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Bukovec pohledem dronu. Nejlepší fotografie z ptačí perspektivy.
Dne 8. 11. 2019 proběhl v PZKO Audiovizuální koncert P. Pavla Motyky.
Děkujeme za fotografie pro archiv obce
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INFORMACE STAROSTKY
Vážení spoluobčané.
v době uzávěrky tohoto zpravodaje jsem
měla připraven zcela jiný text pro tento úvodník, nicméně
v návaznosti na platnost nouzového stavu v ČR, jsem musela provést jeho další, několikátou
úpravu.
Svět je vzhůru nohama, v České
republice jsou zavřené školy, některé
obchody, zrušené akce. Situace se mění
z hodiny na hodinu. Dne 13. 3. 2020
jsem se proto na vás obrátila s prosbou o omezení vzájemného kontaktu
na nezbytné minimum, nakupování
v minimální době a abyste zůstali doma
a kontaktovali svého lékaře, pokud jste
nemocní. Pobyt venku, abyste omezili
mezi lidmi na pracovní záležitosti a nutné zásobování rodiny. Situace s koronavirem se nejen v naší republice značně
přiostřila, a zatím, Bohu díky, nebyl nikdo z našich občanů nakažen. K dnešnímu dni zůstávají školky v obci otevřené.

Vznik nového
klubu maminek
Dalším důvodem k radosti je vznik
Klubu maminek s názvem MaMi. Musím
přiznat, že je to prostě další splněný pracovní sen. Bukovecké děti s maminkami
využívají pro svá setkání, a to každé úterý,
podkroví obecního úřadu. Je velmi pozitivní, že budova obecního úřadu je celkově dobře využita. Vedení obce nesmírně
těší pozitivní a energická atmosféra, nadšení všech maminek i vřelost členů všech
našich spolků. Uvědomujeme si, že je nutné pracovat na vzájemných mezilidských
vztazích v obci, zapojit i např. nově příchozí obyvatele a podporovat fungování komunity v naší obci. Zapojení vás, občanů
do dění, přispět svou troškou do mlýna, ať
se nám tady žije lépe, totiž pomáhá k rozvoji obce, který se nesmí zastavit.

Blahopřejeme

Stejně tak je v provozu školní kuchyň,
vč. rozvozu obědů seniorům.
Dále platí má prosba - pokud nemáte
možnost zaplatit převodem poplatky za
odvoz odpadů, za psy, vodné, počkejte,
prosím, s placením do doby, než pomine nebezpečí nákazy. Splatnost je k 31.
12. 2020. A taktéž pokud potřebujete nezbytně řešit některé záležitosti na úřadě,
zkuste telefonicky nebo emailem. Kontakty na jednotlivé zaměstnance naleznete v záhlaví mého úvodníku a prosím,
sledujte obecní webové stránky, čtěte
naše sdělení.
Dodávám ještě, že stále platí má nabídka pro starší občany, nejvíce ohrožené, kteří jste osamělí a nemáte možnost
obstarání léků či nákupu, kontaktujte
mě. Ráda pomohu. Ve spolupráci s našimi hasiči JPO III bude dodání potřebného zajištěno.
A nyní trochu radostněji. V době uzávěrky tohoto vydání zpravodaje byly
k dispozici veškerá demografická data,
mohu tedy konstatovat, že nás opět přibylo. Do roku 2020 vstupuje naše obec

s 1402 obyvateli, což je o 13 občanů
více než na začátku roku 2019 a 27 více
než před 10 lety. Z 20 narozených dětí
v loňském roce je 12 chlapců a 8 holčiček. Za posledních 5 let jsou nejčastěji
mezi chlapci zastoupeni Adam a Lukáš.
Za to mezi dívčími jmény jsme zaznamenali šampionky, kterými jsou Klárka
a Viktorie. Dále následují jména, která
patří v posledních 10 letech za nejčastější – Natálie, Veronika, Eliška. Kromě
jmen, která se tradičně opakují, rodiče
vybírají i jména originální, cizojazyčně
znějící i téměř nová. Bukovci tak přibyli
Oliver, Sebastian, Eliáš, Mia, Meda, Eliza,
Elena a další. V únoru již má naše obec
3 nové občánky. Společně se členy komise pro školství a kulturu se velmi těšíme na tradiční Vítání občánků, které
neproběhne ve středu 3. 6. 2020, ale
v náhradním termínu na podzim r. 2020.

Pro letošní rok podpoříme naše
spolky těmito částkami
TJ Beskyd Bukovec ................................................................................................................... 310.000 Kč
SDH Bukovec ............................................................................................................................... 122. 000 Kč
PZKO Bukovec.....................................................................................................................................110.000
Klub seniorů ..................................................................................................................................... 30.000 Kč
Myslivecký spolek Bukovec – Šance .................................................................................15.000 Kč
Český svaz včelařů, z.o. Bukovec – Písek ........................................................................6.000 Kč.

Prvním občánkem naší obce se letos
stala Gita Gazurová, která se narodila
manželům Karle a Josefovi.
Na svět přišla
v třinecké nemocnici
23. ledna 2020 v 1:18 hodin.
„Na svět přišlo děvčátko, chodit bude
zakrátko, ať Vám roste jako z vody, sklízí
s Vámi štěstí plody, přejeme mu do vínku,
maminko a tatínku.“
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Předškolní a základní vzdělávání

Poděkování všem za jejich práci, obětavost, nasazení, energii a úžasné
výsledky. Lidé, kteří mají prostě Bukovec rádi.
Naše obec je zřizovatelem organizací
předškolního a základního vzdělávání,
a proto se dál věnujeme vybavování našich škol příslušnou technikou, aby děti
byly připraveny a rozuměly informační
technologii, cizím jazykům i přírodovědným oborům. Vzdělávání je naší prioritou a stále žhavým tématem, proto pro
letošní rok je jedním z cílů zastupitelstva
obce pořízení projektové dokumentace
pro rekonstrukci a modernizaci ZŠ s polským jazykem vyučovacím včetně úpravy
stávající zeleně a venkovního prostranství
v areálu školy. Jak bude škola vypadat?
Koncept, včetně vizualizace naleznete
na str. 23 .
V rámci rozpočtu bude pro obě školy uvolněno z rozpočtu obce 1,6073 mil.
Kč. Rozpočet pro letošní rok je uveden na
webových stránkách obce i v tomto vydání zpravodaje na str. 9 .
Co se týká správy a údržby stávajícího
majetku a rozvojových investic se dál řídíme schváleným Strategickým plánem,
který je platný do roku 2023. Zkrátka rozhodně nezahálíme.
Aktuálně se soustředíme na:
• výměnu dešťového potrubí v lokalitě
Susz – „panelová cesta“. Na podzim
loňského roku bylo realizováno s po-

