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INFORMACE STAROSTKY
Milé sousedky, milí sousedé,
mrazy jsou snad nenávratně pryč. Venku
odstartovalo jarní počasí a ve vzduchu je
cítit naděje, že něco nového začíná. Letošní
jaro na našem úřadě je bezesporu časem
nových začátků.
• Co se týče připravovaných akcí, tak k realizaci se blíží tolik očekávaná výstavba
parkoviště u kostela. Opakované veřejné
projednání o návrhu změny územního
plánu dopadlo dobře, tudíž v prosinci
mohlo vydat zastupitelstvo obce Změnu
č. 2 Územního plánu. Bez tohoto dokumentu bychom zkrátka s výstavbou parkoviště začít stále nemohli. V souvislosti
s touto výstavbou byly započaty práce
na přeložce NN pod kostelem. Určitě jste
si všimli nového sloupu u komunikace.
Hlavní práce s tímto spojené proběhnou
na konci dubna a téměř polovinu obce
postihne vypnutí rozvodu el. energie.
Chci Vás ujistit, že spol. ČEZ bude vypnutí oznamovat. V posledním týdnu téhož
měsíce pak dojde na práce spočívající
v provedení protlaku pod komunikací. Přeložka CETIN by měla být hotova
v březnu a samotný výkop pro podzemní trasu podél komunikace by měl být
zahájen ihned po Velikonocích. S velkým
napětím čekáme, jak dopadne výběrové
řízení na zhotovitele parkoviště, a hlavně jaká bude vysoutěžena cena. Ujišťuji
Vás, že výběrové řízení je v běhu (ladíme
zadávací podmínky) a doufám, že výběr
zhotovitele proběhne v nejbližší době.
• Snad si vzpomínáte na úvodník v Občasníku č. 79, ve kterém jsem popisovala, co
všechno bychom si přáli postavit, opravit,
propojit, vyměnit a dovybavit v Základní
škole, Bukovec 214. Konkrétně: jednalo
se o rekonstrukci stávající infrastruktury, vytvoření nové učebny cizích jazyků
a učebny polytechnických předmětů,

vybudování přístavby školy za pomoci spojovací části mezi hlavní budovou
a tělocvičnou v podobě přírodovědné
učebny, zajištění bezbariérového přístupu pro žáky se zdravotním a tělesným
postižením, zajištění konektivity školy,
úpravu venkovního prostranství včetně
výstavby venkovní učebny na pozemku
nad školou, realizaci herních prvků spojených s přírodou, pískoviště, atd. Zkrátka
přání nebylo málo a sami dobře víte, že
chtít jen nestačí. Navíc značně vysoká
celková projekční částka rozhodla, že
musíme zkusit štěstí podáním žádosti
o evropskou dotaci.
A? … A povedlo se! Díky důkladné přípravě a ve spolupráci s Mgr. Lucií Nožkovou, ředitelkou základní školy, se zapojením
pedagogického sboru, rodičů a dětí i díky
zpracovatelské společnosti INNOVA, s.r.o.,
jsme se stali úspěšnými žadateli. V regionu
jsme každopádně JEDINÍ, a proto se můžeme s pokorou pyšnit tímto přívlastkem.
Evropská dotace činí bezmála 8 mil. Kč. Čeká
nás tedy dozajista hodně práce, na kterou
se však těšíme a doufáme, že se vše podaří
zvládnout v požadovaném termínu, a to do
konce měsíce června roku 2019.
• Obyvatelům lokality Susz se konečně uleví.
Stabilizace sesuvu se blíží k cíli. Klimatické podmínky umožnily provést práce jak
vlastníkům potoka – spol. Lesy ČR, s.p., tak
nám ve svahu a na obnově části příkopu.
Stavba probíhala od listopadu loňského
roku, měla trvat 70 dní a bylo nelehké realizovat ji v zimním počasí. Aktuálně zbývá
umístit svodidla namísto dosavadní zábrany v podobě sloupků a ocelového lana
a provést nátěr ocelových konstrukcí a převázkových zídek. Z obecní pokladny jsme
za tuto akci uhradili spol. K2 stavení Moravia, s.r.o., částku ve výši 3 320 260,48 Kč,
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což bylo nastřádané minimum pro výstavbu parkoviště u kostela. Tou dobrou zprávou je rozhodnutí z Ministerstva životního
prostředí, že naší žádosti o finanční podporu pro stabilizaci sesuvu bude vyhověno
připsáním částky na účet obce, a to ve výši
1.689.332,05 Kč.
• Do května budou taktéž dokončeny práce
spojené s opravou komunikace do dvora
„Chrasciny“ a k rodinnému domu manželů Čmielových. Zbývající stavební práce
spočívají zejména v provedení terénních
úprav, rekonstrukci povrchu a realizaci
odvodňovacího systému pro odvod srážkových vod.
• Alespoň provizorně bude v průběhu roku
opravena cesta pod tělocvičnou vedoucí
k rodinnému domu manželů Jochymkových. Proč jen provizorně, když povrch
komunikace je katastrofální? Vysvětlím:
aktuálně čekáme, jak dopadneme s žádostí o dotaci pro realizaci projektové
dokumentace na výstavbu multifunkčního hřiště s umělým povrchem podanou
Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Součástí tohoto záměru je i výstavba
parkoviště, které bude zároveň navazovat
na zmiňovanou cestu. Nebylo by proto

moudré postavit zcela novou cestu a poté
na ní „pustit“ těžkou techniku, která bude
realizovat výstavbu plánovaného hřiště,
doskočiště, běžecké dráhy a výše uvedeného parkoviště. Situace v této lokalitě
nebude jednoduchá, ale věřím, že občané
ještě zatnou zuby a vydrží to, protože odměnou jim bude v budoucnu nová cesta
i s parkovištěm.
• Jelikož dobrých zpráv není nikdy dost,
dovolím si na závěr, byť si uvědomuji, že
můj prostor v Občasníku byl vyčerpán,
sdělit Vám ještě novinky v podobě získané dotace na kompostéry. Dalším 105 zájemcům, kteří se přihlásili v anketě, budou
zdarma zapůjčeny. O termínu rozdávání
kompostérů Vás bude informovat p. Ivana
Kluzová a to uveřejněním informace na
webových stránkách obce a plakátech
na vývěskách u zastávek. Pro změnu
p. Jana Brzežková Vás bude v brzké době
informovat o možnosti vyzvednout si tašky na třídění odpadů do domácností od
společnosti EKO-KOM.
S přáním radosti, spokojenosti a dobré
nálady po celé jaro

Monika Czepczorová, Vaše starostka

Představujeme vám Filípka…
Tento krásný
klučina je prvním
občánkem naší
obce v letošním
roce. Narodil se 5. února 2018 ve 20:11 hodin s váhou 2 530 gramů a délkou 46 cm
rodičům Ivaně a Petrovi Roženkovým.
Za komínem klapy klap, prý se u Vás stavil čáp
a přinesl uzlíček, v němž byl malý hošíček.
Ať Vám roste jako z vody
a je z něj kluk do nepohody,
ať je veselý a zdravý a Vás rodičovství baví.

Blahopřejeme!
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Obec Bukovec se stala v loňském roce vlastníkem pozemku, na kterém se nachází
tento kříž (lokalita na „křížové“).
Rada obce na své 71. schůzi konané dne 12. 3. 2018 schválila opravu tohoto kříže.
Zároveň bude odborně posouzen stav stromů, které se nachází v bezprostřední blízkosti.

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ
Dne 21. března se konalo komunitní plánování s občany a vlastníky oplocení ohledně záměru výstavby chodníku či rozšíření
komunikace v úseku od kostela Nanebevzetí Panny Marie – Základní škola, Bukovec 214. K připravovanému záměru, který
připravil Ing. Roman Čechák, padla celá řada
připomínek a každý z přítomných se k záměru mohl vyjádřit. Hlavním tématem bylo především, zda vlastníci pozemků, na kterých
se nachází oplocení, budou souhlasit s uvedeným záměrem. Dále pak byly vlastníkům

pozemků vysvětleny
jak výhody, tak nevýhody obou možností
využití plochy mezi
komunikací a ploty
občanů.
Záměr bude dopracován o zaměření
plynovodní trasy. Samotné měření proběhne ve středu 21. 3. 2018. O dalším postupu
vás budeme informovat.
Monika Czepczorová
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USNESENÍ

z 23. zasedání Zastupitelstva obce Bukovec, ze dne 8. 12. 2017,
konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu Bukovec
Zastupitelstvo obce:
schválilo:
23.558 program jednání
23.559 Zprávu č. 2 o uplatňování územního plánu Bukovec za období 2012
- 2017
23.560 uzavření Kupní smlouvy mezi Obcí
Bukovec, IČ 00535940 a Josefem
Sikorou … – prodej nově odděleného pozemku p. č. 3920/145,
k. ú. Bukovec u Jablunkova o výměře 22 m2, v rozsahu a hranicích
podle geometrického plánu č. 144248/2016, kupní cena se sjednává ve
výši 10 Kč/m2
23.561 zveřejnění záměru prodeje nově
zaměřeného pozemku p. č. 99/3,
ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 56 m2, v katastrálním území Bukovec u Jablunkova, a obci
Bukovec, v hranicích a výměrách
dle geometrického plánu pro rozdělení pozemků, číslo plánu 146459/2016, vyhotoveného a dne 9. 1.
2017 pod č. 1369/2016 ověřeného
Ing. Zdeňkem Macoszkem
23.562 uzavření Kupní smlouvy mezi Obcí
Bukovec, IČ 00535940 a Pavlínou
Adamcovou … na prodej spoluvlastnických podílů v rozsahu
ideální 1/16 k pozemkům p. č.
507/2, 525/22, 525/30, vše k. ú. Bukovec u Jablunkova
23.563 poskytnutí dotace ve výši 60.000 Kč
z rozpočtu obce Bukovec na rok
2017 Tělovýchovné jednotě Beskyd
Bukovec z. s.
23.564 uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory v roce 2017
mezi Obcí Bukovec, IČ 00535940

