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Moravskoslezský
kraj podpořil
naši obec
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Druhý
Švestkový sad
v obci
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Do Bukovce zavítal Mikuláš s anděly, čerty a letos
i se sv. Kateřinou
Bylo pátého prosince. Venku se
setmělo a na okna mnoha domů
v Bukovci se tiskly trochu dychtivé a trochu vystrašené dětské oči.

Přijede?
Sám nebo s čertem?
A bude vědět i o tom, co se zatím
povedlo utajit i před tatínkem?

O roztrženém sešitě, o pošťuchování v družině, které skončilo boulí na čele…
(více na str. 11)
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INFORMACE STAROSTKY
Vážení
spoluobčané,
ve středu 31. 10.
2018 jsem se stala potřetí starostkou Bukovce. Cítím
vděčnost vůči vám, občanům naší obce,
že mi umožňujete navázat na dosavadní
práci, abych dotáhla mnohé projekty do
konce. Vážím si Vaší důvěry. Chci se dále
starat a pečovat o naši obec.
Čeká nás spoustu práce, na kterou
se těším. Máme vize, projekty a další

připravujeme. Jsem si jista, že se skvělým týmem na obecním úřadě se nám
mnohé podaří.
Děkuji za veškerou spolupráci v minulých volebních obdobích paní Boženě Bojkové, Evě Szkanderové, Bc. Pavle Wolné,
Martě Jalowiczorové, Robertu Jalowiczorovi, Karlovi Kreželokovi, Romanu Czepczorovi a Romanu Lyskovi. Společně jsme
mnohé dokázali. Chci upřímně vyjádřit své
díky vám všem, kteří jste mi byli během volebních období důležitou oporou, povzbuzením a inspirací.

Po čtyřech letech pospolu 😊

Vedení obou našich škol, pedagogické sbory, zaměstnanci a zastupitelé volebního
období 2014 – 2018. V duchu motta „Žijeme spolu“ proběhlo rozloučení se členkami
a členy zastupitelstva, kteří se rozhodli, že již nebudou kandidovat v nadcházejícím volebního období.
Ještě jednou děkuji za spolupráci.

Blahopřeji všem nově zvoleným zastupitelům a přeji jim hodně síly, pevné
zdraví a mnoho úspěchů ku prospěchu
obce Bukovec.
A protože uplynul další rok a jsme
připraveni prožít adventní a vánoční
čas, přeji Vám radostné Vánoce prožité s těmi nejbližšími v klidu, pohodě
a lásce i požehnanou cestu příštím rokem. Ať se Vám i nám na obecním úřadě stále daří!
Monika Czepczorová
Vaše starostka

Poděkování
spoluobčanům
Vážení spoluobčané, chci vám poděkovat za podporu, kterou jste mi vyjádřili
při letošních komunálních volbách. Velmi si vážím hlasu každého jednoho z vás
a vnímám, že jste svou volbou výrazně
podpořil nejen mne jako osobnost, ale
i životní postoje, názory a způsoby řešení, které nesu a prezentuji.
Chci vás ujistit, že vaše hlasy nebyly
zmařeny, naopak, zůstávají jako jasně
čitelné vyjádření vaší vůle v obecních
volbách i stálá podpora, kterou z vaší
strany zřetelně vnímám. Jistě se spolu budeme i dále setkávat. Zůstávám
členem zastupitelstva obce, kde budu
nadále pracovat.
Jako spoluobčan vám mohu nyní
nabídnout svoji nově vydanou knihu, jejíž příběh pojednává o hledání
hlubšího smyslu modlitby Otčenáš,
víry i života obecně.
Ještě jednou vám děkuji a novému
vedení obce s nadhledem přeji zdar
a nezbytnou velkodušnost.
Ing. Mgr. Josef Byrtus

USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bukovec
ze dne 12. 9. 2018, konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu Bukovec
Zastupitelstvo obce:
schválilo:
27.675 program jednání
27.676 zřízení vodovodní přípojky na vodovodní řád obce Bukovec na pozemku p. č. 1388/5, k. ú. Bukovec
u Jablunkova, za účelem výstavby
rodinného domu na pozemku p.č.
1391/5, k.ú. Bukovec u Jablunkova,
dle podané žádosti č.j. 673/2018

27.677 zřízení vodovodní přípojky na
vodovodní řad obce Bukovec,
za účelem výstavby rodinného
domu na pozemku p.č. 1391/1,
k.ú. Bukovec u Jablunkova, dle
podané žádosti č.j. 689/2018
27.678 zřízení vodovodní přípojky na
vodovodní řad obce Bukovec,
za účelem výstavby rodinného
domu na pozemku p.č. 1586/3,
k.ú. Bukovec u Jablunkova, dle
podané žádosti č.j. 22/2016

27.679 zřízení vodovodní přípojky na vodovodní řad obce Bukovec, z důvodu napojení na stávající rodinný dům č.p. 166 v Bukovci, dle podané žádosti č.j. 708/2016
27.680 nabídku na uzavření Smlouvy
o poskytnutí úvěru bez zajištění
ve výši 14.000.000 Kč mezi Českou
spořitelnou, a.s. a Obcí Bukovec,
se splatností 6 let (do roku 2025),
výši měsíčních splátek 195.000 Kč
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a úrokem - pevná sazba 2,37 % pro
financování projektu „Veřejné prostranství Bukovec – stavební práce“
27.681 poskytnutí dotace ve výši 7.500 Kč
účelově určenou na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji“ realizovaného příjemcem v rámci Operačního programu Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_
016/0000010 a dále schválilo uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bukovec mezi
Obcí Bukovec a Moravskoslezským
krajem, se sídlem Ostrava, 28. října
117, IČ: 708 90 692
27.682 poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč
účelově určenou na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ realizovaného příjemcem v rámci Operačního programu Životní prostředí,
reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/
0005161 a dále schválilo uzavření
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bukovec mezi Obcí Bukovec a Moravskoslezským krajem,
se sídlem Ostrava, 28. října 117,
IČ: 708 90 692
27.683 poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 173.946 Kč a poskytnutí dotace ve výši 202.969 Kč
z rozpočtu Obce Bukovec na rok
2018 spolku Tělovýchovná jednota Beskyd Bukovec, z.s., se sídlem
Bukovec 44, IČ: 190 15 186 na financování nákupu skútru, včetně
příslušenství pro projekt „Běžkaření na Trojmezí“
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27.684 uzavření Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí návratné finanční výpomoci a dotace z rozpočtu Obce
Bukovec, Bukovec 270 a spolkem
Tělovýchovná jednota Beskyd Bukovec, z.s., se sídlem Bukovec 44,
IČ: 190 15 186 na projekt „Běžkaření na Trojmezí
27.685 rozpočtové opatření č. 10/2018
27.686 Obecně závaznou vyhlášku obce
Bukovec č.1/2018, kterou se stanoví školské obvody základních
a mateřských škol zřízených obcí
Bukovec
27.687 Obecně závaznou vyhlášku obce
Bukovec č.2/2018, o nočním klidu
27.688 upravené zadání Územního plánu
Bukovec
27.689 schválilo deklaraci k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím
místní Agendy 21
27.690 zveřejnění záměru směny pozemků 3920/100, 3920/80, 3920/87
k. ú. Bukovec u Jablunkova v majetku obce Bukovec
27.691 zveřejnění záměru směny nově zaměřeného pozemku 3920/148 k. ú.
Bukovec u Jablunkova vodní plocha, tok přirozený, v hranicích a výměrách dle geometrického plánu
pro rozdělení pozemků, č. 151822/2018, vyhotoveného a dne
14. června 2018 pod číslem 84/2018
ověřeného Ing Vladimírem Mitrengou, který je přílohou záměru.
27.692 odměnu ve výši 2.000 Kč čistého
příjmu členům kulturní komise,
a to ….. a členu komise pro místní rozvoj …..