•

•

•

•
•
•

mocí místních
občanů a vlastn í k ů p oz e m ků odvodnění
v podobě pří
kopu. Z ropočtu
obce byla tato
rekonstrukce podpořena
částkou ve výši
58.080,- Kč,
v ypracování
projektové dokumentace pro mostní objekt „U Pazderů“,
realizaci sadových úpravy kolem PZKO
a taktéž odvodnění hřbitova u kostela
v souvislosti s úpravou pozemku pro
betlém,
realizaci projektové dokumentace již
zmíněného projektu „Rekonstrukce
a modernizace ZŠ s polským jazykem
vyučovacím včetně úpravy stávající zeleně a venkovního prostranství
v areálu školy,
prodloužení plynovodního řádu
v lokalitě Pobasze,
projekty pro čistírny odpadních vod,
včetně kořenové čistírny,
výběr zhotovitele stavby nové požární
zbrojnice a prodloužení platnosti Stavebního povolení,

• úpravu pozemků nad ZŠ Bukovec 214
– odvodnění, výsadba zeleně a výsev
trávy, výsadba bylinkových záhonů,
• finalizaci projektové dokumentace pro
víceúčelové hřiště v obci.
To nejdůležitější, co se povedlo dotáhnout, je, zajištění všech souhlasů vlastníků pozemků dotčených plánovanou
výstavbou komunikace do lokality „Zorymbčok“.
Závěrem dodávám, že je mnoho věcí,
které se často opakovaně objevují jako
témata, která „hýbou Bukovcem“. Jsou
to někdy maličkosti, které jsou hojně diskutovány, jindy zásadní věci, které mají
vliv na chod celé obce. Vnímáme je, dostáváme dotazy a podněty. Ať už osobně, emailem, na sociálních sítích. I proto
jsme od předminulého vydání zavedli

Pozvání do naší obce a na návštěvu ZŠ Bukovec a MŠ s polským jaz.vyučovacím a PZKO Bukovec přijala paní Izabela Wallejko – Chwastowicz,
generální konzulka Polské republiky, 19. 2. 2020.
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v našem zpravodaji novou rubriku: „Ptáte
se – Odpovídáme, aneb Jedna paní po-

vídala…“. Témata budou různá. Usměvavá i vážná, banální i velmi důležitá. Budou mít však jedno společné. Hodně se
o nich mluví. V rubrice budete nacházet
odpovědi a bude zde také možné uvést
na pravou míru některé zažité omyly
a nedorozumění, vyvrátit poplašné zvěsti
i nejrůznější fámy.
Milé sousedky, milí sousedé. Velikonoce jsou za dveřmi. Tulipány, narcisy, modřence se zelenají v plochách u kostela,
pomalu začínají rozkvétat. Velký projekt
zkrátka pokračuje do finální fáze. Držme
si palce dál, podporujme se navzájem,
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opatrujme se. Zvyšujme svou imunitu
zdravou stravou, kyselým zelím, vitamíny,
bylinkovými čaji, medvědím česnekem.
Věřím, že se nám vše ve zdraví podaří zvládnout. Přeji vám ocelové zdraví
a hodně víry.

Monika Czepczorová
Vaše starostka

Kontakty:

Monika Czepczorová - starostka - tel. 774 718 066, email: monika.czepczorova@bukovec.cz,
Daniel Hořava - místostarosta - tel. 774 180 640, email: horava@bukovec.cz,
kancelář obecního úřadu - Jana Brzežková, tel. 558 358 245, 774 180 655, email: bukovec@bukovec.cz,
kancelář investic - Pavlína Suszková, email: kancelar@bukovec.cz, Zdeňka Sikorová, tel. 724 850 122, email: referent@bukovec.cz,
kancelář účetní - Kateřina Lysková, tel. 774 180 866, ucetni@bukovec.cz.

VÍTE, ŽE V ROCE 2019 …
... se v naší obci narodilo 20 dětí, z toho
12 chlapců a 8 děvčat,
... v naší obci zemřelo 11 osob, z toho
6 mužů a 5 žen,
... se do naší obce přistěhovalo 20 osob,
... se z naší obce odstěhovalo 16 osob.

Počet obyvatel k 1. 1. 2020 je 1.402,
z toho 1.382 občanů ČR a 20 cizinců
Jana Brzežková
referentka

USNESENÍ ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Bukovec
ze dne 2. 12. 2019, konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bukovci
Zastupitelstvo obce:
schvaluje:
14.417 program jednání
14.418 rozhodnutí, že se základní kapitál společnosti Technické Služby Bukovec s.r.o., z v y š u j e
za těchto podmínek:
• Základní kapitál společnosti se
zvyšuje o částku 6, 278. 497,- Kč
(slovy: šest milionů dvě stě sedmdesát osm tisíc čtyři sta devadesát sedm korun českých)
ze stávající částky základního
kapitálu 200.000,- Kč (slovy: dvě
stě tisíc korun českých) na novou
výši základního kapitálu 6, 478.
497,- Kč (slovy: šest milionů čtyři
sta sedmdesát osm tisíc čtyři sta
devadesát sedm korun českých);
• Zvýšení základního kapitálu bude provedeno převzetím
vkladové povinnosti ke zvýšení
dosavadního vkladu jediného
společníka, kterým je Obec Bukovec, IČ 005 359 40, se sídlem
č.p. 270, 739 85 Bukovec, a to peněžitým vkladem ve výši 6, 278.
497,- Kč (slovy: šest milionů dvě
stě sedmdesát osm tisíc čtyři sta
devadesát sedm korun českých);

