uhelné regiony“
13.385 nabídku na vystoupení Zdeňka Izera dne 29. 8. 2020 – Den obce Bukovec aneb „Plackovy festival“
13.386 Střednědobý výhled rozpočtu
na rok 2020 – 2022 Základní školy a Mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Bukovec, příspěvkové organizace, Bukovec 66,
IČ 75027291

13.387 poskytnutí návratné výpomoci ve
výši 140.556 Kč z rozpočtu obce
Bukovec a dále schvaluje uzavření Smlouvy č. 2/2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci
z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních
výpomoci mezi Obcí Bukovec,
IČ 00535940 a …
13.388 poskytnutí dotace spolku TJ Dolní
Lomná, z. s. ve vši 10.000 Kč z rozpočtu obce Bukovec pro rok 2019
a dále schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory mezi Obcí Bukovec,
IČ 00535940 a TJ Dolní Lomná, z. s.,
se sídlem Dolní Lomná čp. 189,
IČ 63026171
13.389 Rozpočtové opatření č. 14/2019
13.390 uzavření Dohody o provedení práce mezi Obcí Bukovec a … za provedenou práci – oprava poruchy
na vodovodním řadu, rozsah 8 hodin, částka ve výši 100 Kč/hodinu
13.391 uzavření Dohody o provedení práce mezi Obcí Bukovec a … za provedenou práci – moderování kulturní akce Den obce Bukovec aneb
„Plackovy festival“ rozsah 35 hodin, částka ve výši 100 Kč/hodinu
bere na vědomí:
13.392 Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Bukovec
za rok 2019
13.393 informace k Územnímu plánu
Bukovec
13.394 informace k projektu „Úprava veřejného prostranství v obci Bukovec“, penalizaci společnosti SILUETTE s. r. o. – organizační složka,
č. p. 1029, 739 92 Návsí
13.395 nabídky na provádění zimní údržby v obci pro sezónu 2019 – 2020
13.396 vyjádření Krajského úřadu MSK
Ostrava k přejmenování zastávky
Bukovec, U zbrojnice na nový název Bukovec, U kostela
13.397 informace řezbáře p. Pavla Kufy
o sochách, které zpracovává, včetně cen
13.398 Cenovou kalkulaci k projektu „Stavební úpravy hygienického zázemí v ZŠ s polským jazykem vyučovacím č. p. 66“ spol. nodum atelier
- na, s. r. o., Jablunkov ze dne 25. 9.
2019, č. j. 685/2019
13.399 Žádost o dotaci Základní školy a Mateřské školy s polským
jazykem vyučovacím, Bukovec, příspěvkové organizace, na

sportovní aktivity školy pro školní
rok 2019/2020 a souhlasí se zapracováním částky ve výši 40.150 Kč
do rozpočtu na rok 2020, a to na
plavecký výcvik, lyžařský kurz, pořízení lyžařských běžeckých kompletů a pořízení reprezentativních
sportovních doplňků
13.400 informace ke sběru a likvidaci jedlých olejů a tuků
13.401 Servisní smlouvu č. 490192238
programového vybavení mezi
společností ATLAS Consulting
spol. s. r. o., se sídlem Ostrava, Výstavní 292/13, IČ 46578706 a Obcí
Bukovec, IČ 00535940
13.402 Vyjádření k dotaci na činnost klubu TJ Beskyd, č. j. 744/2019 a souhlasí s pořízením nové sekačky
v roce 2020
13.403 Žádost Tělovýchovné jednoty Beskyd Bukovec, z. s. o vypůjčení tělocvičny č. j. 743/2019
13.404 žádost p. … o zřízení částečné zpevněné komunikace, č. j.
696/2019 a souhlasí se zařazením
komunikace do pořadníku oprav
13.405 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bukovec na rok 2020:
- Tělovýchovná jednota Beskyd
Bukovec, č. j. 718/2019 ve výši
310 tis. Kč
- PZKO Bukovec, č. j. 757/2019 ve
výši 110 tis. Kč
- Český rybářský svaz, z. s. MO
Jablunkov, č. j. 759/2019 ve výši
5 tis. Kč a souhlasí se zahrnutím
souhrnné částky ve výši 425 tis.
Kč do rozpočtu pro rok 2020
13.406 informace starostky z jednání Sdružení obcí Jablunkovska a souhlasí
s navýšením místního poplatku ze
psa ze 120 Kč na 300 Kč pro majitele neočipovaných psů
13.407 cenovou nabídku společnosti ATELIÉR MAUR s. r. o. a informace starostky o vystavení objednávky na
pořízení vánočního osvětlení
13.408 ústní žádost p. … o odvodnění
sjezdovky
souhlasí:
13.409 s vystavením objednávky na společnost Koňařík Zeleň s. r. o., Třinec
na částku 105.604,97 Kč, včetně
DPH stavby úprava zeleně kolem
parkoviště u kostela
13.410 s rozměry hřiště nad školou 30 m
x 17 m
13.411 s oslovením spol. nodum atelier
- na s. r. o., Jablunkov a souhlasí
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se zpracováním cenové nabídky
na projektovou dokumentaci pro
provádění stavby k projektu: „Stavební úpravy hygienického zázemí v ZŠ s polským jazykem vyučovacím č. p. 66“
nesouhlasí:
13.412 se zřízením nové liniové stavby technické infrastruktury, trvalé stavby zemní přípojky NN,
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místo stavby: p. č. 825, 809/11,
4022, 4020, k. ú. Bukovec
u Jablunkova
pověřuje:
13.413 starostku obce vyzvat Správu
a údržbu silnic Moravskoslezského kraje k umístění dopravní značky C5a – sněhové řetězy
v úseku od hotelu Kempa po hraniční přechod v obou směrech

13.414 výbor školství, kultury, sociální
a tělovýchovy výběrem potencionálního partnera ze Zakarpatské
oblasti
volí:
13.415 ověřovatele zápisu Radovana Ruckého a Mariana Bojka
13.416 návrhovou komisi ve složení Andrea Ligocká a Mgr. Petr
Stonawski

INFORMACE Z ÚŘADU

Parkoviště u kostela
Žádáme občany, kteří parkují automobily v části mezi PZKO a kolem
Požární zbrojnice, aby využívali parkovací místa na parkovišti pod kostelem. Děkujeme

Zimní údržba
V zimní sezóně 2019/2020 budou
zajišťovat zimní údržbu v obci p. Stanislav Kurek, p. Vítězslav Smolik, p. Martin Gorzolka (část obce Půlgruň, Bařiny,
Markov) a zaměstnanci Technických
služeb Bukovec, s. r. o. Posyp komunikací, vč. krajské komunikace č. III/01149
v úseku od Hotelu Kempa – Hraniční
přechod Bukovec – Jasnowice bude
provádět p. Vítězslav Smolik.

Nádoba na sběr jedlých olejů
a tuků z domácnosti
V návaznosti na
povinnost obce od
1. 1. 2020 na zajištění nádoby pro
sběr jedlých olejů
a tuků z domácností, je umístěn
1 kus sběrné nádoby o objemu 240 l
pro výše uvedený
sběr – upotřebených jedlých olejů
a tuků u budovy
čp. 214 – Základní škola a Mateřská škola Bukovec.
Oleje a tuky se zde
odkládejte v pevných obalech – PET lahvích. Návod je rovněž uveden přímo na nádobě.
Jana Brzežková, referentka

Kompostéry

Využijte poslední možnosti pořízení kompostérů na vaše
zahrádky. V případě zájmu se prosím, obraťte na referentky
investic: Zdeňku Sikorovou nebo Pavlínu Suszkovou na tel.
558 358 245 nebo 724 850 122. Avizujeme, že kompostéry
budou zdarma pro domácnosti, které ještě vůbec kompostér nemají nebo disponují pouze jedním. Majitelé rodinných domů, kteří již mají dva kusy, nebudou moci o další
žádat. Obec Bukovec na základě projeveného zájmu podá
žádost o dotaci ve spolupráci s dalšími obcemi Sdružení
obcí Jablunkovska.

Termín pro nahlášení zájmu do
10. 1. 2020.