23.565

23.566
23.567

23.568

23.569
23.570
23.571

23.572

a Tělovýchovnou jednotou Beskyd
Bukovec z. s., IČ 190 15 186
uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory
v roce 2017 mezi Obcí Bukovec,
IČ 00535940 a Sociálními službami
města Třinec, příspěvkovou organizací, IČ 00600954
Rozpočtové opatření č. 12/2017
Obecně závaznou vyhlášku obce
Bukovec č. 3/2017, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství v obci Bukovec a vymezují prostory pro volně
pobíhání psů
Obecně závaznou vyhlášku obce
Bukovec č. 4/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Ceník vodného platný od 1. 1. 2018
ve výši 18 Kč/m3
plán řádných termínů zasedání zastupitelstva na I. pololetí r. 2018
měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce v souladu
s Nařízením vlády č. 318/2017Sb.,
o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků
s účinností od 1. 1. 2018 a to ve výši:
… V případě nástupu náhradníka
na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna
poskytována ode dne složení slibu.
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude
odměna poskytována ode dne
zvolení do příslušné funkce
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o poskytnutí veřejné neinvestiční

6 / Občasník obce Bukovec

23.573

23.574

23.575

23.576

23.577

23.578

23.579

23.580

23.581

podpory v roce 2017 ze dne 19. 4.
2017 mezi Obcí Bukovec, IČ
00535940 a Místní skupinou PZKO
Bukovec, se sídlem 131, IČ 70908303
poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Bukovec v roce 2018 ve výši
230.000 Kč Tělovýchovné jednotě
Beskyd Bukovec z. s.
uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory
v roce 2018 mezi Obcí Bukovec,
IČ 00535940 a Tělovýchovnou jednotou Bukovec, z. s., IČ 190151186
uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory
v roce 2018 mezi Obcí Bukovec,
IČ 00535940 a Českým rybářským
svazem, z. s., místní organizací Jablunkov, IČ 18050247
uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory
v roce 2018 mezi Obcí Bukovec,
IČ 00535940 a Mysliveckým spolkem Bukovec – Šance, se sídlem
Bukovec, IČ 48772411
uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory
v roce 2018 mezi Obcí Bukovec,
IČ 00535940 a Konventem sester
alžbětinek, se sídlem Jablunkov,
IČ 00494330
poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Bukovec v roce 2018 ve výši
25.000 Kč Klubu seniorů v Bukovci,
IČ 22885862
uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory
v roce 2018 mezi Obcí Bukovec,
IČ 00535940 a Klubem seniorů
v Bukovci, IČ 22885862
uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru č. 1668857359/2017 na
poskytnutí/čerpání kontokorentního úvěru ve výši 2.000.000 Kč od
1. 2. 2018
Rozpočet pro rok 2018

Březen 2018
23.582 Střednědobý výhled rozpočtu na
období 2019 – 2022
23.583 vydalo Změnu č. 2 Územního plánu
Bukovec formou opatření obecné
povahy podle § 6 odst. 5 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů
vzalo na vědomi:
23.584 informace Ing. Romana Čecháka
k projektu „Zvýšení bezpečnosti a umožnění parkování u ZŠ
v Bukovci“
23.585 informace Ing. Romana Čecháka
k projektu „Úprava veřejného prostranství u kostela“
23.586 „Registraci akce a rozhodnutí
o poskytnutí dotace“ projektu „Budování a rekonstrukce prostor ZŠ
v Bukovci pro zkvalitnění vzdělávání na malotřídní škole“
23.587 informace Ing. Romana Čecháka
k výstavbě chodníku nebo rozšíření
komunikace centrem obce
23.588 informace ke stabilizaci sesuvu v lokalitě Susz
23.589 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze
státního rozpočtu na spolufinancování projektu realizovaného v rámci Programu Interreg V-A Česká
republika – Polsko, název projektu
Posílení přeshraniční akceschopnosti a zvyšování kompatibility
v řešení mimořádných událostí,
registrační číslo: CZ.11.1.23/0.0/0.
0/16_023/0000906
23.590 informace místostarosty o komplexních pozemkových úpravách
v k. ú. Bukovec, zejména pak smlouvu o dílo mezi objednatelem ČR
– Státní pozemkový úřad Krajský
pozemkový úřad pro MS kraj, Pobočka F-M a zhotovitelem firmou
EKOTOXA s. r. o.
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23.591 žádost p. Pavla Cieslara na umístění
dopravní značky B13 Zákaz vjezdu
vozidel nad 3,5 t s dodatkovou tabulí dopravní vjezd povolen v části
obce „Susz“ a souhlasí se zněním
dopisu místostarosty, který byl
panu Cieslarovi zaslán
23.592 Odborné vyjádření o cenách pozemků v majetku obce Bukovec
v k. ú. Bukovec u Jablunkova, zpracované p. Janem Petrášem
23.593 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bukovec na rok 2017
Sociálních služeb města Třinec, příspěvkové organizace
23.594 Žádost o podporu projektu obnovy
Faunaparku ve Frýdku-Místku Spolku pro Faunapark ve Frýdku-Místku, IČ 02900807
23.595 informace p. Daniela Hořavy k fungování společnosti Technické služby Bukovec, s. r. o.
23.596 informace k plnění strategického
plánu rozvoje Obce Bukovec v letech 2015 – 2023

23.597 rezignaci velitele JSDH Bukovec
Radovana Ruckého
23.598 Zápis z jednání kontrolního výboru
č. 8 konaného dne 25. 10. 2017
23.599 Zprávu finančního výboru č. 8
zvolilo:
23.600 ověřovatele zápisu Evu Szkanderovou a Karla Kreželoka
23.601 návrhovou komisi ve složení Josef
Jochymek a Roman Czepczor
souhlasí:
23.602 s projednáním s majiteli pozemků
o výstavbě chodníku v úseku kostel
- škola
neschválilo:
23.603 poskytnutí dotace Spolku pro Faunapark ve Frýdku-Místku, Horymírova
369, Frýdek-Místek, z důvodu nedostatku finančních prostředků
pověřuje:
23.604 radu obce konečnou úpravou rozpočtu pro rok 2017

USNESENÍ

z 24. zasedání Zastupitelstva obce Bukovec, ze dne 28. 2. 2018,
konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu Bukovec
Zastupitelstvo obce:
schválilo:
24.605 program jednání
24.606 variantu s největším záborem pozemku na točně směrem k rodinnému domu čp. 199
24.607 zřízení vodovodní přípojky z důvodu plánované výstavby rodinnému
domku na pozemku p. č. 1923/3,
k. ú. Bukovec u Jablunkova, dle
podané žádosti č. j. 911/2016/231
a 1019/2017/231
24.608 zřízení vodovodní přípojky na
vodovodní řad obce Bukovec, za

účelem stavby rodinného domu na
pozemku p. č. 1902/1, k. ú. Bukovec
u Jablunkova, dle podané žádosti
č. j. 1024/2017
24.609 uzavření Smlouvy o poskytnutí
veřejné neinvestiční podpory mezi
Obcí Bukovec, IČ 00535940 a Českým svazem včelařů, z. s., základní
organizací Bukovec – Písek, ev. č.
70203, IČ 63699095, se sídlem Bukovec čp. 15
24.610 uzavření Smlouvy o poskytnutí
veřejné neinvestiční podpory mezi
Obcí Bukovec, IČ 00535940 a Svazem tělesně postižených v České

8 / Občasník obce Bukovec

24.611

24.612

24.613

24.614
24.615

republice, z. s., místní organizací
Jablunkov, IČ 73214493, se sídlem
Jablunkov, Černé 446
uzavření Smlouvy o poskytnutí
veřejné neinvestiční podpory mezi
Obcí Bukovec, IČ 00535940 a Charitou Frýdek-Místek, IČ 45235201, se
sídlem Frýdek-Místek, F. Čejky 450
uzavření Smlouvy o poskytnutí
veřejné neinvestiční podpory mezi
Obcí Bukovec, IČ 00535940 a Místní
skupinou Polského kulturně-osvětového svazu v Bukovci, z. s., IČ
70908303, se sídlem Bukovec 131
směnu části pozemku p. č. 3920/69
ve vlastnictví Obce Bukovec za část
pozemku p. č. 3920/143 ve vlastnictví Lesů ČR, s. p., správa toků
– oblast povodí Odry, Nádražní
2811, Frýdek-Místek, a to dle reálné
dispozice toku potoka v celkovém
poměru směnných výměr 1:1
Rozpočtové opatření č. 2/2018
přijetí podpory ve výši 1.689.332,05
Kč na projekt „Bukovec – sesuv“

vzalo na vědomi:
24.616 informace Ing. Romana Čecháka
k projektům „Zvýšení bezpečnosti
a umožnění parkování u ZŠ v Bukovci“, „Úprava veřejného prostranství u kostela“ a „Záměr výstavby
chodníku či rozšíření komunikace
v trase Kostel Nanebevzetí Panny
Marie – ZŠ Bukovec 214“
24.617 informace Ing. Michaela Šperlinga
k možnosti umístění kořenové čistírny odpadních vod
24.618 informace ohledně stavby„Bukovec
– sesuv“
24.619 informaci o riziku navýšení nákladů obce/města na odpadové

Březen 2018
hospodářství, v případě prosazení
účelové nevládní novely zákona
o odpadech obsahující násobné
zdražení skládkovacích poplatků
24.620 informace projektanta Ing. Václava
Houšky, zást. spol. Sweco Hydroprojekt, a. s., k projektu „Výstavba
vodojemu a vodovodu na Kempě“
zvolilo:
24.621 ověřovatele zápisu Boženu Bojkovou a Ing. Rogerta Kuliga
24.622 návrhovou komisi ve složení Josef
Jochymek a Mgr. Petr Stonawski
neschválilo:
24.623 záměr prodeje části pozemku p. č.
202/13, k. ú. Bukovec u Jablunkova
nesouhlasí:
24.624 s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad
na náklady obce a jejich obyvatel
v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo zastává názor,
že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno
formou vládního návrhu zákona
o odpadech připraveného po
schválení nových evropských odpadových směrnice a v úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR by
neměla přijímat povinnosti nad
rámec evropského nastavení odpadového hospodářství. Zastupitelstvo obce vyzývá Svaz měst a obcí
ČR a Sdružení místních samospráv
ČR, aby efektivně čelily podobným
účelovým snahám, které obce vystavují zřejmému riziku potřeby
navýšení nákladů na odpadové
hospodářství

www.bukovec.cz
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INFORMACE ÚŘADU
Omluva tiskárny KLEINWÄCHTER holding s.r.o.
Tiskárna se omlouvá za chyby ve stolním kalendáři na rok 2018 a za případné
komplikace způsobené občanům obce.