• Lhůta k převzetí vkladové povinnosti se stanoví na 2 (slovy: dva)
měsíce ode dne přijetí tohoto
rozhodnutí jediného společníka
o zvýšení základního kapitálu
a přebírá se písemným prohlášením dle ustanovení § 224
odst. 1 zákona číslo 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech
a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů
• Nový vklad společníka, kterým
je Obec Bukovec, IČ 005 359 40,
se sídlem č.p.270 739 85 Bukovec,
na nové podíly připadat nebude,
tudíž druh podílu se neurčuje.
Vyslovuje souhlas se započtením
peněžité pohledávky jediného společníka, kterým je Obec Bukovec, se sídlem
č.p.270, 739 85 Bukovec, IČ 005 359 40,
vůči společnosti Technické Služby Bukovec s.r.o., se sídlem č.p.270, 739 85
Bukovec, IČ 277 84 509, v souhrnné výši
6,278.497,51,- Kč (slovy: šest milionů dvě
stě sedmdesát osm tisíc čtyři sta devadesát sedm korun českých padesát jedna haléřů), s tím, že započítat je možné částku
6,278.497,- Kč (slovy: šest milionů dvě stě
sedmdesát osm tisíc čtyři sta devadesát

sedm korun českých) proti pohledávce
společnosti, Technické Služby Bukove
s.r.o., se sídlem č.p.270, 739 85 Bukovec,
IČ 277 84 509, ve výši 6,278.497,- Kč (slovy:
šest milionů dvě stě sedmdesát osm tisíc
čtyři sta devadesát sedm korun českých),
která vyplývá z rozhodnutí Obce Bukovec, jako jediného společníka společnosti
Technické služby Bukovec, s.r.o., ze dne
2. 12. 2019 o zvýšení základního kapitálu
společnosti Technické služby Bukovec,
s.r.o., a to o částku 6,278.497,- Kč (slovy:
šest milionů dvě stě sedmdesát osm tisíc
čtyři sta devadesát sedm korun českých).
Shora uvedená souhrnná výše započtené
pohledávky jediného společníka, Obce Bukovec, se sídlem č.p. 270, 739 85 Bukovec,
IČ 277 84 509, vyplývá z půjček, jež byly
poskytnuty společnosti Technické Služby
Bukovec s.r.o., se sídlem č.p. 270, 739 85
Bukovec, IČ 277 84 509, ze strany Obce
Bukovec, tedy částka ve výši 722.489,51 Kč
(slovy: sedm set dvacet dva tisíc čtyři sta
osmdesát devět korun českých padesát
jedna haléřů) vyplývá ze smlouvy o půjčce
ze dne 12. 12. 2006, ve znění dodatků č. 1
až 4, částka ve výši 3,200.008,- Kč (slovy: tři
miliony dvě stě tisíc osm korun českých)
vyplývá ze smlouvy o půjčce ze dne 23. 8.
2007, ve znění dodatků č. 1 a 2, a částka
ve výši 2,356.000,- Kč (slovy: dva miliony
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tři sta padesát šest tisíc korun českých)
vyplývá ze smlouvy o půjčce č1/2009 ze
dne 30. 1. 2009, ve znění dodatku č. 1 ze
dne 12. 5. 2014
Vyslovuje souhlas s návrhem dohody
o započtení vzájemných pohledávek
jež má být uzavřena mezi jediným společníkem, kterým je Obec Bukovec, se sídlem
č.p. 270, 739 85 Bukovec, IČ 005 359 40,
a společností Technické Služby Bukovec
s.r.o., se sídlem č.p. 270, 739 85 Bukovec, IČ
277 84 509, postupem uvedeným v článku Za druhé tohoto rozhodnutí. Účinky
zvýšení základního kapitálu nastávají ke
dni zápisu jeho nové výše do obchodního
rejstříku.

14.423

Vyslovuje souhlas s účinností ke dni zápisu nové výše základního kapitálu do
obchodního rejstříku se změnou článku
č. 2 zakladatelské listiny ze dne 22. 8.
2016 tak, že tento nově zní:
Článek 2.
Základní kapitál společnosti a vklad
společníka
2.1. Základní kapitál společnosti činí
6,478.497,- Kč (slovy: šest milionů čtyři sta
sedmdesát osm tisíc čtyři sta devadesát
sedm korun českých)
2.2. Základní kapitál je tvořen vkladem
jediného společníka:
• Obec Bukovec, IČ 005 35 940,čp. 270, 739 85 Bukovec.
Výše vkladu připadající na podíl –
6,478.497,- Kč (slovy: šest milionů
čtyři sta sedmdesát osm tisíc čtyři sta devadesát sedm korun českých). Vklad byl splacen ve výši 100 %
(sto procent). Podíl odpovídající vkladu
– 100 % (sto procent). Druh podílu
– základní
14.419 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě
č. 00657/2019/RRC o spolupráci
při realizaci projektu „Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji
– 3. výzva“ mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem Ostrava,
28. října 117, IČ: 708 90 692 a Obcí
Bukovec, IČ 00535940
14.420 uzavření Dodatku č. 2 mezi Obcí
Bukovec, Bukovec 270, 739 85
Bukovec, IČ 00535940 a spol.
Yggdrasilmont, s. r. o., Truhlářská
1520/23, Nové Město, 110 00
Praha 1, IČ 03593819 ke Smlouvě
o dílo k veřejné zakázce s názvem
„ZŠ Bukovec – dodávka edukačních prvků, mobiliáře a provedení sadových úprav“
14.421 uzavření Kupní smlouvy mezi
Obcí Bukovec, IČ 00535940 …
– zakoupení pozemků na základě geometrického plánu č. 1583110/2019, vyhotoveného a dne
11. 10. 2019 pod č. 228/2019,
ověřeného Ing. Tomášem Balvarem
14.422 uzavření Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti
mezi Obcí Bukovec, Bukovec 270,
739 85 Bukovec, IČ 00535940

