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Bukovecké Noviny
Milí Bukovčania,
Zaiste sa pripravujete na Veľkončné sviatky. Mamky už upratali domácnosti,
chystajú na varenie a pečenie jedál, na ktorých si pochutíte počas týchto
dní po ich svätení v kostole.
Obdobie prvého štvrťroka tohto roku hodnotím ako pomerne ťažké.
Aj naďalej pracujeme na projekte čističky, materskej školy a komunitného centra.
Naša obec si počas posledného obdobia vypočula rôzne informácie z médií týkajúcich sa rekreačnej oblasti. Avšak niektoré informácie, ktoré boli uverejnené, neboli autorizované. Ako starostka obce
aj poslanci obce čelíme rôznym nepodloženým informáciám a nepravdivým údajom, pričom niektoré subjekty ich používajú najmä na
moju diskreditáciu ako starostky. Som si vedomá toho, že títo ľudia
nemajú žiadne zábrany, aby mi poškodili. Ale aj to je údel nás, predstaviteľov samosprávy.
Práve v nadväznosti na tieto udalosti sme zvolali verejné zhromaždenie,
ktoré sa týkalo lokality našej vodnej nádrže. Už len samotná účasť vás, občanov a neskôr aj členov združenia chatárov v tejto oblasti ma naozaj milo prekvapila. Na stretnutí bola vysvetlená problematika výstavby a jej obmedzenia v rekreačnej zóne. Verím, že boli zodpovedané všetky otázky. Teší ma, že sa vy, občania, zaujímate o dianie v našej obci. Ale takúto
obrovskú podporu som naozaj nečakala. Dovoľte mi preto, aby som sa poďakovala poslancom, pani kontrolórke a vám všetkým.
Tým, ktorí prišli, vypočuli si fakty a urobili si svoj názor.
Výsledkom tohto stretnutia je navrhovaný ďalší podporný dokument pre mňa ako starostku a poslancov obce. Nachádza sa
na obecnom úrade. Tí z Vás, ktorí ste nemohli prísť, môžete aj svojim podpisom vyjadriť podporu predstaviteľom obce. Takto
vnímame ešte viac našu prácu za naozaj záslužnú najmä pre vás – občanov Bukovca.

S láskou a všetkého najlepšieho
vám želám tie najkrajšie veľkonočné dni.
Nech vám Veľká noc prinesie
Veľa radosti, šťastia a pokoja do vášho života
a nech atmosféra týchto dní sa prenesie
i do zvyšku vášho života.
Vaša starostka
Ing. Lýdia Mikulová
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Rekreačná oblasť Bukovec

– aké sú v yhliadky?

Cestovný ruch je zatiaľ sezónnou ekonomickou aktivitou, výhľadovo však územno-plánovacia dokumentácia vytvára podmienky
na taký rozvoj, aby sa toto ekonomické odvetvie stalo pilierom obecnej ekonomiky.

Aktuálna situácia
Obec má vypracovaný územný plán, jeho posledná aktualizácia bola
v roku 2020. Obec bola informovaná o niekoľkých zámeroch na výstavbu rodinných domov a chát v rekreačnej oblasti vodnej nádrže
Bukovec.

b/ na území je prípustné umiestniť:
- verejné rekreačné objekty a zariadenia pre stravovanie, ubytovanie
a doplnkovú športovú vybavenosť,
- objekty cestovného ruchu a organizovanej turistiky,
• objekty pre rekreačné aktivity komerčného charakteru,

Územný plán obce ustanovuje najmä:
a) zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce v nadväznosti na okolité územie,
b) prípustné, obmedzené a zakázané funkčné využívanie plôch,
c) zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, územného
systému ekologickej stability a tvorby krajiny vrátane plôch zelene,
d) zásady a regulatívy ochrany a využívania prírodných zdrojov, kultúrno-historických hodnôt a významných krajinných prvkov,
e) hranice medzi súvisle zastavaným územím obce alebo územím
určeným na zastavanie (ďalej len „zastavané územie“) a ostatným
územím obce,

c/ výnimočne sú prípustné:
• technické objekty, slúžiace rekreačnej vybavenosti,
d/ zakázané sú:
- ostatné vyššie neuvedené funkcie.
Stanovisko samosprávy
Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa stotožnilo so súčasným znením
územného plánu v rekreačnej oblasti.
• primárne využitie územia na rekreáciu pre širokú verejnosť
• voľný prístup verejnosti k vodnej ploche
• chýbajúca infraštruktúra (priorita vybudovania obecnej
ČOV, aj pre potreby rekreačnej oblasti)
• majetkové vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve obce