KLEINWÄCHTER holding s.r.o.

Víte, že v roce 2017
… se v naší obci narodilo 26 dětí, z toho
19 chlapců a 7 děvčat,
… v naší obci zemřelo 8 osob z toho
4 muži a 4 ženy,
… se do naší obce přistěhovalo 20 osob,
… se z naší obce odstěhovalo 23 osob.
Počet obyvatel k 1. 1. 2018 je 1402.

Vodné
Náklady na provoz vodovodu v roce
2017, který je v majetku obce, byly ve výši
265.486 Kč, je v nich zahrnut rozbor vody,
materiál, elektřina, opravy, poplatky za odběr vody. Největší položku však tvoří cena za
opravy, a to ve výši 217.561 Kč, jelikož byly
provedeny rozsáhlé opravy stávajícího rezervoáru: zpětné klapy, spojky elektro, příru-

by, kolena, roury, redukce, těsnění, šrouby,
práce včetně přepravy zboží… Náklady na
rozbor vody byly ve výši 12.133 Kč, materiál
6.347 Kč, spotřebu elektřiny 1.451 Kč, poplatky za odběr vody 27.694 Kč a dohoda
o provedení práce 300 Kč.
Podkladem pro výpočet vodného jsou
náklady na provoz vodovodu a stav vodoměrů odběrných míst. Zastupitelstvo obce
schválilo na svém 23. zasedání, konaném
dne 8. 12. 2017 cenu vodného platnou od
1. 1. 2018 ve výši 18 Kč/m3.
Cenu za odběr vody je možno uhradit
v hotovosti v kanceláři Obecního úřadu Bukovec ve dnech pondělí nebo středa nebo
převodem z účtu na základě poštovních
poukázek.
Jana Brzežková
referentka evidence obyvatel, poplatky
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Místní poplatky v roce 2018
•

sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je ve výši 500 Kč za
osobu. Sazba se odvíjí od nákladů předchozího roku, tzn., že tento poplatek byl
schvalován v roce 2017 na základě skutečných nákladů roku 2016.
Celkové náklady na svoz odpadů v roce
2016 byly ve výši 917.020 Kč, z toho
na odvoz nebezpečného odpadu

33.360 Kč, směsného komunálního odpadu 477.729 Kč, separovaného odpadu 254.533 Kč, bioodpadu 60.976 Kč,
objemného odpadu 90.422 Kč. Příjmy
od společnosti EKO-KOM za separaci
odpadů byly ve výši 121.039,50 Kč.
•

sazba místního poplatku ze psů je ve
výši 120 Kč za prvního psa a ve výši
180 Kč za druhého a každého dalšího
psa téhož držitele

Oba poplatky jsou splatné nejpozději do 31. 12. 2018.

Očkování psů a koček
•
•
•
•

Dne 26. 4. 2018 (čtvrtek) proběhne
očkování psů (koček) proti vzteklině, a to
na těchto místech:
• Nový most 50 m nad křížovou 8.00 hodin

Budova č.p. 180 – Hotel Kempa 8.30 hodin
U budovy obecního úřadu 9.00 a 17.00
hodin
Obchod „Pod Lípou“ 9.30 hodin
Pulgruň (autobusová zastávka) 11.15 hodin

Očkování se platí na místě ve výši
120 Kč.
Podle zák. 166/99 Sb. o veterinární péči,
je majitel povinen nechat vakcinovat psa
staršího šesti měsíců (1 x ročně)
Bližší informace na (558 369 012 nebo
602 728 828)
MVDr. Bojko

Novinky z „technického úseku“ …
Ještě ani pořádně neskončila zima a už
se nám probudili „vandalové“. Začínají zase
čmárat po zastávkách, ničí dopravní značky,
lavičky v parčíku, atd. Proto opět apelujeme
na spoluobčany, aby nebyli lhostejní, když
vidí, jak někdo ničí obecní - čili „náš společný“ majetek. V lednu jsme opravovali zničenou zastávku v části obce – Bařiny a Markov.
Škoda byla značně vysoká, proto bylo vše

nahlášeno Policii ČR, která zahájila pátrání.
Jistě jste si všimli, že začínáme zametat cesty
po zimním posypu, proto všem, kteří přiloží
ruku k dílu a zametou si kolem svého domu,
děkujeme. Z důvodu nedostatku zájemců
o práci z řad uchazečů úřadu práce, je nás
málo a úklidu v obci víc než dost.
Jarmila Bujáková
technický úsek OÚ

www.bukovec.cz
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Pálení klestí
V případě pálení klestí volejte číslo Hasičského záchranného sboru

950 739 824

Je zapotřebí nahlásit: jméno a příjmení odpovědné osoby, telefonní číslo, místo
a dobu pálení.

OZNÁMENÍ
Dne 19. 5. 2018 (sobota)

proběhne v obci Bukovec svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a svoz
velkoobjemového odpadu.

Tento svoz proběhne v době od 8.00 do12.00 hodin.
Kontejner pro velkoobjemový odpad bude umístěn:
• na točně u české ZŠ
• u nového mostu (50 m nad Křížovou)
Kontejner na nebezpečné složky komunálního odpadu bude umístěn:
• u budovy Obecního úřadu Bukovec
(bezplatně můžete přinést tyto nebezpečné odpady: staré baterie, monočlánky, motorové oleje, fritovací oleje, lednice, televize, zářivky, výbojky, zbytky barev, ředidel, lepidel, pesticidy
– látky k hubení škodlivých organismů, insekticidy – prostředky
proti škodlivému hmyzu, staré léky)
V části obce Půlgruň proběhne svoz rovněž v sobotu

19. 5. 2018 (sobota) v době od 9.00 do 9.30 hodin.

Kontejner bude umístěn poblíž autobusové zastávky v této lokalitě.

„Plackovy festival 2018“
Milí občané,
už pilně pracujeme na přípravách akce
Den obce Bukovec aneb „Plackovy festival“,
která se uskuteční dne 25. 8. 2018. Součástí
této akce bývá vždy i výstava v mateřské
škole s polským jazykem vyučovacím, letos
ponese název „Zlaté slezské ručičky“. Tímto

žádáme vás - naše spoluobčany, kteří mají
„zlaté bukovecké ručičky“ a tvoří něco, co
by mohlo být předmětem této prodejní
výstavy a měli by zájem své výrobky sami
prezentovat veřejnosti, ozvěte se prosím na
telefonní číslo 737 614 616 - Ivana Kluzová.
Ivana Kluzová, referentka kultury
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INVESTICE
Rekonstrukce kříže „U Burego“
V loňském roce proběhla oprava mramorového kříže pod obecním úřadem.
S ohledem na dochovaný stav sakrální
památky a její kulturně - historický význam
byl předem proveden restaurátorský průzkum a až poté bylo přistoupeno k samotné
realizaci. Protože byl kamenný kříž staticky
narušen, bylo nutné provést transfer do
ateliéru restaurátora. Poté následovalo jeho
čištění, neutralizace povrchu, konsolidace

kamenného nátěru, doplnění chybějících
částí, osazení kříže, barevného sjednocení
a povrchové úpravy. Poškozený keramický
korpus Krista byl nahrazen za nový - litinový.
Zdeňka Sikorová
referentka investic

www.bukovec.cz
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Opravy komunikací
Na podzim loňského roku byly zahájeny
stavební práce související s opravou komunikací v obci. Jedná se o realizaci dvou projektů
s názvem:„Oprava povrchu místní komunikace do dvora Chrasciny“ a „Účelová pozemní
komunikace k RD č. p. 236 – Čmielovi“.
Zhotovitem se stala firma Lesostavby
Frýdek - Místek a.s, která staveniště převzala
v říjnu 2017.
První akce čili oprava cesty do dvoru
Chrasciny spočívala v odstranění a znovu
položení stávajících šachet, odvodňovacích
kanálů a vyrovnávce povrchu s následnou

Původní stav

Stav po zimě

pokládkou živičné vrstvy. Nyní schází pouze
terénní úpravy.
Na komunikaci k rodinnému domu
Čmielových probíhal výkop, pokládka drenážního potrubí a odvodňovacích prvků.
Rovněž probíhaly práce spojené se stabilizací podloží. Pokládku dalších vrstev nebylo
možné provést kvůli silně podmáčenému
podloží.
Z důvodu nepříznivých klimatických
podmínek musely být práce před koncem
roku přerušeny a pokračovat budou, jakmile
počasí dovolí.