Občasník obce Bukovec

27.693 poskytnutí mimořádné odměny
ve výši 1.000 Kč čistého neuvolněným členům zastupitelstva,
kteří jsou členy kulturní komise:
….. za pomoc a zajištění kulturních akcí pořádaných obcí Bukovec a účast na kulturních akcích
ostatních obcí
vzalo na vědomí:
27.694 informace k veřejné zakázce „Veřejné prostranství Bukovec – stavební práce“
27.695 informace k plnění Strategického
plánu
27.696 Zprávu kontrolního výboru č. 11
pověřuje:
27.697 starostku obce Moniku Czepczorovou jednáním s Českou spořitelnou o uzavření smlouvy o poskytnutí investičního úvěru a jejím
podpisem
neschválilo:
27.698 poskytnutí finančního příspěvku
do veřejné sbírky pořádané Sdružením místních samospráv České
republiky za účelem pomoci obci
Prameny. Konání veřejné sbírky
bylo osvědčeno Krajským úřadem
Zlínského kraje dne 21.8.2018,
čj. KUZL 60663/2018
zvolilo:
27.699 ověřovatele zápisu Martu Jalowiczorovou a Romana Czepczora
27.700 návrhovou komisi ve složení
Bc. Pavla Wolná a Karel Kreželok

USNESENÍ z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovec
konaného dne 31. 10. 2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu Bukovec
Zastupitelstvo obce:
schválilo:
1.1 určit ověřovateli zápisu Daniela Hořavu a Radovana Ruckého a zapisovatelkou Janu Brzežkovou
1.2 následující program ustavujícího
zasedání:
1. Určení ověřovatelů zápisu
(§ 95 odst. 1 zákona o obcích)
a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva
obce uvolněni (§ 71 odst. 1
písm. a/zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty

e) volba místostarosty
4. Zřízení finančního, kontrolního
výboru a výboru pro národnostní menšiny
a) určení počtu členů finančního
a kontrolního výboru a výboru pro národnostní menšiny
b) volba předsedy finančního
výboru
c) volba předsedy kontrolního
výboru
d) volba předsedy výboru pro
národnostní menšiny
e) volba členů finančního
výboru
f ) volba členů kontrolního
výboru
g) volba členů výboru pro národnostní menšiny
5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů

1.3
1.4
1.5
1.6

zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
6. Diskuse
zvolení jednoho místostarosty
že pro výkon funkce starosty obce
bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn
veřejný způsob volby starosty
a místostarosty
v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst.
2 písm. n) zákona o obcích, v platném znění a podle nařízení vlády
č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, s účinností od
1. 11. 2018 odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva...
V případě nastoupení náhradníka
na uvolněný mandát bude odměna
náležet ode dne prvního zasedání,
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jehož se zúčastnil. V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového
zvolení do funkce – předsedy výboru, člena výboru, bude odměna náležet ode dne zvolení do této
funkce

1.7
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v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst.
2 písm. n) zákona o obcích, v platném znění a podle nařízení vlády
č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, s účinností od
1. 11. 2018 odměnu za výkon funkce

místostarosty jako neuvolněného
člena zastupitelstva obce...
zřizuje:
1.8 finanční výbor, kontrolní výbor a výbor pro národnostní menšiny. Výbory budou tříčlenné
volí:
1.9 starostkou obce Bukovec Moniku
Czepczorovou
1.10 místostarostou obce Bukovec Daniela Hořavu
1.11 předsedkyní finančního výboru
Andreu Ligockou
1.12 předsedou kontrolního výboru
Pavla Pyszka
1.13 předsedou výboru pro národnostní
menšiny Ing. Roberta Kuliga
1.14 členy finančního výboru Mgr. Petra
Stonawského a Radovana Rukého
1.15 členy kontrolního výboru Mariana
Bojka a Janusze Motyku
1.16 členy výboru pro národnostní
menšiny Gabrielu Pazderovou
a Ing. Mgr. Josefa Byrtuse

Vedení obce pro období 2018 - 2022

bere na vědomí:
1.17 složení slibu

Jak byly rozděleny části obce mezi členy obecního
zastupitelstva?
Monika Czepczorová
Funkce: Starostka
Tel.: 774 718 066
E-mail: monika.czepczorova@bukovec.cz
Část obce: Blažky a okolí
čp. 43, 163, 45, 190, 274, 154, 232, 35, 38, 11, 294, 254, 159, 41, 304,
256, 303, 239, 188, 46, 360, 361, 362, 364, 372, 375, 377, 380, 385,
390, 397, 395, 393

Daniel Hořava
Funkce: Místostarosta
Tel.: 774 180 640
E-mail: horava@bukovec.cz
Část obce: Karchy, Chrasciny, Pod Lipou,
Přigon
čp. 245, 100, 105, 266, 316, 104, 317, 101, 340, 346, 284, 181, 185,
288, 108, 252, 318, 162, 381, 400, 255, 405
Andrea Ligocká
Funkce: Předsedkyně Finančního výboru
Tel.: 603 921 218
E-mail: ligocka@bukovec.cz
Část obce: Lysky
čp. 99, 61, 29, 23, 338, 24, 25, 258, 34, 285, 33,
27, 183, 49, 276, 70, 222, 36, 28, 42, 130, 238,
306, 68, 39, 349, 197,168, 32, 331, 389

Pavel Pyszko
Funkce: Předseda Kontrolního výboru
Tel.: 605 954 539
E-mail: pyszko@bukovec.cz
Část obce: Na břehu, Pod křížem, Gruniček
čp. 40, 207, 257, 261, 237, 133, 251, 260, 269,
332, 176, 279, 206, 128, 132, 278, 247, 327, 369,
18, 387, 401, 404
Ing. Robert Kulig
Funkce: Předseda výboru
pro národnostní menšiny
Tel.: 725 452 426
E-mail: kulig@bukovec.cz
Část obce: Pod Kempou, Za Kempou, Pod
Solskim
čp. 248, 125, 219, 180, 175, 145, 221, 126, 220, 65, 203, 213, 153, 198,
121, 173(N), 122, 123, 178, 174, 368, 210, 378, 230, 124
Marian Bojko
Funkce: Předseda výboru školství, kultury,
sociální a tělovýchovy
Člen Kontrolního výboru
Tel.: 776 178 389,
E-mail: bojko@bukovec.cz
Část obce: Bialoně, Robov, Suš, Zachrašč
čp. 94, 326, 95, 96, 351, 353, 92, 193, 109, 102, 325, 324, 103, 359,
169, 020, 111, 273, 333, 155, 112, 273, 177, 119, 211, 343, 139, 114,
115, 355, 263, 293, 118, 212, 164, 158, 359, 335, 113, 120
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Ing. Mgr. Josef Byrtus
Funkce: Člen výboru pro národnostní
menšiny
Tel.: 739 469 585
E-mail: byrtus@bukovec.cz
Část obce: Fiktusy, Bojky, U jilmu
čp. 5, 7, 3, 4,148, 186, 267, 282, 289, 323, 342,
91, 201, 19, 20, 21, 22, 127, 246, 314, 320, 341,
344, 366, 321, 379, 383, 403, 342, 021
Gabriela Pazderová
Funkce: Členka Výboru pro národnostní
menšiny
Tel.: 604 191 396
E-mail: pazderova@bukovec.cz
Část obce: Čmiele
čp. 55, 54, 200, 192, 47, 51, 50, 272, 319, 157,
52, 81, 53
Janusz Motyka
Funkce: Člen Kontrolního výboru
Tel.: 731 486 742
E-mail: motyka@bukovec.cz
Část obce: Macury, U školy
čp. 286, 83, 82, 216, 249, 250, 299, 205, 312,
354, 204, 330, 310, 307, 291, 295, 308, 98, 93,
244, 312, 365, 376, 374, 363, 147, 97

Občasník obce Bukovec

Mgr. Petr Stonawski
Funkce: Člen Finančního výboru
Tel.: 725 779 919
E-mail: stonawski@bukovec.cz
Část obce: Markov, Bařiny, Pulgruň, Pobaše,
Kučery, Za potůčkem
čp. 6, 8, 10, 31, 277, 234, 189, 271, 136, 161, 334, 202, 337, 233,
9, 12, 15, 356, 208, 17, 235, 90, 166, 26, 357, 16, 309, 264, 13, 30,
14, 356, 367, 382, 391, 388, 236, 142, 348, 298, 281, 228, 287, 171,
140, 229, 283, 196, 275, 149, 143, 150, 138, 226, 134, 231, 402,
170, 156, 012