14.424

14.425

14.426

14.427
14.428
14.429
14.430

14.431

14.432
14.433
14.434

a spol. Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská
2681/6, Praha 3, Žižkov, 130 00,
IČ 04084063, DIČ: CZ04084063.
Jedná se o realizaci stavby pod
označením VPIC Bukovec, víceúčelové hřiště, kde dojde k umístění podzemního a nadzemního
vedení veřejné komunikační
sítě na pozemcích p. č. st. 514,
2786/2, 2789 a 3888, k. ú. Bukovec u Jablunkova
uzavření Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti
mezi Obcí Bukovec, Bukovec 270,
739 85 Bukovec, IČ: 00535940
a spol. Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská
2681/6, Praha 3, Žižkov, 130 00,
IČ: 04084063, DIČ: CZ04084063.
Jedná se o realizaci stavby VPIC
Bukovec, točna autobusů, kde
dojde k umístění podzemního
a nadzemního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích p. č.
3887/3, 2786/1, 2786/2, st. 514,
3888, 199/7, 199/5, 3884, 202/9,
3920/69 a 203/2, k. ú. Bukovec
u Jablunkova
uzavření Dodatku č. 1 k příkazní
smlouvě ze dne 15. 8. 2019 mezi
Obcí Bukovec, IČ: 00535940
a společností QC UNI s. r. o., se
sídlem Frýdek-Místek, Na kopci
2685 na výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP
Cenovou přílohu platnou od
1. 1. 2020 ke smlouvě o dílo
č. S993900076 nakládání s komunálními odpady
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Bukovec č. 1/2019,
o místním poplatku za provoz
systému, shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závaznou vyhlášku obce
Bukovec č. 2/2019, o místním
poplatku z pobytu
Obecně závaznou vyhlášku
č. 3/2019, o místním poplatku
ze psů
Obecně závaznou vyhlášku
č. 4/2019, k trvalému označování
psů a evidenci jejich chovatelů
uzavření Smlouvy o zajišťování
zimní údržby mezi Obcí Bukovec, IČ 00535940 a Vítězslavem
Smolikem, Bukovec, IČ 01343696
uzavření Smlouvy o zajišťováni
zimní údržby mezi Obcí Bukovec, IČ 00535940 a Stanislavem
Kurkem, Písek, IČ 71999426
rozpočet obce Bukovec pro rok
2020
Střednědobý výhled obce Bukovec na období 2021 – 2023
uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru č. 1668857359/19
mezi Českou spořitelnou, a. s.,
se sídlem Praha 4, Olbrachtova
1929/62, IČ: 452 44782 a Obcí Bukovec, se sídlem Bukovec 270, IČ:
00535940, ve výši 2.000.000 Kč,

14.435
14.436
14.437

14.438
14.439

14.440
14.441

s čerpáním od 1. 1. 2020 a splatností do 31. 12. 2020
Plán rozvoje sportu v obci Bukovec
Rozpočtové opatření č. 16/2019
poskytnutí dotace Slezské Diakonii ve výši 8.940 Kč z rozpočtu
obce Bukovec pro rok 2019 na
pokrytí provozní ztráty vzniklé
poskytováním osobní asistence střediska TABITA Jablunkov
a dále schvaluje uzavření Smlouvy
o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory mezi Obcí Bukovec,
IČ: 00535940 a Slezskou diakonií, se sídlem Na Nivách 7, 737 01
Český Těšín, IČ: 65468562
seznam členů pracovní skupiny
MA21
Moniku Czepczorovou do funkcí
„odpovědného politika pro Místní agendu 21“ a „Koordinátora
pro Místní agendu 21“
Hodnotící zprávu za rok 2019
a Plán zlepšování na rok 2020
podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 126 OPŽP a souhlasí
s pořízením 12 k nádob (7 ks na
plast, 4 ks na papír, 1 ks na škol)
+ 1 velkoobjemového kontejneru
na sběr bioodpadu

bere na vědomí:
14.442 sdělení adresované spol. Siluette – organizační složka, Návsí 1029, Smluvní pokuta, č.j.
OÚBUK/846/2019/56 k realizovanému dílu „Budování a rekonstrukce prostor ZŠ v Bukovci pro
zkvalitnění vzdělávání na malotřídní škole“
14.443 Vyjádření spol. Siluette – organizační složka, Návsí 1029, Sankcie
základná škola Bukovec a trvá
na úhradě smluvní pokuty, která vyplývá z uzavřené Smlouvy
o dílo mezi Obcí Bukovec a výše
uvedenou společností
14.444 dopis Základní školy s polským jazykem vyučovacím, č. j. 769/2019
– Rekonstrukce prostor školy
14.445 Cenovou nabídku od spol. nodum atelier – na, s. r. o., Nádražní 49, 739 91 Jablunkov k akci
„Rekonstrukce a modernizace ZŠ
s polským jazykem vyučovacím
včetně úpravy stávající zeleně
a venkovního prostranství v areálu školy“
14.446 informace o přislíbené podpoře
z OP ŽP na projekt „Sadové úpravy okolí kostela v Bukovci“ ve výši
max. 961.370,40 Kč
14.447 sdělení adresované spol.
Siluette – organizační složka,
Návsí 1029, Smluvní pokuta, č.j.
OÚBUK/843/2019/56 k realizovanému dílu „Úprava veřejného
prostranství v obci Bukovec“
14.448 Vyjádření spol. Siluette – organizační složka, Návsí 1029, Sankcie verejné priestranstvo a trvá
na úhradě smluvní pokuty, která vyplývá z uzavřené Smlouvy
o dílo mezi Obcí Bukovec a výše
uvedenou společností