Pavlína Suszková
referentka investic
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Výsadba stromu
v Aleji dobra
HRÁDEK – v neděli 17. listopadu proběhla výsadba stromu s otcem Adamem Ruckim, rodákem z Bukovce. V Aleji
dobra vysadili společně se starostkou obce jabloň – odrůda „Spartan“. První stromy byly v aleji vysázeny v roce
2014 starostkami a staro sty ze Sdružení obcí Jablunkovska
a symbolizují soudržnost 16 obcí. Od tohoto roku probíhá
výsadba každý rokem. Starostové vyberou vždy tři žijící
osobnosti, kteří dělají spousty dobrého pro druhé. V letošním roce byly jabloně vysázeny O. Adamovi Ruckému,
trenérovi moderních pětibojařů Ivu Konvičkovi z Bystřice
a Karlu Pilchovi z Hrádku.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Náš život se podobá knize. Moudrý člověk při jejím čtení přemýšlí, protože ví, že jí může číst pouze jednou. Vaše jubileum je malým
zastavením při jejím čtení. Přejeme Vám, abyste si jí i v budoucnu četli vždy s láskou, získanou životní moudrosti a rozvahou. Potom
vše, co do ní zapíšete, zůstane v srdcích Vašich nejbližších a budete si moci říct, že Váš život stál za to, protože jste jej žili pro druhé.
Hodně štěstí, zdraví a Božího požehnání Vám přeje celý Výbor pro kulturu a školství obce Bukovec.
Leden
Bojková Anna
Muchová Anna
Raszka Jan
Czepczorová Marie

85
80
70
65

Únor
Jochymková Helena
Chybidziurová Anna
Cieslar Josef
Zawada Stanislav
Zogatová Marta
Čmielová Marie
Chrascina Petr
Cieslar Luboš

Vážení občané,
z důvodu ochrany osobních údajů, nelze zveřejňovat životní jubilea bez Vašeho souhlasu. Proto, občané, kteří nebyli zastiženi
k podpisu, který vyjadřuje souhlas se zveřejněním, nemohou být
v občasníku uvedeni.
Ve Společenské kronice Občasníku máte možnost uveřejnit
ZDARMA blahopřání nebo vzpomínky apod. na své blízké.
Marian Bojko, Výbor pro kulturu a školství

70
65
60
60
55
55
55
55

Březen
Gazurová Marie
Wolna Marie
Wawrzaczová Anna
Zoň Vladislav
Rucká Veronika
Kadlubcová Anna
Čmiel Pavel

85
80
75
70
65
65
50
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Historicky první svatební obřad na obecním úřadě v Bukovci
BLAHOPŘEJEME NOVOMANŽELŮM JANEČKOVÝM
V sobotu dne 23. 11. 2019 se uskutečnil první svatební obřad v prostorách Obecního úřadu Bukovec.
Nejmocnější silou na tomto světe
je síla dvou lidí spojených v jeden celek. Omnia vincit amor, praví klasik.
Nade vším vítězí láska. Přejeme vám,
ať se vám ve vašem společném životě
daří. Ať je vám spolu dobře, ať naleznete v životě to, po čem toužíte. Přejeme vám láskyplné, dlouhé a úspěšné manželství.
Zaměstnanci
Obecního úřadu Bukovec

Prosinec 2019 / číslo 89
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NOVINKY Z KNIHOVNY
Tiché roky
Co všechno nevíme o svých nejbližších? Bohdana je uzavřená dívka žijící jen
s mrzoutským otcem a dobrosrdečnou, leč
poddajnou Bělou. Trápí ji napětí v domě
a tajemství, které jí nepřestává vrtat hlavou:
Proč ji těžce nemocná babička při poslední
návštěvě v léčebně oslovila „Blanko“? Vedle toho se odvíjí příběh Svatopluka Žáka,
oddaného komunisty, který celý svůj život
zasvětil budování socialismu, lásce ke své
ženě a dceři, jejíž budoucnost měla být stejně zářivá jako hvězda na rudém praporu. Ale jak se říká: Chcete-li
Boha rozesmát, povězte mu o svých plánech. A tak se v jednom
okamžiku oba příběhy slijí do jednoho a ukáže se, že nic není takové,
jak se doposud zdálo, a už vůbec ne takové, jaké by to být mělo.

Chechtavé pohádky
Pohádek není nikdy dost. A pohádek,
u kterých se budete smát, chechtat nebo
za břicho popadat, je jako šafránu. Jestli si
chcete vesele okořenit život, sáhněte po
Chechtavých pohádkách Zuzany Pospíšilové. Když se do pohádky dostane malé
nedorozumění, je z toho velká legrace.
Smích je zaručen! Pro děti od 4 let. U knihy
dvaceti veselých příběhů děti nebudou vědět, čemu se smát dříve - jestli humorným
zápletkám, nebo vtipným ilustracím. Jedno
bez druhého už v případě tvůrčího spojení úspěšné autorky
Zuzany Pospíšilové a skvělého ilustrátora Michala Sušina ani
není představitelné. Připravte se na malá i menší nedorozumění
a přečtěte si například, jak se dělá smaženice z hřebíků, jak se čert
musel oženit a jak dlouho vlastně trvá cesta na měsíc.

Život je cesta, nikoli cíl
Ať už se snažíte najít sami sebe
nebo stojíte na
prahu nových začátků, tato knížka plná
inspirativních citátů a moudrosti vám
pomůže překonávat životní překážky,
chopit se příležitostí, a užívat si každý
nový den.

Okamžiky štěstí
Nový dvojromán Patrika Hartla je možné
začít číst z kterékoli strany. Vyberte si! Příběh
sourozenců Veroniky a Jáchyma budete
prožívat podle toho, který začátek
zvolíte.
Buďto do života skočíte jako
Jáchym volným pádem z výšky
čtyř tisíc metrů nebo se jako
Veronika budete statečně prokousávat citovými nástrahami ode
dne ke dni. Prožijete dva příběhy
v jednom. Jako on a jako ona. Nebo
v opačném pořadí, což bude překvapivě jiné, než byste očekávali...
Můžete s nimi hledat štěstí, doufat, věřit, dělat chyby a napravovat je. Budete se o ně bát, fandit jim a zamilovávat se s nimi.
A nejenom s nimi. Taky s Eliškou, Kubou, Dedém, Monikou, Viktorem, Amy, Kryštofem, Danou, Viki a Ondřejem. Protože štěstí
a lásku hledá každý. I když to zní jako fráze

Výsadba stromů „Kořeny života III“
Ve středu dne 23. 10. 2019 jsme, za téměř letního počasí, rozšířili obecní ovocný sad o dalších 20 stromů. Stromy již pátým rokem sázeli rodiče nově narozených
občánků a za těchto pět let jsme vysázeli
už 104 stromů, což je zároveň počet narozených dětí.
V prvních dvou letech vznikla „Alej života“ podél in-line stezky vedoucí k areálu Kempaland. V aleji se nachází celkem
48 stromů, jedná se o plnokvětý kultivar
třešně ptačí. Ve třetím ročníku se vysázelo 20 švestek u chodníku Kučery – Turek.
Loni jsme se 16 stromy založili ovocný
sad u areálu Kempaland a s letošní výsadbou je zde už celkem 36 různých odrůd švestek.
Samotné umístění stromů do země
s názvy výsadeb „Alej života“ a „Kořeny
života“, jsou symbolickým propojením
malých občánků s rodnou obcí.
A proč sázíme stromy? Stromy filtrují vzduch a zlepšují jeho kvalitu, vytvářejí
kyslík, vyrovnávají teplotní extrémy, tlumí

Občasník obce Bukovec

hluk a utvářejí krajinu. Uvědomme si, jak
zásadní vliv na člověka mají a odměňujme
je svou péčí. Pro stromy, stejně jako pro
lidi, je nejdůležitější voda. Stromy potřebují
důkladně zalít na podzim a na jaře, cca 50 l
na jednu zálivku i když venku poprchává.
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Při letošní výsadbě nám opět podali
cenné rady manželé Šimkovi ze Zahradnictví Šimková s.r.o., děkujeme. Kromě
instrukcí, jak správně strom v jámě usadit, ukotvit, hnojit, chránit před zvěří atd.,
kladli důraz právě na pravidelnou zálivku.
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Stromům i dětem přejeme tu nejlepší
a láskyplnou péči.
Ivana Kluzová
kulturní referentka