Komunikace vedoucí
k RD č. p. 236 - Čmielovi

Stav během probíhajících prací
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Před zahájením prací

Cesta vedoucí
do dvora Chrasciny

Současný stav

Stav během probíhajících prací

www.bukovec.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Srdečně blahopřejeme všem občanům, kteří oslavili nebo oslaví svá životní jubilea
Duben

Červen

Bieleszová Žofie

60 Pod kempou

Pawlus Jan

70 Kučery

Bielesz Česlav

60 Blažky a okolí

Habel Tomáš

50 Pod kempou

Stonawská Aloisie

75 Pobaše

Klus Jan

95 U jilmu

Lipowski František

93 Za potůčkem

Šmigová Marta

60 Lysky

Szkanderová Anna

80 Lysky

Cieslar Jan

65 Bialoně

Kawuloková Aloisie

91 Cmiele

Poloková Ludmila

60 Kučery

Květen
Čmiel Rudolf

65 Macury

Bulawová Marie

60 Cmiele

Lipowská Emílie

55 U Jilmu

Stonawská Květa

80 Na břehu

Krenželoková Marta

70 Za kempou

Samiecová Helena

85 Fojtství

Mládí je třeba prožít.
Nezáleží na věku,
kdy se rozhodneme,
že budeme mladí.
Henri Duvernois

Milí oslavenci v termínu 17. 5. 2018 proběhne na hotelu Kempa
SETKÁNÍ S JUBILANTY
ve věku 70, 75, 80 a 85 let. Pozvánky Vám s předstihem doručíme.
Těšíme se na Vaši účast!

Devadesátileté a starší jubilanty navštíví
starostka osobně u Vás doma.
Komise kultury a školství
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KULTURNÍ OKÉNKO
Ohlédnutí za obecními společenskými akcemi
roku 2017
Jako každý rok, i loni, jsme toho společně dost zažili. O všech obecních kulturních
aktivitách se již psalo, pohledem na několik
fotografií dáme prostor vzpomínkám .
Dovolte, abychom se přece jen ještě
krátce vrátili do loňského roku a připomněli si naši poslední společnou kulturní akci
v závěru roku 2017, o které se ještě nepsalo,
Adventní koncert. Náš kostel Nanebevzetí
Panny Marie se stal malým koncertním sálem, ve kterém zaznělo největší a nejznámější dílo Antonia Lucia Vivaldiho, soubor
čtyř houslových koncertů nazvaný Čtvero
ročních dob, v podání Beskydského komorního orchestru.
Beskydský komorní orchestr založili loni
nadšení mladí hudebníci („naši“ kluci Pazderovi a jejich kolegové z Jablunkovska) a my
jen pevně věříme, že jim toto nadšení vydrží dlouho a že nás budou svými aktivitami
často hudebně obohacovat, protože tento
koncert byl velkým a silným uměleckým
zážitkem pro všechny zúčastněné.

Pasování prvňáčků na čtenáře

Přebor v ručním kosení na nejvýchodnější louce ČR

Vystoupení naší úžasné scholy pak v nás
ještě víc upevnilo ty krásné, hudbou vyvolané emoce a navodilo kouzelnou vánoční
atmosféru.

Sázení stromů

www.bukovec.cz
Děkujeme všem účinkujícím, ale i všem
zúčastněným, protože bez Vás by nebylo
pro koho hrát a zpívat.

Setkání jubilantů

Den obce Bukovec aneb „Plackovy festival“
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Děkujeme za účast na všech akcích pořádaných Obecním úřadem, když Vy přijdete, my rádi organizujeme .

Ivana Kluzová, kulturní referentka
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Stavění Máje na Kempě

Vernisáž J. Čmiela

Vítání občánků

„Zibi“ v Bukovci

www.bukovec.cz

Den Země v Goralii

Mikulášská nadílka
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Adventní koncert

KRONIKY A KRONIKÁŘSKÉ SVAZKY OBCE BUKOVEC
O lidských kronikách obecně
Vstupní slovo o bukovecké kronice
a kronikách vůbec bychom mohli uvést
docela strohou větou. Každá obec České republiky má ze zákona danou povinnost vést
obecní kroniku. Tomuto právnímu příkazu
správní moci státu, který je navíc jen desítky
let starý, ovšem předcházela snad odvěká,
zcela jistě tisíce let stará touha člověka pomoci zachytit vlastní prchavé paměti svou
minulost.
Jakýmisi prvními kronikami člověka
byly jeho příběhy. Zpočátku tradované
jen ústně či formou neumělých obrazů na
skalách, keramice a podobně. Později byly
děje zachycovány škálou navazujících obrazů - prvním obrázkovým písmem nebo
umělecký způsobem ve stále dokonalejších
obrazech, sochách a dalších lidských výtvorech. Starší generace se snažila předat svou

životní zkušenost té mladší a mládí se učilo
po celá staletí především nasloucháním
a napodobováním.
Teprve s vynálezem písma a rozšířením gramotnosti nastala nebývalá změna.
Člověk mohl o sobě psát a posléze i číst
ve své minulosti. Jeho mysl se setkávala
se slovem, které dokázalo v mysli vytvářet
obrazy starých příběhů a dějů. Někteří moudří velmi správně vycítili, že pokud zachytí
slovem přítomnost, bude mít jejich slovo
v budoucnu sílu nezapomenuté minulosti.
A proto začali psát. Zpočátku téměř vždy
jen na své vlastní náklady a zadarmo. Některá jejich díla vzbudila časem pozornost,
a tak se občas na osvícených místech přistoupilo k řízenému psaní těch pamětí, kterým dnes říkáme kroniky. V našich zemích
to byly především kroniky klášterní, farní,

www.bukovec.cz
městské, rodové či šířeji pojaté královské,
ale také obyčejné vesnické, prosté rodinné
či jednoduché kroniky osobní, podobající
se spíše heslovitým zápiskům, a přesto byly
a zůstávají pro člověka tak významné.
S trochou cílení nadsázky můžeme
o veškerém díle člověka říci, že se postupně
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stává jeho zhmotnělou či zcela duchovní pamětí - čili kronikou. Vědomi si tohoto úkolu,
navazujeme každý z nás, ať už chceme či ne,
na dílo našich předků. Jako kronikář se budu
snažit o totéž, navázat slovem o přítomnosti
na minulost a předat štafetu lidských příběhů své obce příštím generacím.

Kronikářské svazky obce Bukovec
SVAZEK „STARÁ KRONIKA“
Nejstarší psanou kronikou obce Bukovec, o jejíž existenci víme, byl ručně psaný
dokument, který si dovolím pracovně nazvat „Stará kronika“. Je zmiňována již jako
ztracená v bukovecké kronice „Księga pamiątkowa gminy Bukowiec“ hned na jejích
úvodních stranách. Dle písemného svědectví šlo o „starou, velmi cennou kroniku, pravděpodobně školní.“ K její ztrátě došlo v roce
1919 za úřadování fojta (tehdy titulovaného
vládní komisař) Adama Ćmiela v době novodobého politického dělení Slezska, které se
dotklo i obce Bukovec. O okolnostech ztráty
této kroniky píše kronikář Józef Franek:
„Na otázku okresní správy v Čes. Těšíně, zda byla v obci vedena již dříve nějaká
kronika, mi doporučil vládní komisař Adam
Ćmiel, bukovecký rolník z č. 88 a dlouholetý
fojt, abych odpověděl následovně:
„Bukovec měl starou, velmi cenou kroniku, pravděpodobně školní. Když pak v roce
1919 vstoupila do Bukovce česká vojska, zřídila si svoji vojenskou kancelář v kanceláři
obecní, která rovněž sloužila jako kancelář
školní. Tou dobou nebyl fojt Ćmiel v Bukovci
a tehdejší řídící školy a obecní tajemník Antoni Bibro nechtěl nebo se nemohl protivit
vůli umístit vojenskou kancelář v kanceláři
obecní. Když se fojt Ćmiel vrátil z Jablunkova do Bukovce, zastihl již v obecní kanceláři
důstojníky a poddůstojníky českého vojska.“
(konec citátu, překlad z polštiny Josef Byrtus)
Tímto sdělením bez jakéhokoli dalšího
vysvětlení je zaznamenám osud první známé bukovecké kroniky.

SVAZEK „KSIĘGA PAMIĄTKOWA GMINY
BUKOWIEC“
Nejstarší ručně psanou kronikou obce
Bukovec, jejíž fotokopie se ovšem dochovala, je kronikářský dokument s názvem
„Księga pamiątkowa gminy Bukowiec“, jejíž
originál se ztratil v době přestavby budovy
obecního úřadu snad někdy v roce 2007.
Obsah této kroniky máme uchován díky
prozíravé práci studenta Jiřího Lyska (tehdy
bydlícího v Bukovci číslo popisné 89), který
ji z vlastní iniciativy ofotil v roce 2001 a posléze za starosty Josefa Ćmiela také vložil
na nově vytvořené webové stránky obce
Bukovec.
Kniha začíná zápisem ze dne 21. března
1923 a je psána polsky (mimo krátký jedno
a půlstránkový česky psaný úvod vládního
rady Dr. Michálka). Jejím prvním pisatelem
a kronikářem se stal ředitel místní polské
lidové školy pan Józef Franek. Co se týče
rozsahu této kroniky, měla celkem 100
ručně psaných stan, z dokumentu bylo při
fotokopii pořízeno celkem 101 snímků, a to
včetně obalu kroniky. Jeden snímek odpovídá obsahu jedné strany kroniky.
SVAZEK „PAMĚTNÍ KNIHA OBEC
BUKOVEC OKR. ČESKÝ TĚŠÍN“
Kronikářské svazky ručně psané obecní
kroniky se dochovaly pouze dva. Starší červený svazek s názvem „Pamětní kniha Obec
BUKOVEC okr. Český Těšín“ o rozměrech cca
28 x 38 centimetrů, která dle poznámky na
prvních stranách obsahuje 500 stran, z toho
479 stran je zaplněno kronikářským zápisem.
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První strana kroniky je vyzdobena ručně
malovaným barevným motivem několika
květů a doplněna nápisem: KRONIKA - BUKOVEC - OKRES ČESKÝ TĚŠÍN I. (římská jedna).
Podle úvodního sdělení byla založena dne
20. března 1957, podepsáni Tajemník MNV:
Stonawský Jiří a předseda MNV: Josef Herman. Úvod kroniky je na třetí straně opatřen
poznámkou, která vysvětluje, citujeme: „Kronika byla zavedena roku 1956. Do té doby
kronika vedena nebyla. Stará kronika se ztratila za druhé světové války. V době založení
kroniky je předsedou místního národního
výboru Josef Hermann, zaměstnanec železáren VMM v Třinci.“ (konec citátu)
SVAZEK „KRONIKA OBCE BUKOVEC“
Novější zelený svazek s názvem „Kronika
obce Bukovec“ rovněž formátu přibližně A3
přechovávaný v zeleném pouzdře. Ten obsahuje jen útržkovité zápisy od roku 1999 po
rok 2006. Rozsah zápisů je následující: rok
1999 - tři a čtvrt strany, rok 2000 - tři strany,
rok 2001 - tři strany, rok 2002 - dvě strany,
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rok 2003 - dvě strany, rok 2004 - tři strany,
rok 2005 - necelé tři strany, rok 2006 - strana
a půl. Od roku 2007 zápisy v tomto svazku
kroniky zcela chybí. Ve svazku je doposud tedy k počátku roku 2018 zapsáno celkem
22 stran.
ELEKTRONICKY PSANÉ
KRONIKÁŘSKÉ ZÁPISY
Se zápisy obecní kroniky v elektronické
podobě začala paní kronikářka Pavla Waclawková. Na předchozí kronikáře navázala
tím, že k roku 2006 dopracovala významné
dodatky. Poté již pokračovala samostatně
kronikářským zápisem od roku 2007 v rozsahu 14 stran, rok 2008 v rozsahu 17 stran, rok
2009 v rozsahu 20 stran, rok 2010 v rozsahu
23 stran, rok 2011 v rozsahu 35 stran.
Rok 2012 a následující jsou v současné
době ještě zpracovávány. V elektronické
podobě je obci předáno 112 stran kronikářských zápisů.
Ing. Mgr. Josef Byrtus
místostarosta a kronikář obce Bukovec