Radovan Rucki
Funkce: Člen Finančního výboru
Tel.: 774 741 180
E-mail: rucki@bukovec.cz
Část obce: Korole, Valečky, Chybidziury,
Fojtství, Woclawky
čp. 297, 62, 146, 160, 63, 315, 223, 75, 76, 77, 80, 215, 253, 313, 336,
85 ,88, 179, 89, 87, 243, 305, 345, 194, 227, 191, 371, 384, 398, 339,
60, 301, 57, 296, 280, 58, 224, 73, 64, 195, 268, 292, 262, 240, 187,
241, 69, 172, 165, 72, 311, 265, 259, 290,347, 86, 302, 358, 67, 71,
322, 370, 394, 392, 399

Nový Územní plán, výzva ke spolupráci občanů
při přípravě podkladů pro zpracování koncepce
zásobování pitnou vodou
Zastupitelstvo obce rozhodlo na svém
25. zasedání, dne 11. 4. 2018 o zpracování nového územního plánu. Pořizovatelem, Městským úřadem Jablunkov, odborem výstavby a územního plánu bylo
zpracováno v květnu 2018 „Zadání Územního plánu Bukovec“, které bylo projednáno v souladu se stavebním zákonem
a dle zaslaných připomínek následně
upraveno.
Nový územní plán bude potřebné
zpracovat na základě znalostí o skutečném stavu v území. V souladu s aktuálním
stavem bude následně aktualizována urbanistická koncepce rozvoje obce, koncepce řešení dopravy a koncepce rozvoje
technické infrastruktury, včetně zásobování pitnou vodou.
V současné době je zásobování obyvatel obce Bukovec pitnou vodou zabezpečováno převážně z místních zdrojů,
a to z malé části veřejným vodovodem
a ve větší, zbývající část obce z vlastních
studní jednotlivých nemovitostí. Znalosti o stavu a rozsahu vodovodní sítě
jsou zcela nedostatečné, chybí informace o vodovodech z místních zdrojů,
o studnách, skupinových vodovodech
nejen z hlediska jejich polohy v katas-

trální mapě, ale i dimenzích vodovodů
a vydatnosti zdrojů vody, protože jsou
nepřesné nebo v mnoha případech zcela
chybí, i když se dlouhodobě využívají pro
zásobování většího počtu domů.
Žádáme občany, kteří jsou vlastnící vodovodů a studen, či jiných
zdrojů vody nebo mají kvalifikované poznatky o vodovodní sítí
a zdrojích, aby ve spolupráci s pověřenými pracovníky obecního
úřadu napomohli k zpřesnění skutečného stavu v oblasti zásobování
vodou. Průzkum stavu vodovodní
sítě bude zabezpečovat Daniel Hořava, tel.: 605 813 200, informace
je potřebné poskytnout do konce
měsíce března 2019.
Katastrální mapa je k dispozici v kanceláři místostarosty a výřezy z ní lze občanům poskytnout.
Veřejný vodovod bude v novém Územním plánu nezbytné navrhnout tak, aby
se rozšířil a umožnil zásobovat pitnou vodou stávající zástavbu, tj. rodinné domy
v celém zastavěném území obce, a taktéž
stavební pozemky, které budou navržené

k zástavbě rodinnými domy, pro občanskou vybavenost, výrobu a podnikatelské
aktivity. K návrhu koncepce zásobování
pitnou vodou jsou požadované informace zcela nezbytné.
Podněty na pořízení změny Územního plánu Bukovec je možno podat do
konce měsíce března 2019.
Jana Brzežková,
referentka
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Služba SENIOR a BABY TAXI v obci

Od loňského roku mají občané naší
obce ve věku od 60 let, možnost využívat
služby SENIOR TAXI a BABY TAXI. Jedná se
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.
Např.: za 1 jízdu ve směru Bukovec-Jablunkov zaplatí občan 50 Kč, Obec Bukovec také 50 Kč, celková výše jízdy v jednom směru činí 100 Kč.
V případě, že chcete služby využívat, je
zapotřebí podat žádost na OÚ Bukovec,
předložit občanský průkaz, průkaz ZTP
nebo ZTP/P pro SENIOR TAXI a rodný list
dítěte pro BABY TAXI.
Po podání žádosti obdržíte průkaz, kterým se budete prokazovat při každé jízdě.
Více informací na tel. č. 724 850 122
nebo webových stránkách obce www.
bukovec.cz.
Zdeňka Sikorová, referentka investic

Zimní údržba
V zimním období 2018/2019 mají na
starosti údržbu místních komunikací
v naší obci pan Tomáš Suszka (centrum
obce) a pan Vítězslav Smolík (silnice
č. III/01149). V části obce Bařiny, Markov
a Pulgruň pan Martin Gorzolka a část

Groniček pan Josef Bojko. Posyp komunikace centrem obce zajišťuje taktéž
pan Vítězslav Smolík. Zimní údržbu in-line stezky v celé délce a chodník Kučery – Turek zajišťují Technické Služby
Bukovec, s.r.o.

Zprávy do vašeho telefonu
Občané obce, kteří by chtěli využívat
systém SMS zpráv odesílaných obecním
úřadem a dostávat tak aktuality a pozvánky z obce, mohou nahlásit své tel. číslo na

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

Dárek v podobě kalendáře potěší
Stejně, jako v předchozích letech, tak
i letos máme pro Vás připravené kalendáře pro rok 2019.
Kalendáře Vám budou doručeny
do konce prosince 2018 zastupiteli
obce.

INFORMUJEME O INVESTICÍCH

Žádost o dotaci
V lednu roku 2018 jsme podali ve
spolupráci s Ing. Kateřinou Huczalovou
z Centra společných služeb, žádost o dotaci na stavbu místní komunikace k RD
čp. 175 – Bujákovi v rámci vyhlášeného
dotačního titulu Moravskoslezského kraje „Podpora obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje 2018“.
S žádostí jsme byli úspěšní, a proto
nyní již probíhají dokončovací práce na
této stavbě.

Prosinec 2018 / číslo 85

MŮŽE VÁS ZAJÍMAT…

Krajský „Mikuláš“
nadělil
i pro Bukovec...
Obci Bukovec byly zapůjčeny Moravskoslezským krajem 4 elektrokola
včetně 1. dobíjecího stojanu v rámci
kampaně e–kola pro kraj. Cílem tohoto projektu je propagace alternativních možností mobility, nabídnout
lidem možnost šetřit přírodu i svoje
zdraví. Kola poháněná elektromotorem budou moci využívat jak místní, tak i návštěvníci, kteří naši obec
navštíví.
Více informací o zapůjčení naleznete v dalším vydání zpravodaje.

Prosinec 2018 / číslo 85
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Projekt / Projekt:
POSÍLENÍ PŘESHRANIČNÍ AKCESCHOPNOSTI A ZVYŠOVÁNÍ KOMPATIBILITY V ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ /
WZMOCNIENIE GOTOWOŚCI DO DZIAŁAŃ TRANSGRANICZNYCH, ZWIĘKSZENIE KOMPATYBILNOŚCI W SYTUACJACH
KRYZYSOWYCH
registrační číslo projektu / numer rejestracyjny projektu
CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000906
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Interreg V-A Česká republika – Polsko
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Interreg V-A Republika Czeska - Polska”
VEDOUCÍ PARTNER / PARTNER WIODĄCY:
Město Jablunkov - získalo finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj 283.407,85 EUR,
ze státního rozpočtu 16.671,05 EUR
Miasto Jablunkov otrzymało środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w kwocie 283.407,85 EUR
PARTNERY PROJEKTU / PARTNERZY PROJEKTU:
Obec / Gmina Bukovec
- obdrží finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj 66.591,55 EUR,
ze státního rozpočtu 3.917,15 EUR
- otrzyma środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 66.591,55 EUR,
z budżetu państwa 3.917,15 EUR.
Obec / Gmina Istebna
- získala finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj 356.201,85 EUR.
- uzyskała środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 356.201,85 EUR.
Období provádění / Okres realizacji: 2019

INZERCE

PRODÁM LES
POZEMEK
p.č. 875/3, 875/12, 875/13.
K.ú. Bukovec u Jablunkova.
Více informací
na tel. +420 602 411 034.
Ing. Ladislav Rucký

Zde může být
i Vaše reklama
nebo inzerce
Prokazované způsobilé výdaje činily 1.977.254,95 Kč. Obdržená dotace ve výši
1.680.666,70 Kč.