Beseda „Jídlo není odpad aneb účinné nástroje
k omezení plýtvání potravinami“
Ve čtvrtek 31. 10. 2019 v podvečer
se konala na hotelu Kempa beseda na
téma “Jídlo není odpad“. Čísla uvádějící
množství nezužitkovaného a likvidovaného jídla jsou šokující a alarmující. Např.
jedna restaurace vyhodí cca 2,7 tuny jídla ročně. Média uvádí, že každý rok na
celé planetě končí v koši třetina vypro-

dukovaných potravin, což odpovídá cca
1,3 miliardy tun v hodnotě cca 25 bilionů korun.
Trpí planeta, trpí zvířata a člověk to
pak jednoduše vyhodí? Toto téma je
opravdu k hlubokému zamyšlení.
Přednášející Bc. Gracián Svačina je
předsedou spolku Save food z.s. v Orlové, a především aktivním zachráncem jídla. Představil nám projekt „Sdílená lednice“, první lednice je umístěna
v Havířově, kam mohou dávat občané
své přebytky nebo potravinové dary
pro sociálně slabší občany. Lednici plní
také pekárny a jiné společnosti, které
radši jídlo darují potřebným, než umisťují do kontejnerů. Další činností spolku

je záchrana jídel z restaurací, denně zachrání před znehodnocením až 300 porcí jídel a zdarma dovezou lidem v nouzi. Pan Svačina také vysvětlil rozdíl mezi
termíny „spotřebujte do“ a „minimální
trvanlivost“. V prvním případě se jedná
o potraviny, které rychle podléhají zkáze, např. jogurty, chlazené výrobky atd.
„Minimální trvanlivost“ je doba udávaná výrobcem u produktů, které se rychle nekazí. I když uvedená doba vyprší,
zůstává potravina obvykle ještě dlouho
v pořádku a nemusí se vyhazovat, např.
sušenky, čokoláda, těstoviny, konzervy
atd. V těchto výrazech nemá každý úplně jasno a z toho důvodu pak dochází ke
zbytečné likvidaci jídla.
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Druhým přednášejícím byl výživový
specialista Mgr. Martin Jelínek. Vysvětloval, že jídelníček má být pestrý a barevný, složený ze základních surovin bez
zbytečných chemických přísad, protože
jídlo je zdrojem energie a nutričních látek potřebných pro lidský organismus.
Představil svou aplikaci ZOF, která je
zdarma pro všechny na www.zofapp.cz.
Může Vám být plně k užitku se svými cca
700 recepty, pomůže Vám naplánovat
správný jídelníček, vyhodnotit nutriční chyby i sestavit nákupní seznam, tak
aby nedocházelo k nákupu zbytečných
zásob potravin a jejich následnému vyhazování.
Po celou dobu besedy bylo možné
zdarma ochutnávat jídla připravená z čerstvých základních surovin, např. celerový
- jablečný salát, zeleninovou antipastu na
batátovém pyré, okurkové rolky, pomazánku z červené řepy, domácí kváskový
chléb či mrkvový koláč. Ochutnávku při-
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pravili pracovníci
hotelové kuchyně
a my jim děkujeme
za zajímavé tipy na
zdravější snídaně,
svačiny či večeře.
Pokud máte i Vy
nějaký nápad, jak
skoncovat s plýtváním potravinami
v našem regionu
napište či zavolejte
na obecní úřad, vynasnažíme se pomoct s realizací.

Akce byla finančně podpořena v rámci Zahraniční
Rozvojové Spolupráce ČR.

Vzpomínková lavička
Válečných Veteránů v Bukovci
V Bukovci se v pondělí 11. listopadu, kdy si připomínáme
Dne veteránů, shromáždili žáci Základní školy Bukovec 214,
aby vyjádřili úctu a vzpomínku na bývalé vojáky a bojovníky.
U této příležitosti byla předána Vzpomínková lavička válečných veteránů i v naší obci. „Tato lavička svým vzhledem
a svými vzkazy vyjadřuje díky všem vojákům sloužícím v zahraničních misích a podporu všem válečným veteránům“,
uvedla Monika Czepczorová. Den veteránů se ve světe – především v anglosaských zemích – slaví 11. listopadu. V tento
den byla v roce 1918 podpisem příměří ukončena 1. světová válka. Symbolem Dne veteránů je květ vlčího máku, jenž
vetknutý do klopy vyjadřuje úctu a vzpomínku na bývalé
vojáky a bojovníky. Červené květy v té době pokrývaly hroby padlých na západní frontě.
Rádi si tuto tradici budeme připomínat i v naší obci.
PODĚKOVAT NENÍ SLABOST!

Ivana Kluzová
Kulturní referentka
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Rok 2019 očima hasičů
Letošní pr vní ostrý výjezd
jsme absolvovali hned 1.1.2019
jednalo se o odstranění stromu
z místní komunikace. K těmto typům
událostí jsme vyjížděli během měsíce
ledna celkem dvanáctkrát, a to jak v Bukovci, tak na Hrčavě, která spadá do našeho hasebního obvodu. Co se týče požárů tak největším požárem letošního
roku, u kterého zasahovala naše jednotka, byl požár Hotelu Hlušec v sousední
obci Písek, kde došlo k obrovské škodě
na majetku dále se pak jednalo o požáry lesa zapříčiněné nedbalostí. Celkem
naše jednotka zasahovala u padesáti
osmi událostí, a to jak v naší obci, tak

v okolních obcích. Novinkou letošního
roku je, že nám bylo dodáno nové zásahové vozidlo Volkswagen transportér
v provedení technickém včetně dalšího
vybavení, za zmínku stojí hlavně nafukovací stan pro vytvoření nouzového
ubytování či vytvoření týlového zabezpečení pro složky IZS v případě mimořádných událostí. V rámci přeshraniční
spolupráce se společně s našimi partnery z Jablunkova a Polska účastníme společných cvičení, na kterých si navzájem
předáváme své zkušenosti a prohlubujeme své znalosti a postupy při řešení
mimořádných událostí. V měsíci říjnu
proběhlo také velké mezinárodní cvičení v Mostech u Jablunkova, kde byla
simulována srážka vlaku v železničním
tunelu s větším počtem zraněných, jehož se naše jednotka taktéž účastnila.
Letos byla taktéž naše jednotka oceněna
soškou Chytrý Gazda, které si nesmírně
vážíme, protože jednotka funguje jako
tým a táhneme za jeden provaz. Díky
patří také našemu zřizovateli, že nás
podporuje. Pro děti byl opět jako každý

rok připraven bohatý program na tradičním Dětském dni v Kempalandu. Beskydský železný hasič pořádaný tradičně
na sjezdovce se těšil opět obrovskému
zájmu, a to nejen z řad hasičů a hasiček
ale i mládeže, která u nás poprvé soutěžila. Obrovský zájem dětí a dorostu nás
opravdu mile překvapil. Nyní se už velice těšíme až v areálu Kempaland vyroste nová prostorná a moderní hasičská
zbrojnice, jenž nám nabídne nejen prostor, ale hlavně zázemí pro zasahující
hasiče, které si opravdu zaslouží. Chtěl
bych poděkovat všem klukům z jednotky, kteří se věnují problematice požární
ochrany nad rámec svých povinností,
jmenovat je nebudu oni dobře ví koho
z nich myslím. Fotky či další informace
o naší jednotce si můžete prohlédnout
na Facebooku Hasiči Bukovec.
Za všechny hasiče vám milí spoluobčané přeji krásné prožití vánočních
svátků a úspěšný vstup do nového
roku 2020.
Radovan Rucki
JSDH Bukovec JPO III
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NOVINKY Z PŘEDVÁNOČNÍHO OBDOBÍ ČESKÉ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
Vánoční čas má své kouzlo jak pro děti,
tak i pro dospělé. Je to částečně dáno
i tím, že s sebou přináší i naplnění některých přání. Naše škola už předčasné vánoční nadělení dostala. A to především zásluhou obětavého nasazení vedení obce.
Během léta budova školy společně se
svým okolím prošla poměrně rozsáhlými
změnami. Rekonstrukce a modernizace
školy znamenala pro všechny zúčastněné velké napětí. Máme za sebou nelehké a náročné období plné rozmanitých
emocí. Některé práce ještě stále pokračují.
Důležité je, že toto vynaložené úsilí

stálo za to. S pomocí evropských dotací
se podařilo proměnit místo pro výchovu a vzdělávání dětí tak, aby odpovídalo
požadavkům dnešní doby. Aby děti, které
školu navštěvují, měly možnost naučit se
co nejvíce – získat pevné základy, cenné
vědomosti a poznatky, ze kterých mohou
čerpat při své další cestě životem.
Ne každá obec se takhle příkladně stará o výchovu a vzdělávání další generace. Získávání dotací není vůbec snadná
záležitost. A není samozřejmostí. Velice
si vážíme vedení obce, které se do tohoto nelehkého úkolu pustilo a nedalo se

odradit žádnými překážkami. Děkujeme
všem, kteří přidali svou pomocnou ruku
a napomohli při řešení problémů s rekonstrukcí spojených. Naše poděkování patří i rodičům, kteří pomáhali při stěhování
vybavení školy do tělocvičny a zpět do
školy. Patří všem, kteří změny v provozní
době školy vzali s nadhledem a vyzbrojili
se trpělivostí, protože si uvědomovali, že
se jedná o situaci výjimečnou.
S uskutečněnou modernizací a rekonstrukcí se nezměnil jen vzhled budovy
školy a jejího okolí, změnily se i některé
aspekty vzdělávání:

ZAJÍMAVOSTI A NOVINKY Z ČESKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Začínáme interaktivní výuku
programování
V hodině informatiky jsme si vyzkoušeli novou výukovou hru "Scottie Go!", která
zdokonaluje analytické schopnosti a logické myšlení, rozvíjí algoritmickou intuici, učí
řešení komplikovaných problémů a práci
ve skupině.
Žáci 5. ročníku pomocí příkazových karet ovládali hlavního hrdinu hry - Scottieho.
Kosmická loď mimozemšťana Scottieho se
porouchala a on musel přistát na jiné planetě. Úkolem žáků je pomoci Scottiemu
získat náhradní součástky pro jeho kosmickou loď. Žáci programují Scottieho pohyby,
stávají se specialisty projektování algoritmů a poznávají základy programování. Mají
před sebou sto úkolů s rostoucí úrovní obtížnosti. Během hry v dalších hodinách informatiky poznají pojmy jako: smyčka, podmínka, proměnná, funkce a další.

Základům programování se u nás letos učí už i žáci 3. ročníku. Pomáhá jim
v tom robotická myš jménem Colby. Žáci
si vytvářejí bludiště a pomocí karet programují myšku k jeho zdolání – v cíli na ni
čeká sýr. Myš vydává zvuky, svítí a pohybuje se 2 rychlostmi. Pomocí barevných
tlačítek žáci naprogramují kroky, jak se
má pohybovat.
doby kamenné až po dobu Velkomoravské
říše (způsob obživy, bydlení, lovu, zbraní,
dovedností apod.) Výstava byla doplněna i obrazy současných malířů z prehistorie Země, na kterých ožíval svět známých
i méně známých živočichů obývajících naši
planetu před mnoha miliony lety. Tento
způsob vyučování se všem dětem i učitelům moc líbil.

Zařazujeme netradiční formy
výuky - výuka v muzeu

V seznamování se vzdělávací verzí hry
žákům pomáhá ICT odborník v rámci projektu Podpora ZŠ, ŠD a MŠ Bukovec OP VVV.

V pátek 18. 10. 2019 jsme využili nabídky třineckého muzea a zajeli jsme s žáky
3., 4. a 5. ročníku na putovní dotykovou
výstavu s názvem Od doby kamenné do
doby slovanských hradišť, kterou zapůjčilo Městské muzeum a galerie v Poličce.
Po příjezdu jsme se rázem ocitli v pravěku.
Žáci mohli zjišťovat, čím se živil pravěký
člověk, do rukou si mohli vzít repliky pravěké keramiky, kamenné, bronzové a železné sekery, nože, bronzové meče. Vyzkoušeli si ruční mletí obilí starodávnou
technikou a rozdělávání ohně pomocí
měkkého a tvrdého dřívka.
Vyzdobili pravěkou jeskyni vlastními
nástěnnými malbami a vyfotili se s replikou mamuta. Na interaktivní výukové hře
se zaujetím pozorovali vývoj člověka od

Po vyučování mají děti letos od listopadu možnost navštěvovat kromě školní družiny i šachový kroužek a dva kluby - klub
zábavné logiky a deskových her a klub komunikace v anglickém jazyce.
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ZAJÍMAVOSTI A NOVINKY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
I v letošním roce se naše školní družina zapojila do soutěže Těšínského muzea Jablunkovský džbánek, tentokrát na
téma Sportujeme! Děti se společně s paní
vychovatelkami pustily s velkým úsilím
a pílí do práce a vytvořily celkem 22 velmi nápaditých prací. Ty nejvydařenější
výrobky byly oceněny při slavnostním
vyhlášení výsledků soutěže na radnici
v Jablunkově.
Život ve škole i školní život je velmi
pestrý a děti v Bukovci mají široký výběr
činností, kterým se mohou ve škole věnovat. Každý si tak může najít něco svého
a rozvíjet své nadání dle svých přání. Děti
zde získávají pevné základy, na kterých
mohou v budoucnu stavět.

Náročné období rekonstrukce již
máme téměř za sebou, proto se všichni
těšíme na vánoční období. Přejeme všem
krásné, zasněžené, pokojné Vánoce a do

nového roku 2020 pevné zdraví doprovázené dostatkem energie, vnitřní pohody
a radosti ze života.
Pedagogové ZŠ a ŠD Bukovec

ZAJÍMAVOSTI A NOVINKY Z ČESKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY
„My jsme zdravá školka, cvičí kluk i holka!“
Toto je název ročního plánu v naší mateřské škole a znamená,
že se více zaměříme k posilování obratnosti, zdatnosti a sportování dětí ve snaze přivést je ke zdravému pohybu a lásce ke sportu
obecně. Máme, dá se říct, dost možností. Zapojili jsme se do projektu Obce sokolské „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“, využíváme tělocvičnu, místní fotbalové hřiště, prostory naší „skromné“ zahrádky, zapojujeme se do lyžařského a plaveckého kurzu.
I prostředí v mateřské škole se snažíme utvářet tak, aby naše
dětičky měly místo k prolézání, běhání, válení i přeskakování, vylézání, slézání a přecházení po „čemkoliv“.
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A tak se venku snažíme pobývat, co nejvíce. „Sportujeme, cvičíme, svaly sobě tužíme“, aniž bychom si to uvědomovali. A ještě je
nám dobře! Promiňte nám občas „ zelená“ kolena, vlhké ponožky,
malý šrám z roští nebo „pošlapaný“ kousek meze. Vedeme děti,
aby se k okolí i přírodě chovaly hezky, šetřily ji a rády v ní pobývaly.

Zdá se, že se nám to daří a bude ještě líp, až budeme využívat
nové sportovní zázemí v okolí školy!
Ale jednu jistotu, jak děti k pohybu vést, máme už teď. Je to
blízké okolí.

A na závěr. Už moc se těšíme, jak všechny ty naše „sportovní“
schopnosti využijeme na novém sportovišti!

Louky, svahy a hlavně lesíky. Tam teprve zjistíme, že projít se
po kládě je trochu jiné, než po lavičce, prolézat pod nízkou větví předčí lezení v látkovém tunelu, že po mechu se opravdu jde,
jako po peřince, jehličí, že skutečně píchá a že ne každá kaluž se
dá bezpečně přeskočit. A těch kopců a kopečků, které během procházky musíme vyjít či vyběhnout!

PRZYGOTOWANIA DO ZIMY
Z początkiem listopada żegnamy złotą
jesień. W tym roku jesień bardzo nas rozpieszczała. Jeszcze niedawno cieszyliśmy
się ciepłymi promieniami słońca. Sprzyjająca pogoda pozwalałana nam codziennie
spędzać czas w ogrodzie, w lesie i na długich spacerach po cudownych zakątkach
naszego Bukowca.
Na początku września nasi starszacy
wspólnie ze szkołą pojechali na wycieczkę
edukacyjną do URSUSu w Dolnej Łomnej,
w dalszym tygodniu do wytwórni filmów
rysunkowych w Bielsku – Białej, no i jeszcze pojechali pociągiem do „Světa Techniky“ w Ostrawie.