Zimní sezóna 2017/18 v Kempalandu
Letošní zima si s námi, dá se říct, pořádně pohrála. Tak jako každý rok i letos jsme
začali zasněžovat již v prosinci. Mrazy nám
přály, a tak zahájení sezóny bylo za dveřmi.

S blížícími se Vánoci se teploty začaly rapidně zvedat a naše nadšení klesalo. Vysoké
teploty trvaly skoro do půlky ledna, a tak
se nám dlouho očekávané zahájení lyžařské
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sezóny posunulo na pátek 19.1.2018. Sněhové podmínky bylo k tomuto datu více
než ideální. Největší návštěvnost zažívala
sjezdovka hlavně během víkendů a jarních
prázdnin. Sezóna trvala 51 dnů. S březnovými dny si s námi opět začalo počasí
pohrávat. Vysoké teploty a déšť zapříčinil
dřívější ukončení sezóny. Posledním dnem,
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kdy se dalo lyžovat byla neděle 11.3.2018.
Letošní sezónu bychom zhodnotili jako mírně podprůměrnou. Všem našim návštěvníkům děkujeme za přízeň a už teď se těšíme
na nadcházející lyžařskou sezónu 2018/19,
snad za lepších podmínek.
Lucie Jalovičorová
Technické služby Bukovec s.r.o.

Novinky pro čtenáře obecní knihovny
Knihovny se pro řadu lidí stávají místem
pro schůzky nebo jiná příjemná setkání.
Chceme, aby tomu bylo také tak i u nás v Bukovci. Nemůžeme lidi přinutit, aby četli, ale

můžeme je naučit chodit do knihovny a udělat z ní místo, kde se budou občané potkávat
s různými druhy umění a kultury. Chceme
pořádat přednášky, vystavovat obrazy atd.
K tomu všemu potřebujeme také vás. Můžete
nám posílat náměty a přání toho, co by vás
zajímalo. Nejdůležitější ze všeho však je …
danou akci navštívit. Březen je měsícem knihy, takže tady je pro vás několik novinek: Jan
Hnízdil, Robert Bryndza, Jojo Moyesová, Marcela Mlynýřová, Jiří Zogata, Rod Lobkowiczů,
Vypráví Anna Chybidziurova, aj.
Pro děti: Waliams – Teta, Děda, Kočičí
válečníci.
Určitě se k nám přijďte podívat. Nyní
jsme dostali spoustu nových knih také
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z Regionálního fondu z Třince, který zapůjčené knihy obměňuje co 3 měsíce.
Na závěr bych chtěla poděkovat paní
Theinertové, která věnovala do knihovny
spoustu pěkných knih pro ženy.
Více informací o knihovně a nových knihách se dovíte na facebookových stránkách
knihovny – KNIHOVNA BUKOVEC.
Knihovna má nový email, a to: knihovna@bukovec.cz
Jarmila Bujáková, knihovnice

TJ Beskyd Bukovec zakončil zimní ligu přípravek na
posledním místě
V sobotu 17.2.2018
pokračovala TJT ZLM již
předposlední částí své
dlouhodobé soutěže.
V hale STARS Třinec se sešlo šest mužstev mládežnické kategorie
SP ročník 2007 a mladší, aby změřili své
síly ve finále útěchy. Tato mužstva obsadila
v dlouhodobé soutěži umístění na sedmém
až dvanáctém místě. Finále útěchy bylo hráno systémem každý z každým a prakticky se
začínalo od nuly. Mužstva FK Fotbal Třinec
„A“, FK Fotbal Třinec „B“, TJ Oldřichovice, FK
Český Těšín, TJ Beskyd Bukovec a společné
mužstvo TJ Nebory – SC Smilovice „B“ sváděla od prvních minut turnaje vyrovnaná klání. Obdivovatelé a nadšenci mládežnického

fotbalu z řad rodičů si přišli
doslova v každém utkání na
své, protože vyrovnanost
mužstev byla veliká. O tom,
že o umístění se bude rozhodovat až v posledním zápase,
bylo všem jasné. V konečném zúčtování se
vítězi stalo s 11 body mužstvo složené z hráčů klubů TJ Nebory – SC Smilovice „B“, druhé
místo s 10 body obsadilo mužstvo FK Český
Těšín, které rozhodlo o svém umístění svým
vítězstvím 3:2 nad třetím týmem v pořadí
TJ Oldřichovice, které mělo taktéž 10 bodů.
Čtvrté místo s 9 body obsadilo mužstvo
FK Fotbal Třinec „A“ a pátý skončil tým FK
Fotbal Třinec „B“. Tabulku uzavřelo mužstvo
TJ Beskyd Bukovec. Všechna mužstva byla

17.2.2018 Hala STARS Třinec, TJT ZLM finále útěchy kategorie SP 2007 a mladší.
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oceněna pohárem, diplomem a společnou
fotografií a všichni hráči obdrželi medaili.
Ceny jim předal předseda krajské fotbalové
organizace Karel Kula spolu s organizátorem zimní ligy Václavem Ruferem. Nutno
podotknout, že naši hráči, se v tak silné
konkurenci starších hráčů vůbec neztratili.
Ba naopak! V mnoha utkáních předváděli
bojovný, místy i technický fotbal, proložený několika taktickými souhrami. Věřím, že
mužstvo se poctivou práci na tréninku zvedne a příští rok budeme hrát o místa nejvyšší!
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Chtěl bych touto cestou poděkovat
všem trenérům (J. Chybidzura, T. Krzyžanek
a T. Čmiel) za pomoc a obětavost při cestách na turnajích. V neposlední řadě vedení
Naší TJ BESKYD BUKOVEC za zorganizování
dopravy a možnost vůbec startovat na tak
kvalitním turnaji.
Závěrem bych apeloval na rodiče některých hráčů o větší zájem na turnajích,
trénincích, přátelských utkáních atd. Vždyť
ty dětí na tom hřišti potřebují vaší podporu!
V. Jalovičor, trenér přípravek
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CO JE NOVÉHO VE ŠKOLÁCH?
Przedszkole Bukowiec
I już wiosna, ale pozwólcie jeszcze krótkie
spojrzenie na zimowy czas w przedszkolu.
Zima w tym roku znów uciekła nam przy zabawach i przeróżnych zajęciach. Dzieci wzięły
udział w kursie narciarskim na Kempalandzie,
na baliku zamieniły się w przeróżne postacie
bajkowe tańcząc i bawiąc się całe dopołudnie a przed obiadkiem w balowej tomboli
wygrywały piękny upominek. W tym roku
rodzice naszych małych przedszkolaków
zorganizowali zamiast kuligu Olimpiadę
zimową, która odbyła się w Kempalandzie
i też było bardzo wesoło i sportowo. Na tegorocznym Zjeździe Gwiaździstym startowała
na nartach z naszego przedszkola Karolinka
Skupień zyskując piękne 5. miejsce, gratulujemy! Zima się skończyła i w marcu wyjechaliśmy do teatru w Czeskim Cieszynie na