Občasník obce Bukovec
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Chystáme se na novou sezónu 2018/2019
Sněžný skútr pro Bukovec
lek a náročností. Návrhy těchto tras můžete vidět na obrázcích. Součástí projektu je
také zakoupení sání, pomocí kterých bude
zajištěna první pomoc zraněných běžkařů
či lyžařů v areálu Kempaland a jejich svoz
k místu dojezdu záchranné služby.
Lucie Jalovičorová,
účetní T.S. Bukovec s.r.o.
Od letošní zimy se budou nově v okolí areálu Kempaland v Bukovci upravovat
běžecké tratě za pomoci nově zakoupeného sněžného skútru a stopaře. Na jeho
pořízení přispěl částkou ve výši 200 000 Kč
ze svého rozpočtu Moravskoslezský kraj.
Tato částka představuje více než polovinu
jeho pořizovací ceny.
Pomocí skútru se budou tvořit a pravidelně udržovat běžkařské tratě různých dé-

Prosinec 2018 / číslo 85
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Zimní sezóna 2018/19
v našem - vašem areálu Kempaland
Rok se s rokem sešel, a tak nám dovolte
seznámit Vás s několika novinkami a informacemi z našeho areálu.
Máme pro Vás skvělou zprávu. Aktualizovali jsme ceník na zimní sezónu
2018/19 a ceny zůstávají stejné jako loni.
Děti do šesti let s doprovodem dospělé
osoby si zalyžují zcela zdarma, do 18-ti
let jsou zvýhodněné dětské ceny a novinkou letošního roku pro odrostlejší již
od 55 let mají také dětské zvýhodněné
jízdné. Obyvatelé Bukovce budou mít ve
všední dny slevu 30 % na lyžování. Využijte této jedinečné příležitosti a přijďte
si zalyžovat.
Provozní doba našeho areálu bude
každý den od 8:30 - 16:00 hod., 17:00 –
20:00 hod. mezi 16-17 hod. bude přestávka na úpravu sjezdovky. Více informací naleznete na www.kempaland.eu. Budeme
se těšit na Vaši návštěvu.
Bezva TIP na vánoční dárek pro své
blízké, nebo známé v podobě DÁRKOVÉ
POUKÁZKY. Poukázku v jakékoliv ceně
si můžete objednat na tel. čísle: +420
792 370 092.

Ceník na zimní
sezónu 2018/19
Dopolední 8:30 – 12:00 hod.
Odpolední 12:00 – 16:00 hod.
Večerní 17:00 – 20:00 hod.
Celodenní 8:30 – 16:00 hod.

Hlavní sezóna od 11.12.2018 do 10.03.2019 Vedlejší sezóna do 10.12.2018 od 11.03.2019
Dospělí
Do 18 let
Dospělí
Do 18 let
240,170,200,150,250,180,210,160,280,200,240,180,360,250,290,200,-

Jednorázový
hodinový
2 – hodinový mimo večerní
2 – hodinový večerní
Bodový – 10 jízd

30,150,210,220,230,-

20,100,160,170,160,-

Rodinný skipas 2+1, denní
Rodinný skipas 2+2, denní
Rodinný skipas 2+3, denní

800,950,1.100,-

600,700,800,-

SKIPAS denní s fotkou
SKIPAS denní + večerní s fotkou
SKIPAS večerní s fotkou

3.000,3.000,3.000,-

2.000,2.000,2.000,-

Nekonečné lano 1 hodina
Nekonečné lano 2 hodiny
Dětský park 1 hodina
Dětský park 2 hodiny

70,120,100,160,-

Základní školy – denní
Základní školy – 4 hodiny
Základní školy – 2 hodiny

160,120,80,-

Střední školy – denní
Střední školy – 4 hodiny
Střední školy – 2 hodiny

200,140,100,-

27,150,170,190,230,-

18,100,140,140,160,-
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Technický úsek obce
Díky letošnímu krásnému podzimu jsme
měli o něco více času na práci s přípravou
„obce“na zimní období. Vyčistili jsme reverda a žlaby kolem místních komunikací od
nánosu hlíny a listí. Označili jsme v místních
komunikacích umístění reverd, aby v případě plužení nedošlo k jejich poškození. Prosíme tedy zejména mladistvé občany, aby
tyto dřevěné kůly nechali na svých místech.
Nádoby na posyp komunikací v jednotlivých dvorech jsou naplněny posypovým
materiálem – štěrkem. Za velmi nepříznivé-

ho počasí využíváme „domeček pod obecním úřadem“, ve kterém opravujeme a natíráme lavice a stoly, ať nám zase dobře slouží
pro obecní akce. Provádíme úklid hřbitova,
autobusových zastávek a stanovišť kontejnerů. Prosíme občany, aby do kontejnerů na
tříděný odpad nevhazovali zbytky z kuchyně. Při vhazování papírových kartonů – krabic do modrých kontejnerů, krabice prosím
rozložte, rozřežte na menší kousky, popřípadě sešlápněte. Umožňujete tak účelově
naplnit kontejner do plna. Ve výsledku tak

platíme za odvoz poloprázdného kontejneru, který je naplněn složenými krabicemi.
Děkujeme všem, kteří odpad poctivě třídí
a záleží jim na tom, jak naše obec vypadá.
Nezapomeňme také na to, že i třídění odpadu se projeví v částce, kterou za odpady
platíme. Čili čím více třídíme, tím více peněz
za tříděný odpad je vráceno obci, což se pak
promítne v ročním poplatku za odpady. Jistě jste mnozí postřehli, že se poplatek, ani
v letošním roce nezvýšil. 😊
Jarmila Bujáková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Všem občanům, kteří oslavili nebo oslaví svá životní jubilea srdečně blahopřejeme.
„Ať jsou Vaše dny plné radosti, krásných momentů, nezapomenutelných chvil, smíchu a lásky.“
Listopad
Pyszková Věra
Bojková Anna
Mucha Bohuslav
Lipowská Helena
Chybidziura Josef
Bulawová Anna
Haręžlak Miroslav

55
60
55
65
70
55
55

Prosinec
Byrtusová Helena
Niedoba Vladislav
Vavrečka Zdeněk

75
70
60

Leden
Lipowski Tadeáš
Lysková Anna
Čmiel Bohuš
Kurková Vanda
Bojková Libuše
Čmielová Stanislava
Stonawski Radim

70
70
60
60
55
55
50

Únor
Benková Terezie
Wawrzacz František
Jalowiczor Josef
Trzaskalik František
Cieslarová Anna
Jochymková Alena
Sikora Antonín

„Zlatý věk přijde ve chvíli, kdy lidé
zapomenou na zlato.“

85
75
70
70
55
55
55

Březen
Motyka Jan
Zarzycká Marie
Pyszko Zuzanna
Lipowski Josef
Rucki Bronislav
Smolik Jaroslav
Staszková Jana
Sliž Pavel
Jochymek Stanislav
Bojková Marta

99
80
70
70
65
65
60
55
50
50

Gilbert Keith Chesterton

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.
Výbor pro kulturu a školství

KULTURA V NAŠÍ OBCI

Druhý švestkový sad v obci – „Radost na pokračování“

Dne 24. 10. 2018 proběhla
v naší obci již čtvrtá výsadba
stromů. V průběhu těchto
čtyř let jsme vysázeli 84 stromů pro nově narozené děti.
Předloni byl vysázen také jeden jedlý kaštan na místě pokáceného kaštanu u autobusové zastávky u hotelu Kempa, loni jeden buk při příležitosti 225. Výročí vzniku
polského školství v obci u budovy PZKO
a děti jej pojmenovaly „Bukowianek“. Letos

se vysázela jedna lípa při příležitosti 100. výročí založení
Československa u budovy
Obecního úřadu. Celkem se
v Bukovci na jaře zazelená
87 nových stromů.
Rodiče nově narozených
občánků letos vysázeli 16
stromů – švestek. Vznikl tak
základ ovocného sadu „Kořeny života II.“ v blízkosti areálu
„Cestujeme po Evropě“ u Kempalandu. Finančně nás podpořila nadace Sázíme stromy z.ú., s výsadbou nám pomohla firma
Zahradnictví Šimková s.r.o. i zástupkyně
nadace paní Lenka Dočkalová. Děkujeme.
Ivana Kluzová, kulturní referentka