Občasník obce Bukovec

14.449 Plán zimní údržby pro období
2019-2020
14.450 návrh výboru školství, kultury, sociální a tělovýchovy na spolupráci s obcí ze Zakarpatské oblasti
na Ukrajině Kontsovo a souhlasí
s jejím oslovením
14.451 Oznámení o obnově katastrálního operátu katastrálního území
Hrčava, č. j. 506/2019
14.452 Zprávu finančního výboru č. 3
14.453 informace k realizaci Slezského
Betlému
souhlasí:
14.454 s návrhem z pracovní porady
zastupitelstva, která proběhla
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19. 11. 2019, týkající se projektů
„Budování a rekonstrukce prostor ZŠ v Bukovci pro zkvalitnění
vzdělávání na malotřídní škole“
a „Úprava veřejného prostranství v obci Bukovec“ a schvaluje
uzavření dohody o započtení pohledávek se společností Siluette
s. r. o. – organizační složka, Návsí
1029
14.455 se zařazením nového investičního záměru „Rekonstrukce
a modernizace ZŠ s polským jazykem vyučovacím včetně úpravy stávající zeleně a venkovního
prostranství v areálu školy“ do
Strategického plánu obce Buko-
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vec na období 2015 – 2023
14.456 se zařazením nového investičního záměru „Rekonstrukce a
modernizace ZŠ s polským jazykem vyučovacím včetně úpravy
stávající zeleně a venkovního
prostranství v areálu školy“ do
SR MAP
volí:
14.457 ověřovatele zápisu Radovana
Ruckého a Mariana Bojka
14.458 návrhovou komisi ve složení Ing.
Mgr. Josef Byrtus a Janusz Motyka

USNESENÍ ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Bukovec
ze dne 27. 1. 2020, konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bukovci
Zastupitelstvo obce:
schvaluje:
14.417 program jednání
15.460 při výkonu působnosti valné hromady společnosti Technické služby Bukovec, s. r. o., identifikační
číslo 277 84 509, sídlem Bukovec
č. p. 270, PSČ 739 85, schvaluje
jako okamžik zániku funkce odstupujícího jednatele společnosti Technické služby Bukovec, s. r.
o., Daniela Hořavy, narozeného
dne ..., bytem Bukovec č. p. …,
PSČ 739 85, den 27. 1. 2020
15.461 při výkonu působnosti valné hromady společnosti Technické služby Bukovec, s. r. o., identifikační
číslo 277 84 509, sídlem Bukovec
č. p. 270, PSČ 739 85, jménem jediného společníka projednalo
a schválilo rozhodnutí o jmenování s účinností od 27. 1. 2020
do funkce jednatele společnosti
Technické služby Bukovec, s. r. o.,
paní Andreu Ligockou, rodné
číslo …, bytem Bukovec č. p. …,
PSČ 739 85
15.462 uzavření Darovací smlouvy mezi
Obcí Bukovec, IČ 00535940 a …
– darování nově zaměřených pozemků p. č. 1902/6 a 1902/7, k. ú.
Bukovec u Jablunkova v hranicích
a výměrách dle geometrického
plánu pro rozdělení pozemku
č. 1570 – 76/2019, vyhotoveného a dne 31. 7. 2019 ověřeného
Ing. Tomášem Balvarem
15.463 uzavření Darovací smlouvy mezi
Obcí Bukovec, IČ 00535940
a … – darování pozemků na
základě geometrického plánu
pro rozdělení pozemku č. 1528150/2018, vyhotoveného a dne
29. 10. 2018 ověřeného Ing. Tomášem Balvarem
15.464 Ceník vodného platný od 1. 1.
2020 ve výši 9 Kč/m3
15.465 Zásady k dotačnímu programu
„Domovní ČOV“ pro rok 2020

15.466 poskytnutí dotace ve výši 310.000
Kč z rozpočtu Obce Bukovec na
rok 2020 spolku Tělovýchovná
jednota Beskyd Bukovec, se sídlem Bukovec 44, IČ 19015186
a dále schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory č. 1/2020 mezi
Obcí Bukovec, IČ 00535940
a Tělovýchovnou jednotou
Beskyd Bukovec, Bukovec 44,
IČ 19015186
15.467 poskytnutí dotace ve výši 110.000
Kč z rozpočtu Obce Bukovec na
rok 2020 Místní skupině Polského kulturně-osvětového svazu
v Bukovci, z. s., se sídlem Bukovec
131, IČ 70908303 a dále schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí
veřejné neinvestiční podpory
č. 2/2020 mezi Obcí Bukovec,
IČ 00535940 a Místní skupinou
Polského kulturně-osvětového
svazu v Bukovci z. s., Bukovec
131, IČ 70908303
15.468 poskytnutí dotace ve výši 5.000
Kč z rozpočtu Obce Bukovec na
rok 2020 spolku Český rybářský svaz z. s., místní organizace
Jablunkov, se sídlem Žihla 1241,
Jablunkov, IČ 18050247 a dále
schvaluje uzavření Smlouvy
o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory č. 3/2020 mezi
Obcí Bukovec, IČ 00535940
a Českým rybářským svazem
z. s., místní organizace Jablunkov,
se sídlem Žihla 1241, Jablunkov,
IČ 18050247
15.469 poskytnutí dotace ve výši
122.000 Kč z rozpočtu Obce Bukovec na rok 2020 spolku Sbor
dobrovolných hasičů Bukovec,
se sídlem Bukovec 270, IČ
64122352 a dále schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí
veřejné neinvestiční podpory
č. 4/2020 mezi Obcí Bukovec, IČ
00535940 a Sborem dobrovolných hasičů Bukovec, se sídlem
Bukovec 270, IČ 64122352

15.470 poskytnutí dotace ve výši 3.000
Kč z rozpočtu Obce Bukovec na
rok 2020 spolku Svaz tělesně
postižených v ČR z. s. místní organizace Jablunkov, IČ 73214493
a dále schvaluje uzavření Smlouvy
o poskytnutí veřejné neinvestiční
podpory č. 5/2020 mezi Obcí
Bukovec, IČ 00535940 a Svazem
tělesně postižených v ČR z. s.,
místní organizace Jablunkov, se
sídlem Jablunkov, Černé 446, IČ
73214493
15.471 poskytnutí dotace ve výši
30.000 Kč z rozpočtu Obce Bukovec na rok 2020 spolku Klub
seniorů v Bukovci, Bukovec 270,
IČ 22885862 a dále schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí
veřejné neinvestiční podpory
č. 6/2020 mezi Obcí Bukovec,
IČ 00535940 a Klubem seniorů
v Bukovci, se sídlem Bukovec 270,
IČ 22885862
15.472 poskytnutí dotace ve výši 15.000
Kč z rozpočtu Obce Bukovec na
rok 2020 organizaci Konvent
sester alžbětinek v Jablunkově, Jablunkov, IČ 494330 a dále
schvaluje uzavření Smlouvy
o poskytnutí veřejné neinvestiční
podpory č. 7/2020 mezi Obcí Bukovec, IČ 00535940 a Konventem
sester alžbětinek v Jablunkově,
se sídlem Jablunkov, Bezručova
395, IČ 494330
15. 473 poskytnutí dotace ve výši 15.000
Kč z rozpočtu Obce Bukovec
na rok 2020 organizaci Charita
Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-Místek, F. Čejky 450, IČ 45235201
a dále schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory č. 8/2020 mezi Obcí
Bukovec, IČ 00535940 a Charitou
Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-Místek, F. Čejky 450, IČ 45235201
15.474 poskytnutí dotace ve výši 15.000
Kč z rozpočtu Obce Bukovec na
rok 2020 spolku Myslivecký spo-
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15.475