bajkę pt. O zbójniku Ondraszku, która bardzo
zachwyciła naszych małych przedszkolaków.
W kwietniu rozpoczną dzieci naukę pływania
w Bystrzycy i weźmiemy udział w Przeglądzie Recytacji Przedszkoli. W maju zostaną
zapisane do naszego przedszkola nowe dzieci, które zagają swą edukację przedszkolną
w nowym szkolnym roku 2018/2019. W maju
tradycyjnie już dzieci z przedszkola wezmą
udział w programie z okazji Dnia Matki
w domu PZKO no a w czerwcu startujemy
na letniej olimpiadzie przedszkoli w Jabłonkowie. A na sam koniec należy się nagroda
w formie wycieczki a chcemy wyjechać
w tym roku do ZOO. No i smutne pożegnanie
starszaków też będzie mieć miejsce w ostatnim tygodniu roku szkolnego.
Przedszkole
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W naszej szkole nigdy się nie nudzimy…
Wiosna zbliża się milowymi krokami,
więc warto obejrzeć się za tegoroczną, czasami i mroźną zimą… zwłaszcza, że w naszej
szkole dużo się działo…
Dzień przed rozdaniem świadectw,
30 stycznia Pastyreczki z Bukowca zaśpiewały
na XII przeglądzie szkolnej działalności śpiewaczej w Mostach koło Jabłonkowa i zdobyły
Dyplom uznania. W tym samym czasie uczniowie pilnie trenowali zjazd na nartach na
kursie narciarskim w Kempalandzie.
W piątek 9 lutego przed wakacjami wiosennymi odbyły się aż dwie imprezy szkolne.
Dopołudnia odbył się tradycyjny Balik maskowy, który jest oczekiwany z utęsknieniem
i niejedno dziecko planuje i przygotowuje
swoje przebranie przez długie tygodnie,
a włączona bywa nawet szersza rodzina. Tak
więc na parkiecie tańczyli w tym roku elektryk, fotograf, naukowiec, lekarka, tancerka
z Hawajów, kostka Rubika, … nawet telewizor! W przerwach mali tancerze poczęstowali
się soczkiem i pączkami, a zabawa trwała aż
do obiadu.
Po obiedzie trzeba było szybko posprzątać i szybko się przebrać, tym razem
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ciepło i sportowo, bo wszyscy śpieszyli się
na następną imprezę – Festyn Zimowy.
Rodzice przygotowali dla swoich pociech
wspaniałą Olimpiadę na śniegu. Spotkanie
rozpoczęto uroczystym zapaleniem znicza,
były współzawodnictwa i opiekanie parówek. Chociaż było dosyć zimno, wszyscy
bawili się doskonale. Czas po feriach był
pod znakiem sportu. Już we wtorek 20 lutego kilku uczniów reprezentowało naszą
szkołę na zawodach sportowych „Beskydská
lyže“. Bardzo nas wszystkich ucieszyli, bo
zdobyli wspaniałe miejsca: Esterka Pyszko
1. miejsce, Tomek Sikora 2. miejsce, Kuba
Pyszko 4. miejsce, Sebek Byrtus 5. miejsce,
a Max Tomanek 6. miejsce.
Do najważniejszych wydarzeń tego
sezonu niewątpliwie należał Zjazd Gwiaździsty, w tym roku organizowany przez
Szkołę Podstawową w Trzyńcu. Przebiegł
on w sobotę 24 lutego. Pomimo ogromnych mrozów atmosfera była gorąca, zawodnicy wydali z siebie wszystko i walczyli
jak lwy, a wszystkich pracowników naszej
szkoły ucieszyło , kiedy spiker nazwał naszą szkołę w Bukowcu narciarską potęgą.
Odczuliśmy prawdziwą dumę, tym bardziej, że uczniowie naszej szkoły uplasowali
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się na wspaniałych miejscach. Maja Pyszko
stanęła na 1. miejscu w biegu w swojej
kategorii, Ela Byrtus, Karolinka Skupień
z przedszkola, Jakub Pyszko i Max Tomanek
otrzymali piąte miejsca, a Tomek Niedoba,
Tomek Sikora i Ewka Wacławek otrzymali
6 miejsca. W sztafecie nasza szkoła umieściła się na 2 miejscu. Jako szkoła małoklasowa też zdobyliśmy drugie miejsce ! Tak
więc nasz szkolny korytarz zdobią 2 nowe
piękne puchary.
Zaraz w niedzielę 25 lutego po Zjeździe Gwiaździstym Ewka Wacławek wzięła
udział w międzynarodowych współzawodnictwach w biegu na nartach O istebniański
bruclik na Istebnej i zobyła 1. miejsce.
Oprócz sportowych imprez uczniowie
brali udział w międzynarodowych konkursach: matematycznym Kangurze i języka angielskiego FOX, ale wyników jeszcze
nie mamy.
Natomiast w świetlicy szkolnej wre
praca, bo dzieci przygotowują swoje dzieła
do konkursu plastycznego „O nejkrásnější
kraslici“ organizowanym przez Muzeum Třineckých železáren a města Třince.
W naszej szkole nigdy się nie nudzimy.
Mgr. Barbara Kołorzová
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Od ledna do března v české Základní škole
a Mateřské škole Bukovec, p. o.
Z ČINNOSTÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Poslední dobou se v různých televizních
pořadech i v novinách často dovídáme, že
dnešní děti málo čtou a mají nedostatek
pohybu. Tohle tvrzení ale určitě neplatí pro
děti navštěvující naši základní školu. Věnují
hodně času čtení, pohybu i dalším zálibám.
Díky projektům jsme vybavili naši školní
knihovnu knihami oblíbených dětských
autorů, které mají děti kdykoliv k dispozici.
Děti čtou knihy nejen v klasických hodinách
čtení, ale mají také čtenářské dílny.
Čtenářské dílny
Na rozvíjení čtenářských dovedností
klademe v naší škole velký důraz. Paní učitelky se zúčastnily několika vzdělávacích
kurzů, aby mohly během čtenářských dílen
dětem nabídnout zajímavé činnosti, které
jim pomohou lépe porozumět obsahu knih.
Děti čtou nejen ve třídě, mohou si zvolit ke
čtení své oblíbené místo, třebaže je ve vedlejší místnosti na koberci. Čtou společně, ve
skupinách i samostatně. Důležité je při čtení

nerušit ostatní čtenáře, aby si mohli dobrodružství a zábavu, které jsou v knihách,
jaksepatří vychutnat. Vždyť v knížkách se
mohou stát kýmkoliv, i tím, kým ve skutečném světě nikdy být nemohou. Mohou se
stát hrdiny příběhů a prožívat věci, které
jsou jen v pohádkách. Obohacují si tak svůj
vnitřní svět, osvojují si nová slova a pomocí nich získávají větší jistotu při povídání
s kamarády i dospělými. Nejde o to, kolik
knih děti přečtou. Důležité je, co si ze čtení
„odnesou“.
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Tradiční lednová recitační soutěž. Nezapomínáme na důležitost procvičování
paměťových schopností. Formou krátkých
i delších textů se děti učí zapamatovat si
podstatné věci. Každoročně v lednu se koná
školní kolo recitační soutěže. To letošní proběhlo 31. ledna a mělo hned 7 vítězů – soutěžilo se v kategoriích podle věku. Vítězové
dostali za svůj dobrý výkon věcné ceny. Ale
ani ti, kteří nezvítězili, neodešli s prázdnou.
Každý si za svou účast zasloužil alespoň
něco na zub.
Lyžařský výcvik s Malinou
Nečekaně štědrá nadílka sněhu nám
umožnila lyžovat celý týden za těch nejlepších podmínek. Děti si mohly užívat výhod,
že se jejich škola nachází v obci s výbornými lyžařskými možnostmi. Až na pár dětí
se výcviku zúčastnili všichni, jsme na naše
malé lyžaře a na jejich lyžařské dovednosti
náležitě pyšní.
Šachový kroužek
K novinkám na škole patří od února
i šachový kroužek vedený ligovým hráčem
s trenérskou licencí z Třinecké šachové školy
z. s. Kroužek mohou děti navštěvovat každý

pátek. Díky šachům si rozvíjejí mimo jiné
tvůrčí myšlení, paměť, fantazii, přesnost,
vůli.
Šachy jsou sice sportem, děti si u nich
ale nezaběhají. Jako další pohybovou aktivitu jsme se tedy rozhodli rodičům nabídnout
zábavné sportovní odpoledne pro rodiče
a jejich děti. Uskutečnilo se 14. března v tělocvičně. Děkujeme všem rodičům, kteří
našli v dnešní uspěchané době čas na své
děti a sportovního odpoledne se zúčastnili. Vzpomínky a zážitky, které si děti z akcí
podobného charakteru odnesou, jsou nenahraditelné.
Mgr. Lucie Nožková,
ředitelka ZŠ a MŠ Bukovec, p. o.
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Z ČINNOSTÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY
Na běžkách, saních a lopatách
Zimní měsíce leden a únor přinesly dětem školní družiny i trochu zimních radovánek. Na pozemku nad školou některé děti
pod vedením paní vychovatelky M. Michalkové trénovaly běh na lyžích. Poslední dva
týdny se pak vydávaly na běžkách až k lesu
pod Hrčavou. Ostatní děti si užívaly zimy
na kopci u školy, který sjížděly na bobech,
plastových saních a lopatách, jiné jen tak
dováděly na sněhu. Zimu jsme si zkrátka
užili, jak jen to šlo.
Příprava zdravých pokrmů
Jedním z témat plánu činností v měsíci
lednu, kterému jsme se ve školní družině věnovali, bylo zdravé stravování. K odpolední
svačině si žáci připravili různé zeleninové
pomazánky, které použili při výrobě jednohubek. Vše dozdobili čerstvou zeleninou
a pak si společně na svačině pochutnali.