W Bukowcu, jak corocznie, przywitaliśmy Teatrzyk z Chorzowa, tym razem
z Opowieścią z dżungli.
Teatr Lalek Bajka zaprosił wszystkie dzieci do domu PZKO na interaktywną bajkę
„Żabka i ropuszek“. Bajka była wesoła,pełna
piosenek i dodatkowych bajkowych zadań.
No, i jak tradycja każe, były pieczoki na
boisku szkolnym dla rodzin dzieci szkolnych
i przedszkolaków. Czeskie przedszkole zaprosiło nas do ogrodu, by się wspólnie lepiej poznać i pobawić oraz poczęstować
nas pieczokami.
Jesień to czas wielkich przygotowań do
zimy – robienia zapasów, wymiany odzieży

na cieplejszą, spotkania z Mikołajem, a potem Święta Bożego Narodzenia…
Jest taka tylko jedna
- jedna jedyna Co radosnym mrugnięciem
Wigilię zaczyna…
A kiedy wreszcie ta gwiazdka
uśmiechnie się wesoło –
zapalimy świeczki na choince,
Zasiądziemy do wspólnego stołu...
Tym oto wierszem pani Anny Szydłowskiej chcemy życzyć ZDROWYCH
BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT BOŻEGO
NARODZENIA!
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Pozdrowienia ze szkoły…
Rok kalendarzowy powoli dobiega
końca a my w naszej szkole nieustannie wchłaniamy nie tylko sporo wiedzy
podczas lekcji, ale również cieszymy się
z wielu ciekawych spotkań, wycieczek
edukacyjnych, konkursów i licznych
atrakcyjnych projektów.
Do najciekawszych wrześniowych
wyjazdów szkolnych na pewno należał
wyjazd do ośrodka edukacyjnego Ursus w Dolnej Łomnej, gdzie uzyskaliśmy
sporo informacji z życia ptaków w Beskidach, wycieczka szkolna do Bieska-Białej
i słynnej Wytwórni Filmów Rysunkowych
Bolka i Lolka, czy też wycieczka edukacyjna do Świata Techniki w Ostrawie, gdzie
każdy z nas został architektem swego
miasta….
Październik rozpoczęliśmy tradycyjnym spotkaniem z rodzicami „Pieczoki 2019“. Następnie zawitał do nas pan
Grzegorz Stanisławiak z Chorzowa ze
swym Teatrzykiem i w tym roku zaprezentował „Opowieść z dżungli“, zawitała
do nas również pani pisarka z Augustowa
Urszula Sieńkowska-Cioch i przedstawiła
swoją książkę „O jeżu” wraz z ciekawymi
warsztatami. Sześciu uczniów wyjechało
do Czeskiego Cieszyna na konkurs czytelniczy „Z książką na walizkach“, gdzie
również mogli zakupić książki polskich
pisarzy dla dzieci z osobistą dedykacją.
Nie tylko dzieci zdobywają wszechstronną wiedzę na różnych polach nauki
i umiejętności, ale również grono pedagogiczne nieustannie włącza się w nowe
projekty, szkolenia, kongresy i spotkania.
Dwie panie wzięły udział w Międzynarodowym Spotkaniu Nauczycieli Polonijnych z Litwy i Czeskiej Republiki w Toruniu, gdzie doszło do wymiany wielu doświadczeń edukacyjnych z obu krajów.
W Jabłonkowie odbył się też ciekawy wykład „O zdolnościach przedczytelniczych
dzieci przedszkolnych“. W ramach ORP
Jablunkov i MAP II mamy przedstawicieli

w kierownictwie (řídící výbor), ekonomii
oraz w grupie Politechniki i digitalizacji,
którzy biorą udział w rozpowszechnianiu
różnych projektów, programów edukacyjnych i szkoleń. Na dwie panie czeka jeszcze Światowy Kongres Szkół z polskim językiem nauczania, działających w Obcych
Systemach Edukacyjnych, gdzie spotkają
i podzielą się swymi doświadczeniami
pedagodzy z Czech, Łotwy, Litwy, Białorusi, Ukrainy, USA i Kanady. Potwierdzony jest też udział w Spotkaniu roboczym
poradni pedagogiczno-psychologicznej
w Trzyńcu, w plastycznych warsztatach
pt. Wariacje Bożonarodzeniowe z materiałów przyrodniczych w Centrum Pedagogicznym w Czeskim Cieszynie, w Spotkaniu metodycznym nauczycieli języka
czeskiego oraz w prezentacji Warsztatów
dla przedszkolaków pt. „Malý řemeslník“.
Listopad zaczynamy eliminacjami obwodowymi Konkursu recytatorskiego
w Jabłonkowie, przedstawieniem TL Bajka pt. „Podróże Gulliwera“ oraz projekcją
3D filmu pt. „Mořský svět“.
Wycieczka do Pragi, w nagrodę za
świetną reprezentację naszych dzie-

ci w Konkursie językowo-plastycznym
dla dzieci z regionów bilingwistycznych
pt. „Vícejazyčnost je bohatství“, należy
do ośmiu uczniów naszej szkoły, którzy
uzyskali 2. miejsce oraz dwa wyróżnienia
w tym konkursie. Wyłonieni byli z ponad
500 uczestników a nasza bukowiecka
podstawówka była wyróżniona z 32 szkół
i organizacji, biorących udział w pańswowym konkursie.
Jak corocznie odbędzie się też spotkanie grona z rodzicami na tradycyjnym listopadowym „Wieczorku zapoznawczym“ oraz świąteczne „Spotkanie
przy choince“. Pisząc artykuł za drzwiami dopiero listopad, pomimo tego w naszej szkole już pełno planów, projektów
i materiałów do budowania, lepienia,
montowania i różnorodnego tworzenia szopek do konkursu Muzeum Miasta
Trzyńca „Betlém, jak ho umím já“, w którym corocznie bierzemy udział z bardzo
dużymi sukcesami…..
Z powyżej przedstawionego fragmentu działalności naszej szkoły widać, że
nie próżnujemy swego czasu i staramy
się kształcić i urozmaicać zdobywanie
wiadomości, umiejętności i doświadczeń
naszych dzieci i grona pedagogicznego.
Sporo dobrze wykonanej pracy za
nami, sporo planów nas jeszcze czeka.
Korzystając więc z możliwości pragniemy złożyć Wam i nam życzenia noworoczne, by wszystkie plany, nawet
te abstrakcyjne, udało się zrealizować !
Szczęścia, dzięki któremu te zamierzenia będą realne. Zdrowia, które pomoże
w ich realizacji. Pieniędzy – bez których,
nawet te najwybitniejsze plany są niczym
i przyjaciół, z którymi o sukcesy będzie
można się dzielić !
Dzieci i grono pedagogiczne
PSP Bukowiec
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HLAVOLAMY VE ŠKOLÁCH
Hlavolamy ve školách výborně procvičily logiku i myšlení dětí. K jejich vyřešení bylo potřeba velkou dávku trpělivosti.
Velmi nás těší, že naše pozvání do obce přijal nejvýznamnější sběratel hlavolamů v ČR p. Dušan Lederer.

Jablunkovská střední škola otevřela
špičkovou učebnu virtuální reality
V pátek 15. listopadu 2019 byla v Jablunkově otevřena zbrusu nová učebna virtuální reality za bezmála 5 miliónů korun.
Jablunkovská střední škola tak získala špičkově vybavenou učebnu, která studentům
umožní přiblížit výuková témata co nejrealističtěji a s maximálním důrazem na srozumitelnost.
Tato High-Tech technologie pomáhá
studentům daleko efektivněji poznat jednotlivá témata a zorientovat se v dané problematice. Umožní zobrazit vnitřní části
motorů, různých strojů, technologií nebo
například lidského těla. Pomáhá také simulovat různé výrobní nebo technologické
procesy a postupy ve vybraných oborech
a firmách.
Studenti střední školy v Jablunkově
mohou díky špičkové technologii získat
mnoho praktických poznatků, a především zkušeností a stát se tak skvělými odborníky v automobilových, zemědělských
a nově také IT oborech. Učebna virtuální
reality je významným krokem k dalšímu

zkvalitnění výuky jablunkovské střední
školy a povede nepochybně ke zvýšení
zájmu o technické obory a řemesla mezi
mladými lidmi.
Kvalitní středoškolské vzdělání
pro chlapce i dívky z celého regionu
„Díky virtuální učebně můžeme žákům
přiblížit technické zajímavosti z virtuálního
pohledu a umožnit tak nahlédnout pod pokličku mnoha z nich. Učebnu budeme hojně využívat k výuce zejména v technických
předmětech. Plánujeme zájmové kroužky
pro nadšence a fanoušky některých technických oborů,“ říká Ing. Roman Szotkowski, ředitel střední školy v Jablunkově a dodává: „Naše škola má mladým
lidem co nabídnout. Rozšířili jsme nabídku
stávajících oborů o nový IT obor Výpočetní technika pro průmysl, o který je v našem
technicky zaměřeném regionu velký zájem.
Přidali jsme také obor Ekonomika a firemní administrativa, jenž je vhodný zejména
pro děvčata.“