15.476

15.477

15.478

15.479

15.480
15. 481

lek Bukovec – Šance, Bukovec,
IČ 48772411 a dále schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí
veřejné neinvestiční podpory
č. 9/2020 mezi Obcí Bukovec, IČ
00535940 a Mysliveckým spolkem Bukovec – Šance, se sídlem
Bukovec 301, IČ 48772411
poskytnutí dotace ve výši 6.000
Kč z rozpočtu Obce Bukovec na
rok 2020 spolku Český svaz včelařů, základní organizace Bukovec – Písek, se sídlem Bukovec,
IČ 63699095 a dále schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí
veřejné neinvestiční podpory
č. 10/2020 mezi Obcí Bukovec,
IČ 00535940 a Českým svazem
včelařů, základní organizací Bukovec – Písek, se sídlem Bukovec,
IČ 63699095
poskytnutí dotace ve výši 10.000
Kč z rozpočtu obce Bukovec na
rok 2020 organizaci Charita
Jablunkov, IČ 26520923 a dále
schvaluje uzavření Smlouvy
o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory č. 11/2020 mezi Obcí
Bukovec, IČ 00535940 a Charitou
Jablunkov, se sídlem Bukovecká
479, Jablunkov, IČ 26520923
uzavření Smlouvy o dílo mezi
Obcí Bukovec, Bukovec 270,
739 85 Bukovec, IČ 00535940
a Ing. Lenkou Ondráčkovou, …,
IČ 60952458 na vypracování projektové dokumentace ve stupni
DÚSP až PDPS mostního objektu „U Pazderů“ v obci Bukovec,
k. ú. Bukovec u Jablunkova
znění zadávací dokumentace
k podání nabídky na veřejnou
zakázku „Požární zbrojnice Bukovec“
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi Obcí Bukovec,
Bukovec 270, 739 85 Bukovec,
IČ 00535940 a Ing. Romanem
Čechákem, …, IČ 05782856 na
zhotovení díla „Projektová dokumentace – víceúčelové hřiště
v obci Bukovec“
Návštěvní řád areálu hřiště u ZŠ
Bukovec 214
v souladu s § 72 odst. 2 a § 84
odst. 2 písm. n) zákona o obcích
odměny od 1. 2. 2020 za výkon
jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
předseda výboru nebo komise
3. 611 Kč, člen výboru nebo komise 3.010 Kč, člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1.805 Kč.
Odměna bude poskytována za
funkci, za kterou náleží nejvyšší
odměna a nebude poskytována
za souběh funkcí. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet
ode dne složení slibu. V případě
personální změny v obsazení
jednotlivých funkcí, tj. v případě
nového zvolení do funkce (místostarosty, předsedy výboru,

15.482

15.483

15.484

15.485

předsedy komise, člena výboru,
člena komise) bude odměna
náležet ode dne zvolení do této
funkce. Měsíční odměna neuvolněnému místostarostovi zůstává
beze změny
výši odměny p. … ve výši 6.621 Kč
za souběh výkonu funkcí neuvolněného člena zastupitelstva
jako předsedy finančního výboru
a člena výboru školství, kultury,
sociální a tělovýchovy
rozpočet na opravu el. instalace
ve výši 110. 775 Kč bez DPH od
společnosti Stanislav Motyka
a syn (ze dne 30. 9. 2019, č. j.
700/2019) a souhlasí se zapravováním do rozpočtového opatření po předložení účetní závěrky
Základní školy a Mateřské školy
Bukovec, příspěvkové organizace
za rok 2019
přijetí finančního daru na vánoční osvětlení od společnosti Siluette s. r. o. – organizační
složka, IČ 29440971 ve výši 57.
312 Kč a dále schvaluje uzavření
Darovací smlouvy – finanční dar
mezi společností Siluette, s. r. o.
– organizační složka, se sídlem
Návsí 1029, IČ 29440971 a Obcí
Bukovec, IČ 00535940
Rozpočtové opatření č. 1/2020

odkládá:
15.486 uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo mezi Obcí Bukovec,
Bukovec 270, 739 85 Bukovec,
IČ 00535940 a Ing. Romanem
Čechákem, …, IČ 05782856 na
zhotovení projektu „Úprava veřejného prostranství Pod lípou
v Bukovci“
bere na vědomí:
15.487 Rozhodnutí České inspekce životního prostředí o uložení pokuty
společnosti Technické služby Bukovec s. r. o. a informaci o příjmu
do rozpočtu obce
15.488 Žádost p. Aloise Kajzara o provedení opravy komunikace
a následné darování do majetku
obce, č. j. 569/2019, bude předložen souhlas všech vlastníků
dotčených realizací komunikace
15.489 cenovou nabídku Ing. Lenky Ondračkové na vypracování projektové dokumentace pro mostné
objekt „U Pazderů“, č. j. 817/2019
15.490 informace o Rozhodnutí společné povolení č. 14/2019, č. j.
22/2020 na stavbu „Příjezdová
komunikace na parc. č. 1392/6,
Bukovec – Na břehu, II. Etapa“
a informace k podané žádosti
o poskytnutí dotace z programu
Moravskoslezského kraje „Podpora obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje 2020“
15.491 Žádost manželů Promných o darování pozemku parc. č. 1388/5,
k. ú. Bukovec u Jablunkova
15.492 Cenovou nabídku ze dne 27. 11.
2019, č. j. 852/2019 na zhotovení