Karnevalové veselí
V pondělí 26. února se konal dětmi tolik
očekávaný karneval. Paní vychovatelky společně s několika dětmi vyzdobily tělocvičnu
klauny, plakáty s pohádkovými postavami,
balonky a dalšími výtvarnými pracemi
dětí. Nejprve proběhl rej masek, na který
se přišly podívat děti ze staršího oddělení
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mateřské školy. Po vyčerpávajícím tanečním
soutěžení následovalo občerstvení a dětská
tombola, kterou připravilo SRPŠ. Ke slovu
se také dostaly sportovní soutěže, kterými

Březen 2018

jsme si zavzpomínali na právě ukončené
zimní olympijské hry. Karnevalové veselí
bylo ukončeno taneční diskotékou.
Bc. Libuše Vavřačová, vychovatelka ŠD

www.bukovec.cz
Z ČINNOSTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Dětský karneval
Kde jinde můžete vidět tolik pohádkových bytostí? V sále U TURKA se jich sešlo opravdu mnoho. Bylo těžké vybrat tu
nejkrásnější masku nejen mezi dětmi, ale
dokonce i mezi dospělými. Nápady byly až
neuvěřitelné a originální.
Po letech, kdy zábavný program vytvářeli
vlastními silami zaměstnanci MŠ, byla přizvána„profesionálka“ paní Lena, která rozhýbala
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a roztančila všechny přítomné v sále. Bavili se,
tančili a soutěžili a pochutnávali si na dobrotkách, o které se postaralo SRPŠ a mnoho
šikovných a ochotných maminek.
Prostředí zdobily dětské klaunovské
a pohádkové výrobky. Příjemnou tečku
tvořily odměny a dárečky dětem.
Za krásné, veselé a pohodové odpoledne děkujeme všem „maskám“, jejich doprovodu, těm, kteří připravovali pohoštění,
pomohli s výzdobou i úklidem po akci.
Kolektiv MŠ
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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY při ZŠ a MŠ Bukovec, p. o.
PRO ŠKOLNÍ ROK 2018-2019
Uskuteční se 3. 5. 2018 od 8.00 hodin do 15. 00 hodin v prostorách MŠ.
Co budete potřebovat:
rodný list dítěte
občanský průkaz zákonného zástupce
Naše milé matičky,
učte Vaše dětičky samostatně oblékat se, samostatně stravovat se.
S kamarádem hezky hrát si, všechny hračky půjčovat si.
Domluvit se slovně, pusou, i když ručky rychlejší jsou.
Pomůžeme Vám všichni rádi, ve školce jsme kamarádi.
Ať je léto nebo zima, bude nám tu spolu prima!
Kritéria pro přijetí do mateřské školy naleznete na našich webových stránkách.
Těšíme se na Vás!

Píše se o Základní škole v Bukovci …
Aneb „Krok za krokem k efektivnímu
vyučování na málotřídní škole“
Již v minulém vydání občasníku jsme
vás informovali o tom, že základní škola
v Bukovci obdržela ocenění a byla jí udělena Pečeť kvality v rámci vzdělávacího
programu Evropské unie Erasmus+. Nyní

se o tom píše „po
celé republice“ 😊
Ještě jednou gratulujeme.

www.bukovec.cz
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Nabídka kurzů angličtiny
Zveme vás na některý z našich kurzů angličtiny, které v případě zájmu proběhnou
ve volnočasové místnosti Obecního úřadu
v Bukovci.
V případě jakýchkoliv dotazů či zájmu
se můžete obrátit na lektorku:
Mgr. Zuzana Čmielová, tel.: 736 403 089,
e-mail zuzanacmielova@email.cz
Angličtina u kafíčka pro dospělé
Chtěli byste zkusit trochu jiný kurz
angličtiny? Máte pocit, že už je načase se
naučit anglicky, nebo už jste to zkusili, ale
bez větších úspěchů? Zkuste náš kurz Angličtina u kafíčka, který už vyzkoušelo několik
spokojených studentů. Kurzy jsou zaměřené
víceméně konverzačně, ale s důrazem na to,
co studenti skutečně potřebují, probíhají
v příjemné atmosféře bez stresu a pocitů
trapnosti, protože všichni jsme někdy začínali – a věřte nebo ne, i angličtina se dá
často vysvětlit jednodušeji, než se zdá.

Kurz bude probíhat cca od poloviny září
2018 do poloviny června 2019 v odpoledních hodinách, předběžná cena je 700,- Kč/
měsíc (tzn. 6 300,- Kč/kurz). Prosíme o přihlašování nejpozději do konce srpna, abychom věděli, jak velký je zájem.
Dopolední angličtina pro seniory
a další zájemce
Pokud víte, že vám víc vyhovují dopolední hodiny, ať už z jakéhokoliv důvodu,
nabízíme kurz angličtiny právě pro vás.
Nabízíme vstřícný přístup, aktuální témata
a individuální přístup ke každému studentovi.
Kurz bude probíhat cca od poloviny září
2018 do poloviny června 2019 v dopoledních hodinách, předběžná cena je 700,- Kč/
měsíc (tzn. 6 300,- Kč/kurz). Prosíme o přihlašování nejpozději do konce srpna, abychom věděli, jak velký je zájem.
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Hravá angličtina pro děti prvního stupně
základní školy
Angličtina není jenom dřina, může to
být i veliká zábava! My angličtinu propojujeme s hraním, pohybem a dalšími aktivitami, takže děti baví hned od začátku.
Pokud máte pocit, že chcete pro své děti víc
angličtiny, než kolik jí mají ve škole, klidně
je přihlaste!
Kurz bude probíhat cca od poloviny září
2018 do poloviny června 2019 v odpoledních hodinách, předběžná cena je 300,- Kč/
měsíc (tzn. 2 700,- Kč/kurz). Prosíme o přihlašování nejpozději do konce srpna, abychom věděli, jak velký je zájem (minimální
počet je 10 dětí).
Letní hraní s angličtinou
Přemýšlíte, jak zase zabavit děti během
celých dvou měsíců letních prázdnin? Pro
děti od 5 do 10 let nabízíme alternativu
příměstského tábora – děti mohou během

Březen 2018
týdne od 8:30 do 11:30 zažít spoustu zábavy,
a přitom si také procvičit anglická slovíčka.
Poslední den je navíc čeká hledání pokladu
díky pokynům, které využijí slovíčka, která
se děti naučily.
Varianta Move your Body – děti se naučí základní pokyny a pojmenovat části těla,
a to pomocí pohybu a tance. Předpokládaný
termín 16. 7. - 20. 7. 2018
Varianta Colourful Animals – naučíme se pojmenovávat barvy a zvířata a spolu
s nimi si užijeme spoustu zábavy formou
her, kreslení a zpívání. Předpokládaný termín 13. 8. - 17. 8. 2018
Cena je 600,- Kč/kurz – v ceně je dopolední program po dobu pěti dní, pitný režim
a dárek pro každé dítě (originální anglická
knížka). Minimální počet dětí je 10. Prosíme
o přihlašování nejpozději do konce školního
roku.
V případě zájmu je možná také individuální výuka.

Z činnosti Klubu seniorů
První naše letošní schůzka se konala
9. 1. 2018, jako vždy ve volnočasové místnosti v budově obecního úřadu, za účasti
naší paní starostky. Byli jsme seznámeni se
současnou činností obce, jejími vyhlídkami
a plány nejen na letošní rok. Prezentací z fotografií jsme si také připomněli rok loňský
a zavzpomínali na radostné a pěkné společné chvíle.
Za pravou zimou jsme se vydali 1. 2.
2018 do Vysokých Tater. Využíváme velkorysosti Slovenských drah, které vozí nás seniory zdarma a výstupní stanicí tohoto výletu
byl Starý Smokovec. Pak jsme pokračovali
ještě lanovkou kousek dál na Hrebienok,
kde je postavený nádherný „Tatranský ľadový dom“, ten nese letos téma „pocta rodině“
a je inspirovaný masívní římskokatolickou
bazilikou v Barceloně – Sagrada Famillia. Na
stavbu se použilo neuvěřitelných 1440 le-

dových bloků, které dohromady vážily přes
190 tun. Nedá se dost dobře vyjádřit slovy
pohled na toto překrásné dílo, doporučujeme jej vidět na vlastní oči.
Od 13. 2. do 16. 2. jsme se opět s radostí
počítačově vzdělávali. Každý účastník kurzu měl svého „anděla strážného“ v podobě
mladého studenta, který nám individuálně
pomáhal a učil, co jsme potřebovali. Naučili
jsme se hlavně stahovat, ukládat a odesílat
fotky.
6. 3. 2018 jsme my seniorky oslavily
MDŽ. Jelikož nám nová volnočasovka nabízí
možnost přípravy občerstvení, nachystaly
jsme si zdravější pohoštění - kuřecí hranolky
s celerovým salátem.
V našem klubu to žije a pořád se něco
děje.
Za Klub seniorů v Bukovci
Terezie Jochymková
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Granica
Za głymboki totality my do ,,ojczyzny“
jeździli przez Cieszyn. Była to gotowo procedura, podle celnika na jakigo sie natrefiło.
Fajne jak był w telewizie jaki ważny fusbal
abo hokej a óni kóntrole nahónym odbywali. Abo też przi zmianie szychty. W sklepach
tego towaru moc nie było tóz sie organizowoł lehki przemyt rodzinny. Jedni wozili
tam, drudzy naspadek. Sztatnio gospodarka
nie uciyrpiała a ludzie mieli radość. Na jednóm takóm kóntrole spóminómy do dzisio.
To było tak.
Przez feryje my byli z dzieckami na urlopie w gorach, kole Limanowej, u rodziny.
Ciotka nóm dycki cosi z gospodarki nabaliła.
Czi to ziymioków, wajec, masła, syra, miodu,
grzibów a borówek. Tego roku aji kohóta zabiła, na polywke niech mómy. Tóż kaj s nim,
dyć sie to nieśmiało. Na zadni okno my go
pomiyndzy łobleczynia zakutali. Po ceście
my eszcze cukrowe nakupili, kwitu jakigo,
szklóneczki atd. Przed granicóm my twierdli
na jakigo słóżbiste trefiymy. Trzi dziecka
na zadnich zicach, nieciyrpliwe a zmierzłe
a klima we 105 - ce nie było. Atmosfera
w tym hycu dość nieprzijazno. Wjyżdżómy
na graniczny most a jak spuścili rampy, moja
nakoże dzieckóm – cicho siedźcie a twarzcie sie stropióni. Mie zaś radzi - nie byj wyhókany jak sie bedóm pytać co wiezymy
tóż klidnie wymianuj- szklóneczki, pierniki,
pamiątki a taki ty drobności-. - Ja,ja - od-