Prosinec 2018 / číslo 85
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Bukovcem chodil Mikuláš (dokončení ze str. 1)

I letos přijel Mikuláš v kočáře…
… v doprovodu Andělů a svaté Kateřiny

Posléze se ukázalo, že i v Bukovci děti umí zlobit a dorazila
i pekelná návštěva…

INZERCE

…desítky zvědavých dětiček v očekávání, zda-li jim Mikuláš
něco nadělí, či nikoli…

Ani photobudka nechyběla. Děti si tak mohly odnést domů okamžitě vytištěnou fotku s Mikulášem a jeho družinou

Občasník obce Bukovec
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Sázíme stromy aneb Vraťte stromům korunu
Sázíme stromy, z. ú. - jsme nezisková
organizace, která propojuje firmy, obce
a dobrovolníky a společně sázíme stromy na místech, kde je to nejvíce potřeba.
Peníze získáváme od firem, které se rozhodnou podpořit životní prostředí. S obcemi vyhledáváme nejvhodnější lokality,
které by jinak zůstaly neosázeny. A s dobrovolníky, často samotnými zaměstnanci
firem, nakonec stromy vysázíme. Naším
cílem je jednak podpořit krajinu výsadbou
stromů a jednak ukázat lidem, že vysadit
strom není nic složitého a že tak můžeme svým dílkem přispět každý z nás. Navíc to vnímáme jako takovou "radost na
pokračování", protože tou výsadbou to
teprve začíná. K tomu "svému" stromu se
můžeme vracet desítky let a možná nám
po čase bude dělat ještě větší radost než
v den výsadby.
Peníze na výsadbu nejčastěji získáváme od firem v rámci jejich aktivit společenské zodpovědnosti nebo prostě jen
uvědomění, že každá firma za sebou zanechává ekologickou stopu a měla by to
přírodě alespoň částečně kompenzovat.
Firma buď stromy financuje a také vysadí jako teambuildingovou aktivitu pro
své zaměstnance, nebo poskytne finance
a my domluvíme místní dobrovolníky, se
kterými pak výsadbu realizujeme.
Před třemi lety nás oslovily společnosti Henkel a Rossmann, které společně vytvořily kampaň Vraťte stromům

korunu. Koncem srpna a začátkem září
běží v prodejnách Rossmann akce, kdy
z každého prodaného výrobku určitých
značek věnují korunu na výsadbu stromů. Sázíme stromy, z.ú. pomáhá s domlouváním vhodných lokalit a praktickou realizací výsadeb. V letošním roce se
vybralo na výsadbu 400 stromů, které sázíme na 18 místech ČR tam, kde je team-

buildingového sázení méně a peníze se
tam hůře dostávají. Díky této akci jsme
mohli letos pomoci financovat 16 stromů také v Bukovci, nejvýchodnější obci
republiky.
Lenka Dočkalová,
zástupkyně ředitelky neziskové organizace Sázíme stromy, z.ú.

Bukovecká knihovna informuje
Vážení čtenáři,
tak jako každý rok i letos s příchodem
zimního období se rozšiřuje nabídka našeho zimního fondu. Dny se krátí, zahrady a pole se pomalu ukládají k odpočinku, takže i my máme víc času si sednout
s pěknou knížkou do našeho oblíbeného
„křesílka“ a ponořit se do čtení. Po celý rok
pro vás nakupujeme knižní novinky a kolem Vánoc je jich nejvíc. Nabízíme malou
„ochutnávku“:
Pro děti: Sára, Země příběhů, Kamarádky kouzelných zvířátek, Stela a skřítkové, Zvířata z kouzelného lesa…
Pro dospělé: Sítě z pavučin, Duhový
most, Zimní romance, Temné hlubiny,
Ztracená brána…
Povinná četba: Matka, R.U.R., Bílá nemoc a další.
Pro malé návštěvníky knihovny jsme zakoupili sadu her – malý stolní fotbal, stolní
tenis, šachy, dámu aj. Stačí jen vzít kamarády, přijít a turnaje mezi dětmi mohou začít.
Pro ještě menší děti – od 3 let máme k dis-

TIP NA DÁREK
CO JE KOUZELNÉ ČTENÍ
A ALBI TUŽKA?
Kouzelné čtení je unikátní výukový
systém, který vám přináší spoustu informací a zábavy. Stačí, když se lehce
dotknete tužkou obrázku nebo textu,
ozve se příslušná informace, zvuk nebo
hudba. Tato interaktivní elektronická
tužka vám umožní zažít vždy něco
nového.
pozici Albi tužku pro kouzelné čtení. Rodiče
si tak mohou přijít vyzkoušet, jak tyto knihy
s tužkou, která čte dětem pohádky funguje.
Pro rodiče máme tedy dobrou zprávu, pokud si zakoupíte Albi tužku pro své dítě, další knihy, které s touto tužkou „spolupracují“
budeme mít k zapůjčení v naší knihovně.
Vaše děti tak obohatí svou slovní zásobu
ještě dříve než se samy naučí číst.

Nabízíme také zápůjčku knih s donáškou až domů. Tato služba je nabízena důchodcům a nemocným občanům, kteří mají problémy s chůzí. Po telefonické
dohodě Vám knihy dovezeme až domů.
Knihovna je otevřena každé pondělí
a středu od 12 do 17 hodin, po telefonické
domluvě kdykoli, kromě soboty a neděle.
Knihovna je místem, kde se lidé potkávají,
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diskutují a doporučují si dobré čtení ke
kafíčku. Přijďte a rozšiřte tak řady spokojených čtenářů naší obce.
Soutěže:
1. Vymyslete a navrhněte logo naší
knihovny – fantazii se meze nekladou.
Nejlepší logo bude oceněno. Jak by
mohlo logo vypadat, se dovíte v příštím vydání Občasníku.
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2. Již po několikáté vyhlašujeme soutěž
o nejlepšího čtenáře pro žáky 1. stupně základních škol. Přečtené knihy se
budou zapisovat do čtenářského pasu
a nejlepší čtenáři budou odměněni na
konci školního roku. Soutěžíme o plyšové hračky a stavebnice.
Jelikož i naše knihovna má svou kapacitu, jsme nuceni některé starší knihy vy-

Občasník obce Bukovec

řadit. Proto je nabízíme zdarma… Přijďte
si je prohlédnout, vybrat a dejte knihám
druhou šanci.
POZOR ZMĚNA! Otevřeno vždy v pondělí a středu od 12:00 do 17:00 hodin.
V pondělí 31.12.2018 bude knihovna zavřena.
Jarmila Bujáková, knihovnice

ZE ŽIVOTA ČESKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY BUKOVEC

Novinka na ZŠ - Klub zábavné logiky a deskových her
1. listopadu 2018 byla zahájena na
naší škole činnost Klubu zábavné logiky
a deskových her. Klub bude probíhat každé úterý do konce března 2019. Je zdarma a jeho vedení se ujala paní učitelka
lic. Libuše Vavřačová.
Do klubu se mohou přihlásit všichni zájemci z řad žáků základní školy. Činnosti
v klubu jsou zaměřené na rozvoj logického (ale i informatického) a strategického
myšlení žáků. Děti si mohou přijít zahrát
různé víceúrovňové logické hry, postřehové hry, řešit hlavolamy, stavět skládačky a stavebnice. Mohou se také účastnit
soutěží, luštit křížovky, sudoku, atd.
Klub je vhodný pro všechny děti, pro
ty nejmenší až po páťáky. Každé z dětí si
z širokého výběru aktivit zcela jistě něco
vybere.