15.493

15.494

15.495

15.496

15.497

15.498

15.499

15.500

díla „Projektová dokumentace –
víceúčelové hřiště v obci Bukovec“, předloženou Ing. Romanem
Čechákem, Horní Tošanovice
Cenovou nabídku ze dne 27. 11.
2019, č. j. 851/2019 k projektu
„Úprava veřejného prostranství
Pod lípou v Bukovci“, předloženou Ing. Romanem Čechákem,
Horní Tošanovice
návrh Znaleckých posudků vypracovaných Ing. Pilchovou na
pozemky parc. č. 332, 201, 3892,
3923/1 a 253/1, k. ú. Bukovec
u Jablunkova
Cenovou nabídku spol. Školící
a Výcvikové centrum Asklépios,
z. s., Bukovec, na pořízení AED,
č. j. 900/2019
informace k obnově katastrálního operátu v návaznosti na
Oznámení Katastrálního úřadu
pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Třinec, místní
šetření, umístění kamenných
mezníků a požadavek p. Marka
Sikory, starosty obce Hrčava, na
změnu obecní hranice
nabídku Ministerstva vnitra na
vzdělávací program Zastupitel
v kurzu, č. j. 20/2020 a Sdružení
místních samospráv ČR, z. s., na
vzdělávací program pro volené
zástupce obcí I. typu Škola místních samospráv
informace k podané žádosti
o poskytnutí dotace na podporu
aktivit v rámci MA21 z programu Moravskoslezského kraje
„Podpora dobrovolných aktivit
v oblasti udržitelného rozvoje
a místní Agendy 21 pro rok 2020“
informace Ing. Arch. Marka
Pyszka, zástupce spol. nodum
atelier – na, s. r. o., k projektu
„Rekonstrukce a modernizace ZŠ
s polským jazykem vyučovacím
včetně úpravy stávající zeleně
a venkovního prostranství v areálu školy“
cenovou nabídku Technických
služeb Bukovec s. r. o. k nákupu
Rider Husqvarna P 524 EFI u spol.
Husqvarna v částce 442. 997 Kč
s DPH a ukládá úkol ohledně
financování p. Lyskové Kateřině

souhlasí:
15.501 s tím, aby polovina příjmu z pokuty uložené Českou inspekcí životního prostředí, která připadá
do rozpočtu obce, tzn. částka 84.
950 Kč, byla převedena na účet
Technických služeb Bukovec, s. r. o.
volí:
15.502 ověřovatele zápisu Radovana
Ruckého a Mgr. Petra Stonawského
15.503 návrhovou komisi ve složení
Pavel Pyszko a Gabriela Pazderová
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USNESENÍ ze 16. zasedání Zastupitelstva obce Bukovec
ze dne 24. 2. 2020, konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bukovci
Zastupitelstvo obce:
schvaluje:
16.504 program jednání
16.505 poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Bukovec ve výši 45.000 Kč
účelově určenou na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji
2. výzva“ realizovaného krajem
v rámci Operačního programu
životní prostředí, reg. č. CZ.05.
2.32/0.0/0.0/17_067/0005161
a dále schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bukovec mezi Obcí
Bukovec, se sídlem Bukovec 270,
IČ 00535940 a Moravskoslezským
kraje se sídlem Ostrava, 28. října
117, IČ 70890692
16.506 poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Bukovec ve výši 22.500 Kč
účelově určenou na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji
– 3. výzva“ realizovaného krajem
v rámci Operačního programu Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32
/0.0/0.0/19_117/0009638 a dále
schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Bukovec mezi Obcí Bukovec, se
sídlem Bukovec 270, IČ 00535940
a Moravskoslezským krajem se
sídlem Ostrava, 28. října 117,
IČ 70890692
16.507 zřízení plynovodní přípojky, na
základě žádosti …, č. j. 104/2020
16.508 koncepci dispozice, nábytku, vybavení, konektivity a dokumentaci stávajícího stavu projektu
„Rekonstrukce a modernizace ZŠ
s polským jazykem vyučovacím
včetně úpravy stávající zeleně
a venkovního prostranství v areálu školy“
16.509 uzavření Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace
na akci „Rekonstrukce a modernizace ZŠ s polským jazykem vyučovacím včetně úpravy stávající
zeleně a venkovního prostranství
v areálu školy“ v Bukovci, budova č. p. 66 mezi Obcí Bukovec,
IČ 00535940 a společností nodum atelier – na, s. r. o., se sídlem Jablunkov, Nádražní 49,
IČ 29462525
16.510 uzavření Směnné smlouvy mezi
Obcí Bukovec, IČ 00535940
a podnikem Lesy České republiky, s. p., se sídlem Hradec Králové,
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec, IČ 42196451 na převod pozemků v k. ú. Bukovec u Jablunkova, a to na základě geometrického plánu č 1518-22/2018

16.511

16.512

16.513
16.514

16.515

vyhotoveného Ing. Vladimírem
Mitrengou a č. 1663-39/2019,
1565-48a/2019, 1565-48b/2019
vyhotovených Ing. Tomášem
Balvarem
jakožto jediný společník společnosti při výkonu působnosti valné hromady, uzavření Smlouvy
o výkonu jednatele společnosti
Technické služby Bukovec s. r. o.
mezi společností Technické služby Bukovec s. r. o., Bukovec 270,
IČ 27784509 a Andreou Ligockou
uzavření Dohody o provedení
práce mezi Obcí Bukovec a … za
výkon zásahů jako velitel družstva JPO III v roce 2019 v rozsahu
84 hodin, částka 100 Kč/hodinu
Rozpočtové opatření č. 2/2020
poskytnutí dotace ve výši 15.000
Kč z rozpočtu Obce Bukovec na
rok 2020 organizaci Sociální služby města Třince, IČ 00600954
a dále schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory č. 12/2020 mezi
Obcí Bukovec, IČ 00535940
a organizací Sociální služby města Třince, příspěvkové organizace, se sídlem Třinec, Habrová 302,
IČ 00600954
uzavření Smlouvy o zajištění
uměleckého výkonu mezi Obcí
Bukovec, IČ 00535940 a CLASS
A DISTRIBUTION, s. r. o., Velehradská 17, 130 00 Praha 3 – Marie
Rottrová s doprovodnou kapelou