powiym a w duchu to przebiyróm. Potym ku
autu lyniwie przistómpi ,,pasowak“, zaklepie
na okno a prawi - ,,kontrola dokladů, odkud
jedete?“ Spuszczym okiynko a cały zmiyszany wysypiym - szklaneczki, cukierki, zabawki, pamiątki - moja do mie ryp łokciym
do żeber a dziecka gich do śmiychu. Tyn
gość w uniformie, wyblyszczóny czumi na
mie jak kocur na nowe wrota. – Neptám se,
co vezete, ale kde jste byli? - No, u rodziny
– odpowiym poprawnie. – Celník přijde powiy eszcze a posztympluje nóm pasy. No
jak uż prziszeł tyn agent od celnych spraw,
moja to wezła na sebie co bych nie wycebulił to co nimóm. Jak sie uż mu wyspowiadała
co wiezymy, cerka straszno fulyna, dodała
– a na oknie mómy eszcze kohóta -. Poloła
mie horuczawa a czakóm co beje, ale celnik charakter isto, jyny zazdrził na dziecka
a kozoł mi eszcze odewrzić kufer. Letmo do
niego chynył okym a pyto sie mie – co ten
malý klučina tak těžce vzdychá? - Ale naćpoł
sie cestóm rożków a teraz go puczi, tóż fuczi
- cyganiym a je mi dziwne cóż to za aktor
nóm rośnie. – Jeďte už - słyszym z ulgóm od
zrezygnowanego celnika. Odjyżdżómy ku
chałpie a starszy syn straszy siostre - tyź je,
ale skarżypyta, dyć nas mógli wszeckich pozawiyrać gwóli gupigo kohóta - Tyź je gupi
- odpowiy óna. - Nie wadźcie sie - mówiym
jim a je mi lahko na duszy.
Starzik z drugi izby

Strom je jednoslabičné slovo, ale skrývá celý svět
pohádek a zázraků. 
Theodor Heuss
Zdravotní stav nejrozšířenější dřeviny
našich lesů - smrku je již delší dobu velice
špatný. Příčiny jeho chřadnutí je potřeba
hledat ve změně klimatických podmínek
za posledních 10–15 let. Zejména opakující se periody sucha svědčí obyčejné houbě
václavce smrkové. Ta se dnes pro smrk stala
doslova pohromou. Kdysi neškodná houba

je dnes tzv. spouštěčem chřadnutí smrku,
což se projevuje jeho postupným vadnutím
vedoucím až k odumření celého stromu. Od
fáze napadnutí kořenového systému smrku
václavkou až po jeho odumření může uběhnout různě dlouhá doba, a to od několika
měsíců až po několik roků. Jakmile strom
začne pomalu vadnout, je to ideální šance
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pro kůrovce, který v takto oslabeném stromě
cítí ideální příležitost k dalšímu rozmnožování. A právě toho jsme dnes v našem okolí
svědky. Ten, kdo pravidelně navštěvuje zdejší
lesy, si určitě všimne, že už cca 3 poslední
roky stoupá intenzita těžeb právě oněch
kůrovcových stromů. Dnes mluvíme o silné
kůrovcové gradaci. Musím zde podotknout,
že s touto situací nebojují lesníci jen na Jablunkovsku, ale kůrovcová kalamita zasáhla už
i Jesenicko, Bruntálsko, Olomoucko a bohužel šíří se dál západním směrem. Nikdo dnes
nemůže a neumí říci, kdy kalamita skončí.
Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích
a změně některých zákonů (lesní zákon),
je vlastník lesů povinen činit veškerá opatření k zamezení šíření škůdců. Právě proto
jsme dnes svědky zvýšené těžební činnosti, a to nejen u lesů ve vlastnictví státu, ale
i u ostatních vlastníků. S tím, jak stoupá objem
těžeb, samozřejmě stoupá i odvoz dřeva. Tím
se automaticky zvyšuje tlak na odvozní cesty.
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Bohužel, někdy opravdu lesní odvozní cesty
nevypadají příliš udržovaně. Nicméně dokud
nedojde k uklidnění kalamitní situace v lesích,
budeme muset tento neutěšený stav strpět.
Po odeznění kalamity je povinností vlastníka lesních cest provést jejich řádnou údržbu.
Po dobu trvání kalamity je vlastník lesních
cest povinen udržet jejich sjízdnost pro lesní
techniku. Odvozní lesní cesty jsou využívány
i k odvozu dříví ze soukromých lesů, kterých
je v působnosti lesní správy Jablunkov kolem
4 000 ha. Ovšem náklady na opravy a údržbu
lesních cest nesou v naprosté většině případů
pouze Lesy ČR, státní podnik.
Ing. František Lipowski
lesní správce
Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Jablunkov
Jablunkov 900, 739 91 Jablunkov
T: +420 956 111 101
M: +420 724 523 111
E: frantisek.lipowski@lesycr.cz

Africký mor prasat – reálné nebezpečí
Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích
i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat vysokou horečku,
krváceniny v játrech, slezině. Na člověka se
AMP nepřenáší. Projevy nemoci se objeví od
4 do 19 dnů od nákazy. Zvíře hyne během
čtyř až deseti dnů, ale k úhynu může dojít
i velmi záhy, již před objevením se prvních
klinických příznaků. Úmrtnost dosahuje až
100 %. Léčba neexistuje, v případě výskytu nákazy je nařízena okamžitá, radikální
likvidace celého chovu. Potvrzení ohniska
nákazy znamená zákaz exportu živých zvířat, masa i masných produktů z dané země.
V zemích, kde už k propuknutí epidemie
došlo, musely být populace prasat z velké
části omezeny – například v Gruzii o 70 %,
na Maltě a v Dominikánské republice byly
chovy domácích prasat dokonce zrušeny

všechny. Právě výskyt afrického moru prasat
v Litvě byl oficiální příčinou toho, že Rusko
zastavilo dovoz vepřového masa ze zemí EU.
V současné době ještě není nikde na světě
k dispozici účinná vakcína proti AMP, na její
přípravě se intenzivně pracuje. Současné oblasti výskytu AMP jsou kavkazské republiky,
Ruská federace, Ukrajina, Bělorusko, Litva,
Lotyšsko, Estonsko, Polsko, Česká republika
- Zlínsko. V souvislosti s výskytem ohniska
AMP na Zlínsku byla státní veterinární správou přijata následná opatření: vytvoření
zamořené oblasti (k 20. 2. 2018 40 % okresu
Zlín) a v ní vysoce riziková oblast vytyčená
ohradníky, vytvoření oblasti s intenzivním
odlovem divokých prasat (část východní
Moravy a Slezska) a postupy v těchto oblastech. Jablunkovsko, Třinecko patří do
oblasti s intenzivním odlovem. Jak je situace vážná, dokazuje opatření Ministerstva
zemědělství, ve kterém myslivci mají nárok
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Úkon
Zástřelné u divokých prasat v oblasti s intenzivním odlovem - ks
Zástřelné u divokých prasat v zamořené oblasti určené mimořádnými veterinárními opatřeními vydanými v souvislosti s výskytem
afrického moru prasat - ks
Zástřelné u divokých prasat s hmotností nad 50 kg v zamořené
oblasti určené mimořádnými veterinárními opatřeními vydanými
v souvislosti s výskytem afrického moru - ks
Nálezné u divokých prasat - ks
Nálezné u divokých prasat v oblasti s intenzivním odlovem - ks
Nálezné u divokých prasat v zamořené oblasti určené mimořádnými veterinárními opatřeními vydanými v souvislosti s výskytem
afrického moru prasat - ks

za splnění předepsaných podmínek nárok
čerpat ze státního rozpočtu v roce 2018
k potlačení nákazy finanční kompenzace
ve výši uvedené v této tabulce:
Státní veterinární správa současně uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům
lovu v oblasti s intenzivním odlovem nařizuje:
intenzivní celoroční lov prasete divokého bez ohledu na věkovou kategorii
a pohlaví a s možností využití následujících způsobů lovu

Výše
příspěvku
v Kč
2 000,-

Předpokládaný
počet úkonů
v roce 2018
30 000

4 000,-

2 500

8 000,-

2 500

2 000,3 000,-

1 500
500

5000,-

800

a) pomocí zdrojů umělého osvětlení, zařízení pro osvětlení terče, zaměřovače
zbraní konstruovaného na principu noktovizorů,
b) pomocí mechanismů pohybujících se
po zemi,
c) na honebních pozemcích, na kterých
současně probíhá sklizeň zemědělských
plodin, a na sousedních pozemcích ve
vzdálenosti do 200 m od hranice těchto
pozemků,
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d) na čekané ve vzdálenosti do 200 m od
hranic sousední honitby a v této vzdálenosti vnadit, umisťovat myslivecká
zařízení a provádět lov z mysliveckých
a jiných zařízení,
e) střílením v odchytových zařízeních
krátkou nebo dlouhou kulovou zbraní
s energií v 0 metrech vyšší než 300 J,
f ) odlovem kňoura a bachyně na společných lovech s možností lovu jednotnou
střelou z brokové zbraně.

Dále odebrat z ulovených kusů prasete
divokého vzorek krve, a není-li to možné,
vzorek sleziny, mízní uzliny a plic, vyplnit objednávku laboratorního vyšetření, jejíž vzor
je uveden v příloze těchto mimořádných
veterinárních opatření; tuto objednávku
přiložit ke vzorku a předat vzorek v místě
pro příjem vzorků k vyšetření na svalovce,
které je nejbližší místu ulovení.
Ing. Jiří Vavřač
Odbor ŽPaZ MěÚ Jablunkov

Zveme vás …
20. dubna
24. dubna
30. dubna
16. května
17. května
1. června
5. června
8. června

Den Země v Goralii
MUDr. Radim Uzel a Simona Klímová – Hotel Kempa
Stavění Máje a smažení vaječiny na Kempě
Vítání občánků
Posezení s jubilanty
Den dětí v Kempalandu
Celníci pro děti - přednáška
Koncert kapely Kollárovci

www.bukovec.cz
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