Súčasný územný plán
PLOCHY POZEMKOV REKREAČNÝCH CHÁT A CHALÚP – plochy
jestvujúcich rekreačných osád určené na vnútornú kultiváciu bez
možnosti novej výstavby. Nová výstavba povolená len v lokalite
Zámčisko.
Neobývané domy v historickom jadre využívať aj na rekreačné chalupy.
a/ územie slúži:
- pre individuálnu rekreáciu v rekr. objektoch prevažne návštevníkom a to v jestvujúcich osadách a v historickom jadre,
b/ na území je prípustné umiestniť:
- doplnkovú športovú vybavenosť,
- technické objekty slúžiace rekreačnej vybavenosti,
c/ zakázané sú:
- ostatné vyššie neuvedené funkcie.

V diskusii padlo veľa otázok ohľadom oplotenia v rekreačnej
oblasti, osadenia závory, parkoviska a samozrejme aj medializovaného požiaru hotela v tejto časti.
Obec Bukovec podala trestné oznámenie a následne sťažnosť
vo veci nátlaku a vydierania treťou osobou. Keďže stále prebieha vyšetrovanie, obec sa k požiaru vyjadrovať nebude.
Občania boli vyzvaní, aby sa aktívne zaujímali o svoje podielové vlastnícke práva v rekreačnej oblasti. Obec bude nápomocná pri identifikovaní majetku dotknutých občanov.
Zároveň obec vyvinie všetky aktivity na to, aby táto rekreačná
oblasť bola vyhľadávanou v okolí Košíc. Popri tom sa pripravujeme na letnú sezónu – parkovanie na obecnom parkovisku,
zakázané parkovanie pozdĺž hlavnej cesty smer Malá Ida a nekontrolovateľné ukladanie odpadu.

PLOCHY POZEMKOV KAPACITNÝCH ZARIADENÍ CESTOVNÉHO RUCHU
a/ územie slúži:
- pre koncentrované umiestnenie rekreačných a športovo-rekreačných zariadení a služieb na komerčnom základe a slúžiacich pre využitie voľného času návštevníkov a obyvateľstva obce,

V súčasnosti už v tejto lokalite existujú minimálne dva investičné zámery. Aké? Dočítate sa v budúcom čísle novín.
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Veľ konočné
tvorivé dielne

Klub žien Radosť opäť pripravil krásnu predveľkonočnú akciu. Nielen deti, ale i dospelí si mohli vyrobiť rôzne výrobky .
Maľovali sa voskom vajíčka, zdobili sa zajačiky, vyrábali sa rôzne ozdoby z prútia, vlny, papiera. Lepili sa lienky, mašle,
látky a veľa veľa iného. Veď posúďte sami. Záujem detí bol opäť veľký. Aj pre ne si pripravil klub malý darček – čokoládové
vajíčka s krásnou lienkou.
Klubu žien ďakujeme za účasť a za skrášlenie našich domácností na nadchádzajúce sviatky.
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Aktuálne dianie
V obci prebieha čistenie komunikácií od zimného posypu.
Rovnako venujeme pozornosť aj čisteniu rigolov a vpustov.
Došlo aj k rekonštrukcii, resp. výmene ďalšieho prístrešku na
zastávke. Pracujeme na tom, aby tento proces pokračoval aj
naďalej. V týchto dňoch prebiehajú práce na rekonštrukcii
mostíka pri vjazde do obce.