Další úspěch školní družiny v soutěži
Jablunkovský džbánek
Zručnost a nápaditost bukoveckých
dětí se letos opět potvrdila ve výtvarné
soutěži Jablunkovský džbánek. Soutěž se
nesla na téma Dětský svět a zúčastnilo se
jí 98 žáků - ze ZŠ Jablunkov, PZŠ Jablunkov,
ZŠ Písečná, ZŠ Bukovec, PZŠ Bukovec, ZŠ
Mosty u Jablunkova, kroužek při ZŠ Hrčava, PZŠ Dolní Lomná a PZŠ Bystřice. V této
konkurenci se podařilo našim žákům výborně obstát a získat celkem 5 cen. 3. místo obsadila Dominika Pilchová, na 2. místech se umístily Anežka Wolná a Klaudie
Kurková, 1. místo získal Martin Kreželok.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo v pátek 2. listopadu ve 13h
v kinosále Jablunkovského centra kultury a informací. Zúčastnili se ho ocenění
žáci v doprovodu paní učitelky lic. L. Vavřačové, pod jejímž vedením soutěžní výrobky vznikaly.
Všem, kteří se do soutěže zapojili, děkujeme za vzornou reprezentaci školy
v této soutěži.
Mgr. Lucie Nožková,
ředitelka ZŠ a MŠ Bukovec, p.o.
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Zpráva ze školní šatny
O tom, že školní šatna nemusí být pouze místem, kde se děti převlékají a přezouvají, svědčí následující příspěvek paní
školnice Marcely Zogatové:
Chtěla bych vás seznámit se zajímavou
aktivitou dětí čekajících na začátek vyučování. Už druhým rokem při ranním čekání v šatně si s dětmi krátíme čas luštěním.
Děti tahle aktivita vzala za srdce a polovina školáků se dala do luštění osmisměrek.
Vím, že mladším dětem s luštěním pomáhali i rodinní příslušníci. Nakonec jich děti
vyluštili 40 a i s dopisem, ve kterém jsme
popsali naši školu a Bukovec taky, jsme je
odeslali do redakce měsíčníku.
Ani jsme se nenadáli a do školy přišel
šek na 500 Kč. VYHRÁLI JSME! Ta obrovská radost dětí, to bylo něco… Ale teď se
rozhodnout co s nimi, jak s nimi naložit?
Návrhy byly různé… od výletu na Gírovou,
koupání v bazénu, výletu na kolech, nákupu dobrot či školních potřeb, dokonce

padly návrhy věnovat peníze na charitu…
Nakonec zvítězil návrh „Ranní dýchánek
v šatně“ – rozuměj snídaně.
Každý z dětí si řekl, co by si přál k snídani. Nakoupili jsme suroviny a nastal den
D. Vyzdobili jsme si šatnu, připravili snídani, donesli rádio, okrášlili jsme se čepičkami a v 8 hodin 31. května 2018 to začalo.
Podávala se snídaně, po ní jsme si zahráli
různé hry, pilo se kapučínko, zpívalo se,
došlo i na DISCO. Pro děti bylo největší
odměnou to, že ty děti co neluštily, se musely učit, zatímco my jsme měli šatnu pro
sebe. No řeknu vám, takové „Šatnové čoro
moro“ neměla v okolí žádná škola. Slavili
jsme intenzivně 2 hodiny a dětem se vůbec nechtělo na vyučování.
Slíbili jsme si ale, že se po prázdninách
znovu pustíme do „luštěnek“ a tak se
také stalo. Opět máme vyluštěné a odeslané tajenky, tak nám držte palce, ať výhra zase někdy dorazí k nám do Bukovce.

Chceme poděkovat paní ředitelce a paním učitelkám, že nám umožnili uskutečnit tuto akci.
Marcela Zogatová, školnice ZŠ

Setkání s kamarády z Polska - Lodygowic
aneb „Bramborový den“
Ve středu 17. 10. 2018 jsme se v naší školičce opět setkali s předškoláky a paními
učitelkami z partnerského předškolního
zařízení v Polsku. Tato vzájemná spolupráce už trvá přes deset let a stále si máme
co nabídnout a na čas strávený společně
se těšíme. Tentokrát přijali pozvání i předškoláci a paní učitelky z PMŠ v Bukovci.
Pro tento den jsme si vybrali činnosti
spojené s bramborami, s plodinou, kterou
všichni dobře známe.
Společné přivítání a seznámení vystřídaly aktivity jak výtvarné, pracovní, tak
i pohybové. Bramborovými tiskátky jsme
si nazdobili podzimní tašky, nakrájeli hromadu, ale opravdu hromadu bramborových hranolek, umíchali a nakonec i upekli
chutný koláč.
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Nejočekávanější činností pak byla
„Bramborová olympiáda“ v tělocvičně.
Převážela se, nakládala a následně vykládala bohatá úroda brambor, skákalo se
v „bramborovém“ pytli a nakonec jsme si
užili “bramborovou“ bitvu.
To všechno úsilí si zasloužilo pořádné
ocenění v podobě medaile nikoliv bramborové, ale zlaté. Nechyběla ani hranolková hostina s vlastním koláčem.
Společný den rychle utekl a my se už
těšíme, co si pro nás naši kamarádi připraví
na jarním setkání v Lodygowicích.
Poděkování patří všem paním učitelkám MŠ, školnicím a kuchařkám, díky kterým nám všem bylo příjemně. Ono stále
ještě platí, že „když se chce, tak všechno jde“.
za kolektiv MŠ
Szmeková Miroslava

Jesień w Bukowcu
Najdalej na wschód wysunięta gmina
w Republice Czeskiej to Bukowiec, słynący z bardzo dobrych warunków do sportów letnich i zimowych. Aktywny odpoczynek pod gołym niebem ma tu zawsze
dużo zwolenników. Kto tam jeszcze nie
był, zapraszam, bo warto.
Jest tam również Bukowianek, przedszkole i szkoła, w którym wiele się dzieje.
Przedszkolaków jest 26 i dla nich był poświęcony wakacyjny remont. Nowa łazienka z WC i kuchnia to był dopiero początek.
Za rok będzie plac zabaw i kolejne kro-

ki prowadzące do ulepszania warunków
dla edukacji i zabawy tak dużej gromady
wesołych dzieciaków. Bukowianie są miłą
grupą lubiącą się spotykać bez względu
na wiek. PIECZOKI to była pierwsza impreza Macierzy Szkolnej dla rodzin uczniów
i przedszkolaków. Pyszne pieczoki zajadali
uczestnicy na boisku szkolnym a kto miał
ochotę, to częstował się smacznymi wypiekami z domowych piekarników. Drugie
spotkanie, GRZYBOBRANIE, też miało swoich fanów i kosze zapełniono w mig. Został
więc czas na wspólne gry i pogawędki.

Przedszkolny Bukowianek ma swe bogate życie. Wspaniałe widoki zapraszają
na długie spacery. Z dala można zobaczyć Girową, Baginiec a nawet Jaworowy z Ostrym. Jedna ścieżka zaprowadziła
dzieciaki na dworzec kolejowy, bajkowy,
jak ze snu. Bardzo zręczny tatuś dwóch
maluszków zbudował dla swoich ukochanych synów miniaturową stację kolejową. Jest dworzec, na torach lokomotywa
z wagonami dla pasażerów, na zmianę wagony towarowe z czarnym węglem i kłodami drzew. Są szlabany z dźwięcznym
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dzwonkiem, zwrotnice, semafory, komplet
marzeń kolejarza. Do tego cudownego
miejsca w prywatnym ogrodzie każdy nie
może wstąpić. Zaprzyjaźniony właściciel
zrobił wyjątek i przygotował Bukowiankom specjalną podróż pod Beskidami.
Przeżycie fenomenalne, takie, które się
nie zapomina. Szacun i ukłon.
Do Bukowca zawitali też dwaj panowie z Teatru Własnego z Chorzowa. Aktorzy zabrali małą publiczność do Smutnego Królewstwa, ale jak to w bajkach
bywa, wszystko zakończyło się radośnie
i z uśmiechem.
W środę grupa starszaków poszła z wizytą do czeskiego przedszkola, by spotkać się z rówieśnikami z Polski i wspólnie
wziąść udział w zabawach integracyjnych,
warsztatach twórczych oraz pokosztować
smakołyków z zagranicy. Były też prezenty, więc radości dużo.
Starszaki miały w październiku poważne zadanie: przygotować co nieco na jesienną wystawę Klubu Emerytek. Zręczne
ręce przedszkolaków i szkolaków spełniły zadanie na 102. Odwiedzili też wystawę, która była w remizie strażackiej
i zachwyciły ich wszystkie prezentowane cuda. Niespodzianką było cukierkowe
wstępne, za co miłym seniorkom pięknie
dziękujemy.
Przedszkolaki całą jesień korzystały
z gościnności bukowieckiego klubu sportowego i na boisku piłkarskim bawiły się
z piłkami, brały udział w grach sportowych i wyścigach zręcznościowych. Panowie, rośnie Wam narybek, ponieważ
dodatkowo we wtorki dzieciaki zdobywają sportowe umiejętności w sali gimnastycznej czeskiej szkoły. Czas pomyśleć
nad projektem i dobudować salę gimnastyczną z prawdziwego zdarzenia i dla
polskich dzieciaków, które swoje zdolności będą rozwijały nie tylko raz w tygodniu
na czas określony.