Mladí lidé z Jablunkovska, Třinecka, Kysuc a mnoha dalších
regionů České a Slovenské republiky mají,
i díky nové učebně, možnost získat kvalitní
středoškolské vzdělání v automobilových,
IT, potravinářských nebo například zemědělských oborech. Mohou se tak připravit
na další studia na vysoké škole nebo získat
zajímavé uplatnění v českých či slovenských
firmách v celém regionu hned po škole.
Podpora měst a obcí regionu
a Moravskoslezského kraje
„Střední škola v Jablunkově pro nás
znamená prestiž. Jablunkovská škola zaznamenala za krátkou dobu obrovský
posun kupředu a toho si nesmírně vážíme. Škola postupně zkvalitňuje výuku
a nyní otevřela novou učebnu, která přiláká mnoho nových žáků. Budeme-li mít
ve městě takto prestižní školy, nemusíme
mít strach o naši budoucnost,“ říká Luboš Čmiel, místostarosta Jablunkova.
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Virtuální učebna je součástí unikátního
projektu, který realizuje Moravskoslezský
kraj a vybrané střední školy. Jeho cílem je
zvýšení kvality vzdělávání a zpřístupnění
nabídky špičkového vzdělání mladým lidem v celém kraji. Projekt je financování
z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši bezmála 30 mil. Kč.
„Práce s digitálními technologiemi je pro
mnohé obory absolutně nepostradatelná.
Moravskoslezský kraj jako zřizovatel středních škol v regionu klade důraz na modernizaci učeben a vytváření co nejvhodnějších
podmínek pro výuku. Je to způsob, jak studium nejen zatraktivnit, ale také posunout dál.
Čím lepší dovednosti žáci získají, tím jednodušeji se budou prosazovat na trhu práce. V moderních technologiích je budoucnost,“ uvedl
náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislav
Folwarczny, který se slavnostního otevření laboratoře virtuální reality zúčastnil.
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Spolupráce s významnými firmami
a stipendijní program
Střední škola v Jablunkově je významnou regionální školou v Moravskoslezském kraji. Nabídka vzdělávání je vhodná
pro chlapce i dívky. Na přípravě a realiza-

Občasník obce Bukovec

ci vzdělávacího programu spolupracují
některé významné firmy celého regionu.
Žáci tak mohou v jednotlivých učebních
nebo studijních oborech získat mnoho
profesních dovedností, které jim pomohou nalézt dobrou práci v regionálních
i mezinárodních firmách. Úzká spolupráce
školy a Moravskoslezského kraje umožňuje
získat žákům učebních a studijních oborů
zajímavé benefity v podobě stipendijních programů (u vybraných oborů) nebo
například zajímavých slev na získání řidičského oprávnění.
Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště podnikání
a služeb Jablunkov, Školní 416,
příspěvková organizace
Tel: +420 558 357 811,
Fax: +420 558 358 076,
E-mail: sekretariat@sosjablunkov.cz,
www.sosjablunkov.cz

Vše nejlepší do Nového roku přejí myslivci z Bukovce
Letošní léto a podzim není pro myslivce jiný. Už v červenci a srpnu připravujeme objemové krmivo (otavu),
letos opět do skladných a praktických
lisovaných balíků. V září pak proběhne
nákup ovsa, po zkušenostech z minulé
zimy jsme navýšili objem na cca 2,5 tun.
Do konce října musí být krmivo rozvezeno do přikrmovacích zařízení, což samozřejmě řešíme svépomocí, a ne do
vždy lehce přístupných míst. Každoročně pak začátkem listopadu pořádáme
myslivecký hon spojený s lovem zajíce
polního a zvěře škodící v myslivosti, letos tomu nebylo jinak.
Blíží se zimní období, proto apeluji a opět prosím všechny návštěvníky
lesa, aby byli maximálně ohleduplní
a nezpůsobovali zbytečný hluk, který
způsobuje vyplašení zvěře. O případných důsledcích na život zvěře jsem
psal v březnovém občasníku.

Zbývá než za všechny myslivce z Bukovce popřát všem klidné svátky, hodně
zdraví a pohody nového roku.
Myslivosti zdar!

Za MS Bukovec-Šance
Libor Michalek
www.msbukovec.cz

Občasník obce Bukovec
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Kontroly chatových oblastí
MS kraj – preventivní rady k zabezpečení rekreačních objektů, aktualizace mobilní aplikace „Zabezpečte se“
V tomto období již nastal čas, kdy
„hlavní“ sezóna chataření se chýlí ke konci. Někteří majitelé již svá rekreační obydlí „zazimovali“, jiní toto právě činí nebo
se připravují.
…dosud neznámý pachatel měl v jedné
z chatových oblastí provést vloupání do dílny poblíž rekreační chaty a následně odcizit
zahradní techniku. Poté se měl vloupat také
do uvedené chaty a odcizit z ní elektroniku
a potraviny. Škoda byla vyčíslena na více než
třicet tisíc korun…
Je na místě uvést, že delší nepřítomnosti majitelů mohou využít pachatelé
či nezvaní nocležníci. Policisté v Moravskoslezském kraji provádějí nepravidelně
kontrolu chatových oblastí, a to i s využitím psovodů se služebními psy. I v rámci
běžného výkonu služby policie dohlíží

na uvedené lokality. Několik kontrol, také
v rámci celorepublikového projektu s názvem „Zabezpečte se! Chraňte majetek
sobě i svým sousedům“, již policisté na několika místech v kraji realizovali. Při této
příležitosti také přítomným majitelům
připomínali preventivní rady týkající
se zabezpečení rekreačních objektů:
- poblíž objektu nenechávat zejména
žebříky či nářadí, které by mohlo usnadnit násilné vzniknutí do chaty,
- řádně uzavřít okna, zajistit objekt vhodnými způsoby (okenice, mříže), s ohledem na hodnotu jeho zařízení zvolit
vhodné zabezpečení chaty, případně
i elektronickými prostředky,
- pokud je to možné, je vhodné odvézt
cenné věci (elektroniku, kola, starožitnosti), pro případ odcizení si pořídit
jejich fotodokumentaci a zaznamenat
si výrobní čísla hodnotných přístrojů
a věcí,

- objekt nepravidelně navštěvovat
i v zimním období.
Další preventivní informace se lze dozvědět v mobilní aplikaci s názvem „Zabezpečte se“, která byla představena již
v loňském roce a na podzim byla aktualizována, více na: https://www.policie.cz/
clanek/vylepsena-aplikace-napovi-jak-se-chranit-pred-zlodeji.aspx
U této problematiky je velmi důležité nebýt lhostejní k ostatním, pomáhat si a také
všímat si podezřelých osob či vozidel.
por. Mgr. Lukáš Kendzior
komisař

„Policejní pohádky ve školách…“
Moravskoslezští preventisté seznámili
zejména žáky prvních stupňů základních
škol se zásadami bezpečného chování
a vysvětlili, jak se zachovat v kritických situacích. V průběhu listopadového týdne jim
byly nezastupitelným pomocníkem „Policejní pohádky.“ Často preventisté mířili
zejména k novým žákům prvních tříd, aby
po zahájení školního roku obeznámili děti
vhodnou formou s možnými nástrahami,
ale především jim vysvětlili, jak správně
v nebezpečných situacích postupovat.
Ke vzdělávání nejmenších je publikace
moravskoslezské policie „Policejní pohádky“ využívána od roku 2014 a je velmi kladně hodnocena jak odbornou (pedagogy),
tak laickou veřejností (rodiči, prarodiči..)
Kniha obsahuje 16 příběhů i CD s načtenými pohádkami. Děti se prostřednictvím
příběhů například dozví, jak se bezpečně

pohybovat po silnicích (v příběhu Proč cesta není hřiště), stejně jako základní zásady
bezpečného chování (v dalších příbězích:
O ztracené Jitce, Jak Jaromírovi ubližovali
špatní kamarádi a jak ho Oldřich zachránil,
Jak Magdaléna našla injekční stříkačku a co
z toho nakonec bylo atd.). Dětmi oblíbené
(dle reakcí pedagogů) jsou příběhy – O statečném policistovi Honzíkovi, Jak Frantík
a Terezka zkoušeli tatínkovo víno nebo Jak
Droga zatemnila Petříkovi mysl. Autorem
příběhů je soudce Roman Pokorný a autorkou ilustrací paní Šárka Nogová.
V závěru každého příběhu zazní poučení spravedlivého Přemysla a současně
otázky, díky kterým si pravidla bezpečného chování děti zopakují. Například v závěru příběhu „Jak Jaromírovi ubližovali
špatní kamarádi a jak ho Oldřich zachránil,“
poučení spravedlivého Přemysla zahrnuje:

„Nikdy, děti, nezavírejte oči nad tím, když
se někomu děje příkoří, nebo někdo někomu ubližuje. Pokud si s tím samy nedokážete poradit, řekněte to někomu dospělému
nebo policistovi a ti už budou vědět jak na
to a určitě vám pomohou.“ V závěrečných
otázkách pak čtenář nalezne třeba otázku
„Co byste měly, děti, udělat, kdybyste viděly, jak někdo ubližuje někomu slabšímu?“
K učení se hrou jsme současně pro děti připravili řadu tiskovin – pexes, omalovánek,
kdy si děti opět mohou připomenout, jak
se správně v kritické situaci chovat.
Pedagogové z Moravskoslezského kraje
mohou tuto didaktickou pomůcku získat
pro výuku v případě zájmu na emailu kprt.
prevence@pcr.cz. Dalším zájemcům je dostupná v moravskoslezských knihovnách.
mjr. Mgr. Gabriela Pokorná
vrchní komisař
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PLACENÁ INZERCE

VÝZKUM A VÝVOJ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ
PRO NEFORMÁLNÍ PEČUJÍCÍ O OSOBY
PO CÉVNÍCH MOZKOVÝCH PŘÍHODÁCH
Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

PEČUJETE O BLÍZKÉHO PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ?
PODĚLTE SE O SVÉ POCITY I ZKUŠENOSTI. CO VÁM
PÉČE O BLÍZKÉHO DÁVÁ? CO VÁM BERE?

CO VÁS TRÁPÍ? CO VÁM POMÁHÁ? CO VÁS TĚŠÍ?
DEJTE VĚDĚT OSTATNÍM, CO JE PRO VÁS PŘI
PÉČI UŽITEČNÉ, CO VÁM NAOPAK CHYBÍ.

SPOJTE SE S LIDMI, CO JSOU NA TOM PODOBNĚ.
PTEJTE SE A POMOZTE DRUHÝM.

ZAPOJTE SE DO VÝZKUMU !

Web pro neformální pečující o blízké po cévních mozkových
příhodách www.cmp-radce.cz
CHCEME S VAŠÍ POMOCÍ
• vyvinout přátelské informační systémy pro včasnou orientaci rodinných a dalších pečujících v situacích po propuštění blízkého po CMP ze zdravotnických zařízení do domácí péče a s pomocí těchto
informačních systémů
• napojit pečující na kontakty, které jim mohou pomoci snáze zvládat psychické, fyzické, ﬁnanční,
partnerské nebo jiné zátěže spojené s péčí – odlehčovací služby, svépomocné skupiny pečujících,
organizace s přímým zaměřením na pečující,
• aby společně vyvinuté informační systémy byly využitelné i pro úřady veřejné správy, praktické lékaře, iktová centra, zařízení následné zdravotně-sociální péče i jiné zájemce.
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První adventní neděli jsme oslavili se sv. Barborkou
V neděli 1. prosince se konala slavnostní mše svatá za zemřelé horníky z Bukovce a jejich rodiny u příležitosti svaté Barbory, která oslaví svůj svátek 4.prosince.
Na mši svatou dorazila osobně sv. Barbora s permoníkem, zástupci Kroužku krojovaných horníků z Horní Suché
a členové Sboru dobrovolných hasičů
z Bukovce.
Svatá Barbora, jejíž památku slaví římskokatolická církev 4. prosince. Je uctívána
jako ochránkyně proti smrti bleskem, požáry a vůbec před rizikem náhlé či násilné
smrti, je proto patronka havířů neboli horníků, dělostřelců, pyrotechniků, architektů,
matematiků a dalších rizikových povolání,
a rovněž dětí.
Patří mezi 14 pomocníků v nouzi a je
vzývána i jako přímluvkyně v hodině smrti.
Se svatou Markétou a Kateřinou se řadí ke
třem nejslavnějším pannám mučednicím.
Podle legendy byla Barbora neobyčejně
krásná a moudrá dívka, která se narodila ve
třetím století v rodině zámožného pohanského kupce Dioskura v maloasijské Níkomédii (dnešním Izmitu). Když se její otec,
zavilý nepřítel křesťanů, dozvěděl, že se nechala pokřtít, uvěznil ji ve věži, a když ani to
nepomohlo a své víry se nevzdala, udal ji.
Z vězení se Barboře podařilo uprchnout
a skrýt se ve skále, která se před ní rozestoupila. Po vyzrazení úkrytu byla uvězněna
podruhé a po krutém mučení odsouzena

k trestu smrti stětím. Hlavu jí sťal mečem
sám její otec, který dceru přežil jen o několik málo chvil: sotva vražedný nástroj odložil, zasáhl ho podle legendy blesk a spálil jej na troud. Jako svou patronku svatou
Barboru uctívají také například sedláci, architekti, zedníci, hrobníci, kuchaři, děvčata
nebo zajatci.
Svátek svaté Barbory připadá na první
adventní dny a pojí se také s řadou lidových
zvyků. Nejznámějším, který se dochoval do
dnešních dnů, je řezání například třešňových nebo višňových větviček, takzvaných
barborek. Dříve dívky věřily, že když jim tato
větvička vložená do vody do Štědrého dne
rozkvete, do roka se vdají.
Pavlína Suszková
referentka investic

Mikulášská nadílka s rozsvícením vánočního stromu
Ve středu 4. 12. 2019 se slavnostně
rozsvěcoval vánoční strom před budovou obecního úřadu za účasti většiny
bukoveckých dětí v doprovodu rodičů
i prarodičů, andělů a sv. Lucie (jméno Lucie znamená „světlá“ či „zářící“).
Poté se na pódiu odehrálo představení „Z pohádky do pohádky“ a i když

si děti společně s králem zazpívaly i zatančily, neskryly v očích lehkou obavu
z příchodu sv. Mikuláše a strach z čertů. Napětí opadlo při nadělování dárků
(lucerničky se světlem sv. Lucie a bukovecké pexeso). Pro vzpomínku si rodiny
s dětmi odnesly zdarma fotky ve společnosti všech mikulášských postav. Pro zahřátí se v mrazivém počasí podával Andělský čaj, Mikulášské kakao i Čertovský
nápoj.
Děkujeme sponzorům za pomoc při
této akci: ČEZ, a.s., Komíny Bokra s.r.o.,
Dagmar Dembiňáková, Marian Bojko,
PhotoBudka.cz

Ivana Kluzová
Kulturní referentka
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Kouzelné české Vánoce
Vánoce patří v České republice k největším a nejoblíbenějším svátkům.
Ulice rozzářené tisíci světel, slavnostní výzdoba a koledy znějící na každém kroku nenechají nikoho na pochybách,
že je tu jedno z nejkrásnějších období v roce.