Plánované akcie na najbližšie
obdobie (termíny budú upresnené na stránke obce)
Májový charitatívny beh
8.5.2022

Stavanie mája





Dni Rudohoria
11.06.2022



Dni obce
august 2022



Deň detí
Antik - skútre
Spoločnosť Antik opäť ponúkla spoluprácu obci Bukovec. Táto
telekomunikačná spoločnosť zabezpečuje dodávku internetu
pre náš obecný úrad za symbolickú sumu 0,01 Euro. Antik na
vlastné náklady a so súhlasom obce umiestnil pri obecnom
úrade nabíjaciu stanicu pre elektrické skútre. V súčasnosti je
v prevádzke. Ďalšia nabíjacia stanica je v našej obci aj pri Salaši. Spotrebu energie pre túto službu hradí spoločnosť raz ročne na základe odpočtu samostatného merača energie.
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Hrad BUKOVEC

Hrad Bukovec sa nachádza len kilometer západne od našej obce pod vrchom Zámčisko. Prvá písomná zbierka o hrade je z roku 1330.
V dobovej listine sa spomína ako majetok synov Štefana Čurku, ktorý patril do vetvy Abovcov. Práve rod Čurko (Csirke) patril medzi
najbližšie príbuzenstvo Omodejovcov. Preto nečudo, že synovia spomínaného Štefana Čurku Tomáš a Mikuláš bojovali v Bitke pri Rozhanovciach na strane Omodejovcov. Po prehratej bitke preto utiekli do Poľska.
Napriek tomu patril Čurkovcom až do roku 1401, keď sa jeho novým
majiteľom spolu s obcami Bukovec a Hýľov stal kráľ Žigmund Luxemburský. Žigmund dal v roku 1427 hrad s panstvom Šebastiánovi
z Geče. Hrad pravdepodobne zanikol na prelome 15. a 16. storočia.

totiž bola naozaj mohutná veža s rozmermi 15 na 20 metrov, ktorú obklopoval vyše meter hrubý kamenný múr. Murivo veže malo
hrúbku približne 2,5 metra. Dodnes jasne viditeľná hradná priekopa
je zhruba 20 metrov široká a 10 metrov hlboká.

Napriek prvej dobovej zmienke z roku 1330 sa dá predpokladať, že
hrad bol zrejme ešte starší. Pravdepodobne vznikol ešte v polovici
13. storočia, podľa iných zdrojov dokonca o niekoľko desaťročí skôr.
Napokon, aj svojim usporiadaním a pôdorysom zodpovedá typickej hradnej architektúre spomínaného obdobia. Hlavnou stavbou

Žiaľ, severná časť hradu bola odstránená v roku 1973 pri výstavbe
cesty popri dnešnej vodnej nádrži.
BM, foto: BM
Zdroje: keturist.sk, treking.cz

Povesti o zámku podľa pamätnej knihy – kroniky, ktorá bola napísaná v roku 1956.
Prvá povesť o vzniku zámku
O obývaní zámku z ústnej výpovede pospolitého ľudu sa zachovali dve povesti. Jedna hovorí, že na zámku sa zdržiaval veľmi silný
človek zvaný Jánošík, ktorý sa živil z lúpeží a z ozbíjania ľudí, prechádzajúcich dolinou. Vyznačoval sa obrovskou, priam nevysloviteľnou silou. Dolinou prechádzali bieli popi z Jasova do Košíc na vozoch, ktoré vždy ťahali silné biele kone. Tento obyvateľ zámku bol
tak odvážny, že sa hodil k cválom idúcim koňom a na mieste ich pristavil. Ozbíjal idúci voz, pobral čo najpotrebnejšie veci a zmizol.
Jánošík jedával mäso pred zámkom zo šajbika (je to drevená doštička z tvrdého dreva, ktorá sa t.č. užívala na rezanie mäsa). Majiteľ
zámku jediac raz mäso pred zámkom zahodil šajbík, ktorý preletel až na protiľahlý vrch a tento vrch má aj dnes pomenovanie Šajb.
Druhá povesť o vzniku a obyvateľoch zámku
Druhá povesť hovorí, že v zámku bývali červení mnísi. To je pravdepodobnejšie, ako prvá povesť. Červení mnísi boli veľmi bohatí,
mali veľ zlata a peňazí. Všetky ich príbory boli zo zlata, v zámku bola zlatá kolíska. V blízkosti sa nachádzala veľmi hlboká studňa.
Červení mnísi pri opúšťaní zámku všetky svoje drahocennosti pohádzali do studne. Červení mnísi boli vraj poslední obyvatelia zámku
a opustili ho asi v roku 1650. Po odchode posledných obyvateľov zámku, zámok spustol a pomaly sa rozpadol. Dnes na tomto mieste
je pekný lesík. Miesto, kde zámok stál, možno badať len podľa vyrovnaného obdĺžnikového terénu a kamenných základov v dĺžke asi
5 metrov.
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