Szanowni Bukowianie,
rok szkolny leci milowymi krokami
a my od pierwszego dnia nauki wchłaniamy nie tylko sporo wiedzy podczas
lekcji, ale również cieszymy się z wielu
ciekawych spotkań, wycieczek edukacyjnych, konkursów i licznych atrakcyjnych
projektów w naszej szkole.
Dnia 3 września 2018 roku w szkole rozpoczęło naukę 43 uczniów w pięciu rocznikach. W ramach projektu „Šablony pro
ZŠ a MŠ I“ mamy możliwość skorzystania
również z zajęć pozalekcyjnych np. z Klubu językowego, matematycznego, czytelniczego oraz logiki, gdzie formą ćwiczeń,
zabaw i gier edukacyjnych mamy możliwość doskonalenia się i rozwijania swoich
umiejętności w różnych dziedzinach nauki.
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Kasztanowców jest coraz mniej, lecz
Bukowiec jest wyjątkiem. Przedszkolaki
sumiennie zbierały kasztany i taszczyły
je w reklamówkach do przedszkola. Oddały je tatusiowi Karolka, które je wysuszy
i zimą zaniesie zwierzętom do lasu.
Niezwykle uroczysty był też listopadowy piątek, kiedy to przedszkolaki włączyły
się w obchody Niepodległej Polski. 100 lat
historii, to temat dla małych trudny, lecz
z honorem stanęli na baczność do hymnu, z dumą wytworzyli własne mapy Polski i białoczerwone flagi. Uroczysty dzień
zakończył skoczny krakowiak.
Bukowianek obchodzi też swoje święta: Święto Jeża i Międzynarodowy Dzień
Pluszowego Misia . Kiedy dzieciaki opowiadały rodzicom co wtedy się w przedszkolu działo, niejeden żałował, że już
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do przedszkola nie chodzi. Ale rodzice
też mają własne imprezy. Przedszkole
odwiedziła autorka projektu Celé Česko
čte dětem, pani Eva Katrušáková, która
propaguje codzienne czytanie dzieciom.
Przedszkolaki jej bardzo pięknie dziękują za taką podpowiedź, jak spędzać czas
z dziećmi . Rodzice też świetnie się bawili
na wieczorku zapoznawczym i teraz będzie im łatwiej współpracować.
Przedszkole ma co miesiąc nowe dekoracje ścian, które są dla dzieci niespodzianką i są nimi zachwycone. Teraz dzieciaki szykują się do Jasełek, które razem ze
szkolakami wystawią w grudniu w Domu
PZKO. Wszystkich obywateli ukochanego
Bukowca zapraszamy.
Pani Janka
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W naszej szkole swoją wiedzę wzbogacamy udziałem i sukcesami w licznych
atrakcyjnych konkursach, których w tym
roku szkolnym jest sporo. Między najciekawsze należy wspomnieć konkurs językowo-plastyczny dla dzieci z regionów
bilingwistycznych pt.: „Vícejazyčnost je
bohatství“, w którym przekazujemy to, iż
nasza szkoła kształci i uczy wrażliwości
i tolerancji wobec wielokulturowości w
swoim środowisku. Za swoją pracę zyskała
Verunka Czepczor wyróżnienie, piąta klasa 3. miejsce i wizytę w Praskim Muzeum,
zaś cała szkoła wyróżnienie za wzorową
współpracę.
Ze satysfakcją przygotowywaliśmy
prace konkursowe do Muzeum Těšínska
na temat „Jablunkovský džbánek“ pt. „Dětský svět“. Do Muzeum miasta Trzyńca wyprodukowaliśmy szopki świąteczne a na
wystawę organizowaną przez bukowiecki Klub Seniora nazwaną „Co potrafią nasze babcie i dzieci“ dostarczyliśmy całą
masę wyrobów z jesienną i świąteczną
tematyką.
Nasza praca urozmaicona jest wielu nieformalnymi spotkaniami. Do najciekawszych należą: grzybobranie z przedszkolakami, pieczoki z rodzicami, latawcomania
oraz wieczorek zapoznawczy rodziców.
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W tym roku szkolnym po raz pierwszy
mogliśmy skorzystać z projektu organizowanego przez Towarzystwo Nauczycieli
Polskich, które dofinansowało nam wyjazd edukacyjny do kopalni soli w Wieliczce. Po trzygodzinnym programie w
podziemnym świecie soli odnieśliśmy sobie sporo ciekawych wrażeń, przeżyć, doświadczeń, wiedzy i licznych upominków.
W październikowe dopołudnie gościliśmy w szkole panią Katarzynę Wasilkowską, autorkę licznych książek dla dzieci,
z którą spotkaliśmy się w biesiadzie literackiej pt. „Z książką na walizkach”, a o
tydzień później wyjechaliśmy do Teatru
Cieszyńskiego na spotkanie z dalszymi autorami i stale pamiętamy hasło spotkania:
„Dziecko, które czyta, myśli …”.
Pod koniec października odbyła się
nasza oczekiwana „Noc w szkole”, gdzie
pomimo chłodnej i deszczowej pogody,
szliśmy dopingować naszych kolegów piłkarzy na boisko, gdzie „nasi” odnieśli zwycięstwo w turnieju. Po meczu przyjechał
ponownie do naszej szkoły p. Samuel Valko, który bardzo ciekawą formą zapoznał
nas z życiem różnych płazów i gadów, których mogliśmy również dotknąć.
Z okazji 100. rocznicy niepodległości
Czechosłowacji i Polski odbył się w szko-

Myslivost není rozhodně jen o lovu
Celý rok se členové našeho Mysliveckého spolku připravují na zimu. Zima je
hlavní období pomoci zvěři v době nouze
a její ochrany. Vždyť jedním z našich hlavních poslání je ochrana zvěře před nepříznivými vlivy a zejména před strádáním.
Na dobu strádání zvěře připravujeme krmivo jaderné i objemové. Jaderné krmivo
(oves) pořizujeme z vlastních zdrojů a z finančního daru obce v celkové hmotnosti
2 tun. Objemové krmivo (otavu) si musí
každý člen na zimu připravit sám, nově využíváme lisování sena do menších balíků
kvůli lepšímu transportu. Krmivo zavážíme do 5 přikrmovacích zařízení (krmelců)
během podzimu, přičemž přikrmování