O SVĚTLECH ADVENTU A VÁNOC
„Doba Adventu a Vánoc je časem, kdy
příroda bývá skoupá na světlo. Dne neúprosně ubývá, večery se prodlužují. Aktivity člověka jsou značně tlumeny nedostatkem slunečního svitu. Pozdní rozednívání a brzké smrákání svírají krátký
den tmou. V tomto čase dlouhých večerů
a nocí je člověk, ať už si to uvědomuje, či
nikoli, otevřenější ke vnímání světla. Duchovní tradice, která je našim základem,
právě do této doby umístila jedny z nejkrásnějších svátků liturgického roku. Advent a Vánoce jsou neseny symboly světla, o kterých si dnes zkusíme říci něco
podstatnějšího.
Moderní doba nám mimo jiné přinesla život pod umělým, poslední dobou
mnohdy studeným osvětlením. I přesto

zůstala někde hluboko v lidské psychice
zapsána touha po teplém světle - světle
slunce, hvězd a hořícího plamene. Právě
v zimním období zapalujeme, zdánlivě
nepotřebně, světla svící, rádi sedáme
u rozehřátých pecí, kamen a krbů. Vnímáme, že jejich živý plamen a světlo má
schopnost měnit atmosféru našich domovů i nitro nás samotných. Zejména
malé děti, které neumí skrývat tak dobře
jako dospělí své city, na tuto změnu reagují přímo očividně. Vydejme se tedy za
teplými světly Adventu a Vánoc napříč
minulostí až k jejich zdroji.
Slovo Advent je převzato z latinského
„adventus“ a znamená přicházení nebo
také přibližování se. Tímto slovem označujeme dobu přípravy před Vánocemi,
jejím symbolem je adventní věnec se
čtyřmi svícemi.

Abychom poznali původ a pochopili
symboliku adventního věnce, je třeba
zajít o mnoho století zpět do doby před
naším letopočtem, kdy byla Svatá země
ovládána helenizovanými Syřany a jejich
vládcem Antiochem IV. Epifanem. Ten
vyplenil jeruzalémský Chrám a roku 165
před Kristem dal v jeho středu umístit
modlu a zavést pohanskou modloslužbu.
Čin vyvolal velký odpor vedoucí až k povstání Makabejských, kterým se postupně podařilo zemi od uchvatitelů osvobodit. Při očišťování znesvěceného chrámu
byla nalezena jediná nepoškozená nádoba s pečetí velekněze, obsahující olivový olej, který se používal ke svícení ve
velkém zlatém chrámovém svícnu - menoře. Množství nalezeného oleje stačilo
na jeden den svícení, přesto zázrakem
vydržely plameny svícnu hořet plných
osm dnů, přesně po
dobu, než byl vylisován
olej nový. Na památku tohoto zázraku se
v období kolem zimního slunovratu (přesně
od 25. dne lunárního
měsíce kislev) již více
než dva tisíce let slaví
svátek Chanuka. Svátek trvá osm dnů, každý
den se na osmiramenném chanukovém svícnu zapaluje jedna svíce
navíc tak, že poslední
den svátku hoří všech
osm svící. Tento zvyk
i svátek Chanuku rané
křesťanství dobře znalo. I Janovo evangelium
onen svátek vzpomíná
v 10. kapitole 22. verši
a zmiňuje, že se Ježíš
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o tomto svátku „procházel v Chrámě“,
jehož znovuposvěcení se zrovna připomínalo.
Od těch dob křesťanská tradice prodělala značný vývoj a není divu, že svátky
kladly důraz na klíčové události z Ježíšova života. Již ve druhém století po Kristu
křesťané slavili Ježíšovo narození a křest.
Protože nebylo známo datum Ježíšova
narození (Někteří badatelé dnes usuzují,
že tomu mohlo být na jaře v době „rození
beránků“, což by také nabízelo bohatou
symboliku.), stanovilo se symbolicky na
25. prosinec – čas slunovratu, kdy se v dřívějších dobách v pohanském Římě slavil
svátek „neporazitelného Slunce“. Novým
Sluncem byl míněn Kristus. Ke stanovení tohoto svátku došlo ve čtvrtém století
křesťanského letopočtu před rokem 336.
Významnému svátku Ježíšova narození
postupně začala předcházet doba příprav a půstu, později označována jako
Advent, která se ustálila na dobu čtyř
týdnů až koncem středověku.
Hmatatelným symbolem čtyř adventních nedělí se stává adventní věnec se
čtyřmi svícemi. Jeho způsob zapalování
ještě kopíruje zažehování Chanukových
světel, ale nese již jiný obsah. První adventní věnec sestavil protestantský misionář a učitel Johann Wichem, který chtěl
dětem co nejnázorněji přiblížit adventní
dobu. Poprvé roku 1839 použil dřevěné
kolo, na které umístil pro následujících
23 dnů 23 svící. Větší svíce symbolizovaly
adventní neděle. Ostatní svíce byly menší. Každý den se zapalovalo jedno světlo
na prvním „adventním kole“ navíc. Nápaditý protestantský symbol brzy přijaly
a upravily si po svém všechny křesťanské
církve, podobně jako před staletími se
katolický zvyk stavění Betlémů (o kterém
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bude ještě řeč) rozšířil do celého světa.
Advent a Vánoce začaly sbližovat.
Dalším světlem Vánoc je bezesporu
světlo hvězd. Vždyť za hvězdou kráčejí mudrcové, aby se poklonili právě narozenému Králi. I štědrovečerní večeře
v našem kraji začíná až poté, co vyjdou
první tři hvězdy. Tato tradice má nesmírně vzdálené kořeny staré téměř neuvěřitelných šest tisíc let. Dotýká se chápání
dne, tak jak jej popisuje bible na počátku
stvoření: „Byl večer a bylo jitro den první...“ Den tedy podle biblického pojetí
začíná večerem, což nám dodnes dochovaly tzv. „vigilie“ tj. večerní „bdění“ před
významnými křesťanskými svátky, které
se stávají jejich počátkem. (Pokud se mi
podařilo zjistit, ne všude začíná štědrovečerní večeře po východu prvních hvězd.
O to více bychom si mohli být své prastaré tradice, která se v našem kraji uchovává, patřičně vědomi.)
Dalším světlem, které nemůžeme
opomenout, je světlo vánočního stromečku. Dnes neodmyslitelně k Vánocům
patří a jen stěží si představíme, že ještě
v 17. století u nás v kraji zřejmě žádný
stromeček nebyl o Vánocích svíčkami ozdoben. Zvyk zdobit vánoční stromečky
k nám přišel z německy mluvících zemí
a velmi záhy se u nás, a nejen zde rozšířil.
Dříve než stromečky se ovšem stavěly Betlémy. Jako první tuto myšlenku pojal ve 13. století svatý František z Assisi.
Roku 1223 inicioval první „živý Betlém“
v malé jeskyňce na vrchu Greccio v Itálii.
Zvyk se ujal a rychle se rozšířil díky františkánským mnichům do klášterů, kostelů i domovů křesťanů. Některé Betlémy mají svá světýlka, která jejich kouzlo
ještě umocňují. Zatímco ostatní vánoční
symboly je třeba dětem většinou pořád-
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ně vysvětlit, Betlém vypráví příběh o noci
narození i beze slov.
Dnes máme díky technice ještě jednu
možnost, a to opatřit si světlo, které bylo
o Vánocích zažehnuto přímo v biblickém
Betlémě. Je každoročně dopravováno letecky z Izraele do Rakouska a odtud pak
putuje vlaky do různých koutů Evropy.
I v kostelech našeho regionu se nabízí
k předání. Možná, že právě letos zavítá
i na váš štědrovečerní stůl a přinese střípek tajemné atmosféry oné „tiché noci“
přímo z Betléma.
Světlo je nádherný dar. Je paradoxem,
že zrovna za tmy jej vnímáme nejintenzivněji. Jen si všimněte, jak se za noci
„otevírají“ hlubiny vesmíru. Pouze za noci
vidíme na obloze hvězdy, které jsme ve
dne, zaslepeni světlem, neviděli. Právě
tma a vzdálené, zdánlivě malé hvězdy
nám prohlubují prostor vesmíru a dávají možnost vnímat jeho hloubku. Právě
v temnotě poznáváme, že příliš světla
mnohdy zaslepuje zrak.
Rád se vracím ke slovům jedné prastaré modlitby, jejíž základ se utvářel před
více než třemi tisíci lety a sahá až k praotci Abrahámovi. Praví se v ní: „Požehnaný
jsi, Hospodine, Bože náš, králi celého vesmíru, který svým slovem v soumrak halíš
večery, s moudrostí otvíráš brány nebes
a s důmyslem měníš časy...“
Ano, světlo a tma jsou protiklady,
které na člověka vždy hluboce působily. Vidět hvězdy ve tmách vesmíru, svíce
na stromečku za okny domů, či ozářený
Betlém v příšeří kostela, přináší nezapomenutelný zážitek.
Doba Vánoc je dobou nazírání světla
ve tmě. Doba Vánoc je dobou výjimečných zážitků.
Ing. Mgr. Josef Byrtus
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