začíná již v průběhu listopadu. Členové
je mají rozděleny mezi sebe a na vlastní zodpovědnost o ně pečují a provádí
povinné přikrmování minimálně 2x týdně. V honitbě rovněž aktivně využíváme
15 slanisek a 2 zásypy.
Z kulturní činnosti MS Bukovec-Šance
lze uvést návštěvu mysliveckého veletrhu
Techagro v Brně, účast na Dni obce Bukovec či realizace pravidelné listopadové
vycházky pro Mateřskou školu Bukovec
s odborným výkladem práce a činnosti
myslivce v honitbě.
Myslivosti zdar!
Za MS Bukovec-Šance Libor Michalek
www.msbukovec.cz
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le dzień projektowy, gdzie formą różnych
zabaw, quizów i współzawodnictw przyswoiliśmy sobie dużo wiedzy z historii Ojczyny oraz RC.
Atrakcyjnymi były również Teatr Własny z Chorzowa, który zawitał do szkoły
ponownie oraz wizyta w Teatrze Cieszyńskim na sztuce kukiełkowej pt. O słońcu,
księżycu i wietrze.
Zbliża się czas adwentowy, świąteczny
… My już wszyscy pilnie uczymy się tekstów
piosenek, kolęd i tańców, by 6, 7 i 9 grudnia
odegrać w naszym Domu PZKO sztukę Jasełka Wandy Chotomskiej. O naszych wrażeniach i przeżyciach, z tej ważnej dla nas akcji,
podzielimy się następnym razem.
Podsumowywując nie tylko krótki artykuł, ale również zbliżający się koniec
roku kalendarzowego, chcemy podziękować kierownictwu gminy Bukowiec, pani
starostce i całej Radzie Gminy za wspieranie nas w naszych licznych działaniach
i mamy nadzieję, ze nasza współpraca
będzie nadal na tak wysokim poziomie.¨
Dziękujemy !
Życzymy wszystkim Bukowianom
„Cobyście tu dobrze żyli a wszeckigo
kupa mieli, hej kolynda, kolynda !!!”
Dzieci i grono pedagogiczne
PSP Bukowiec
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Rok 2018 u Hasičů
Letošní rok se zas tak moc
od těch ostatních let moc nelišil. Práce na údržbě techniky
a výcvik mužstva byl celkem
náročný, ale zvládli jsme to.
Povedlo se nám díky paní Starostce získat dotaci na stavbu nové hasičské zbrojnice pro naši jednotku. Dalším projektem je přeshraniční spolupráce s Polskem
a z tohoto projektu vzejde nové zásahové
vozidlo v podobě lehkého terénního automobilu, jenž bude fungovat jako evakuační a technický automobil. Vozidlo je
v současné době ve výrobě. Naše jednotka
v letošním roce vyjížděla k 32 událostem,
a to jak v naší obci, tak do obcí sousedních
u těch se jednalo hlavně o požáry. Jako
tradičně každý rok bylo pořádáno stavění máje na Kempě, Dětský Den, Beskydský
železný Hasič a soutěž v požárním sportu. Taktéž prodej občerstvení pro žíznivé
poutníky směřujících na odpust na Hrčavu či odpustu u nás v obci nesměly chybět v našem seznamu pořádaných akcí.
Početní stav výjezdových hasičů je 17hasičů, kteří se starají o vaše bezpečí. Na údržbě techniky bylo celkem odpracováno
1650hodin. Chtěl bych také touto cestou
poděkovat všem klukům z jednotky, kteří se aktivně podílejí na plynulém a bezproblémovém chodu jednotky a jsou nám
velitelům družstev oporou jak během zá-

sahů, tak i mimo nich. Pro nás hasiče je velice důležité nejen vlastnit velké množství
vybavení ale umět si ho vážit, a hlavně ho
správně používat. Za každé nové vybavení jsme velice vděční, poněvadž v dnešní
době to není levná záležitost a za to patří
velký dík Obecnímu úřadu a jeho zastupitelům. Snad trend obnovy vybavení bude
pokračovat i nadále i s novým vedením

obce. Hasiči jsou tady pro lidi a nasazují
své životy pro záchranu druhých.
Co říci závěrem za všechny hasiče
z naší obce vám milí spoluobčané přeji
krásné a spokojené prožití vánočních
svátků a do nového roku 2019 hodně
štěstí zdraví a rodinné pohody.
Radovan Rucki,
zástupce velitele jednotky JPO III

„Tichá noc, svatá noc...“
V časopise „Dítě“ jsem narazila na níže
uvedený článek, o který jsem se musela
s Vámi podělit. Doufám, že Vás zaujme,
stejně jako mě.
Monika Czepczorová
„Tichá noc, svatá noc“ je jednou z nejznámějších a nejpopulárnějších koled na
světě. Mnohé země si ji přivlastnily jako
národní sváteční koledu Vánoc. Zpívala
se v Evropě, Austrálii i v mnoha dalších zemích. Angličané ji dokonce dovezli až do
Indie. Její rodokmen ale není tak starý, jak
by se na první pohled zdálo ….

Rodný list této koledě vystavili v rakouském městečku Oberndorf nedaleko bavorských hranic 24. prosince 1818.
A hlavní úlohu v příběhu sehrála obyčejná
a věčně hladová kostelní myš…
Franz Gruber, oberndorský učitel a varhanistka v místním kostele sv. Mikuláše,
den před velkým svátkem vystoupil na
chór místního kostela, aby všechno překontroloval a zopakoval si na varhanách
některé skladby nacvičené na štědrovečerní mši. Po stlačení manuálu však zažil šok.
Píšťaly nevydaly vůbec žádný tón, pouze
v nich cosi zaskřípalo a zlověstně zaharašilo. Představa úspěšného vánočního večera

farnosti rychle zmizela v nedohlednu, protože na náročnou opravu myškou nahlodaných měchů varhan nebylo ani pomyšlení.
Gruber však byl muž činu. Věděl, že
musí bleskově připravit náhradní program, aby zachránil oslavu narození Krista. Pomohl mu mladý kaplan Joseph Mohr
a na Štědrý den ráno byl text nové básně
na sváteční téma hotov. Začínal slovy:“Stille Nacht, heilige Nacht – Tichá noc,
svatá noc…“ Gruber na text složil půvabnou melodii a zbrusu nová koleda byla na
světě. Na večerní mši ji zazpívali společně
v doprovodu kytary, přičemž dětský sbor
vždy opakoval poslední verš písně.
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Nová neznámá koleda rychle překonala hranice Rakouska a oblíbil si ji celý svět.
Jak už to často bývá, na autory se časem zapomnělo. Za dnes populární koledu nedostali nikdy honorář a autor textu
Joseph Mohr zemřel chudý jako ta kostelní
myš. Dokonce i pohřeb mu museli uhradit z obecních prostředků. Autoři tak došli
ocenění až po smrti. Každoročně proudí
v době Vánoc do rakouského Oberndorfu procesí návštěvníků, aby zazpívali „Tichou noc“ v kostele, kde spatřila světlo
světa. Portréty dvojice autorů Josepha
Mohra Franze Grubera se dokonce dostaly na rakouské poštovní známky i s notami a začátečními slovy písně „Tichá noc,
svatá noc ...“.“
Autor článku Oldřich Žižka,
časopis Dítě

PŘIJMĚTE POZVÁNÍ

19

Občasník obce Bukovec

20

Občasník obce Bukovec

Prosinec 2018 / číslo 85

Vánoční svátky plné
lásky, pohody a pokoje,
v novém roce mnoho štěstí,
zdraví, osobních a pracovních
úspěchů Vám přeji.
Daniel Hořava

Všem spoluobčanům bych
chtěla popřát příjemné prožití
vánočních svátků, které budou
naplněné radostí, štěstím, vnitřní
harmonií, pohodou a božím
požehnáním.

Z okazji Świąt Bożego
Narodzenia wielu głębokich
i radosnych przeżyć, wewnętrznego
spokoju, wytrwałości i radości oraz
Błogosławieństwa Bożego
w każdym dniu nadchodzącego
Nowego 2019 Roku.

Andrea Ligocká

Robert Kulig
Vážení spoluobčané,
v posvátném vánočním čase
plném světel i Světla, jež přichází
a září do temnot, Vám přeji vytrvalost
v dobrém, dostatek dobré vůle, věrnost
hodnotám, které jste v životě shledali
vzácnými a pokojnou všeobjímající
naději.
Ing. Mgr. Josef Byrtus

Jakožto nový zastupitel
obce vám milí spoluobčané
a přátelé přeji krásné a pohodové
prožití vánočních svátků a úspěšný
vstup do nového roku 2019.
Radovan Rucki

Na Vánoce pokoj v duši,
štěstí, které nic neruší, v novém
roce hodně síly, abyste zdrávi
dlouho žili.
Pavel Pyszko
Nechť kouzlo Vánoc projde
Vašimi domovy a zanechá za
sebou klid, pohodu a štěstí.
Marian Bojko

Děkuji Vám za projevenou
důvěru v uplynulém roce
a do nového roku 2019 Vám přeji
hodně zdraví, štěstí, osobních
i pracovních úspěchů.

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!
Gabriela Pazderová

Mgr. Petr Stonawski
Z okazji nadchodzących Świąt
Boźego Narodzenia oraz Nowego
Roku 2019 wiele radosnych chwil,
zadowolenia oraz sukcesów
z podjętych wyzwań źyczy
Janusz Motyka z rodziną
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