bere na vědomí:
16.516 informace Ing. Jiřiny Wojnarové,
vedoucí oddělení aktualizace KN,
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, pracoviště Třinec,
k obnově katastrálního operátu
s využitím stávajících hraničních
kamenů v terénu
16.517 Žádost Mgr. Ivy Terezy Grosskopfové na záchranu roubenek
v obci, č. j. 99/2020
16.518 informace Ing. Pavla Strenka
a Ing. Romana Čecháka k připravovaným projektům čistírny odpadních vod v Bukovci
16.519 návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě – kořenová
ČOV
16.520 informace Ing. Romana Čecháka
k připravovanému projektu „Zvýšení bezpečnosti a umožnění
parkování u ZŠ v Bukovci 214“
16.521 žádost č. j. 86/2020 o odkoupení
či směnu pozemků, p. č. 1321/5,
k. ú. Bukovec u Jablunkova za p.
č. 1301/1, k. ú. Bukovec u Jablunkova a požaduje předložení geo-

metrického plánu
16.522 Prezentaci PhDr. Mgr. Nazima
Afany k možnosti zpracování
adaptační strategie ke změně
klimatu
16.523 předloženou cenovou nabídku
společnosti nodomu atelier – na,
s. r. o., č. j. 122/2020 na zpracování
projektové dokumentace na akci
„Rekonstrukce a modernizace ZŠ
s polským jazykem vyučovacím
včetně úpravy stávající zeleně
a venkovního prostranství v areálu školy“
16.524 návrh p. … na postavení rozhledny na Gírové a vzhledem k počtu
vlastníků je stavba nereálná
16.525 informace jednatelky společnosti
Technické služby Bukovec, s. r. o.
o zakoupení multifunkčního stroje a dále bere na vědomí předložené cenové nabídky:
1. Turpil s. r. o., Třinec
2. Zahradnictví – Husqarna, Ostrava
3. Vala plus s. r. o., Třinec
souhlasí:
16.526 s variantou č. 2: obec nechce jít
do záchrany roubenek sama a využila by iniciativu zamýšleného
spolku, zaštítila by jeho iniciativu,
pracovala na záchraně společně,
podílela se na záchraně pověřuje:
16.527 kontrolní výbor vyřazováním majetku obce, včetně PO
volí:
16.528 ověřovatele zápisu Radovana
Ruckého a Andreu Ligockou
16.529 návrhovou komisi ve složení
Marian Bojko, Ing. Robert Kulig
a Janusz Motyka
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Rozpočet Obce Bukovec pro rok 2020

Rozpočet pro rok 2020
v závazných ukazatelích
v závazných ukazatelích
Příjmy

v tis. Kč
Text

Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činn.

Rozpočet

RO

Očekávané plnění

Schválený rozpočet

na rok 2019

14/2019

k 31.12.2019

2020

4 435,0

4 435,0

4 600,0

4900,00

Daň z příjmu fyz. osob - SVČ

100,0

110,0

110,0

110,00

Daň z příjmu fyz. osob - kap. výnosů

400,0

400,0

400,0

400,00

4 120,0

4 300,0

4 300,0

4520,00

106,0

100,0

100,0

110,00

8 521,0

8 521,0

8 521,0

9021,00

50,0

100,0

100,0

50,00

660,0

660,0

660,0

660,00

Poplatek ze psů

24,0

24,0

24,0

30,00

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

80,0

80,0

80,0

100,00

Poplatek z ubytovací kapacity

35,0

35,0

35,0

35,00

Správní poplatky

15,0

18,0

18,0

18,00

Daň z hazardních her

100,0

110,0

110,0

150,00

Daň z nemovitostí

495,0

495,0

495,0

510,00

Splátky půjč.prostředků od spol.

174,0

174,0

174,0

0,00

Splátky půjč.prostředků od občanů

0,0

119,5

119,5

2000,00

Dotace na volby

0,0

29,0

29,0

0,00

270,0

296,6

296,6

305,30

60,0

60,0

60,0

60,00

0,0

946,5

946,5

0,00

199,0

318,0

318,0

2250,00

1 850,0

1 850,0

1 503,0

153,00

Dotace - obec Hrčava

5,0

5,0

5,0

5,00

Neinvestiční dotace ze SFŽP

0,0

140,0

140,0

0,00

8 000,0

8 000,0

0,0

8000,00

Investiční dotace ze SFŽP (kotle)

0,0

2 450,0

2 450,0

0,00

Investiční dotace z MMR (Bukovec - bezpečnost….)

0,0

2 379,5

2 379,5

0,00

Investiční dotace (požární zbrojnice)

0,0

0,0

0,0

4500,00

0,0

10,0

10,0

10,00

2212 Silnice

0,0

40,0

40,0

40,00

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

0,0

38,0

38,0

36,00

198,0

244,0

244,0

150,00

3113 Základní školy

0,0

10,0

10,0

0,00

3314 Příjmy z knihovny

2,3

2,3

2,3

2,30

3349 Příjmy z reklamy v občasníku

2,0

4,0

4,0

2,00

150,0

597,0

597,0

100,00

3412 Sportovní areály ve vlast.obce

90,0

144,1

144,1

90,00

3612 Příjmy z pronájmu bytů

60,0

60,0

60,0

60,00

3613 Nebytové hospodářství

3,0

3,5

3,5

3,50

40,0

80,0

80,0

40,00

Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu PO za obec
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí půdy ze ZPF
Poplatek za likvidaci kom. odpadu

Dotace MSK v rámci SDV
Ostatní neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu
Dotace pro školy v rámci oper.programů.
Investiční přijaté transfery od krajů
Dotace v rámci přeshraniční spolupráce InteregIII

Investiční dotace ze státního rozpočtu IROP (škola)

2143 Cestovní ruch

2310 pitná voda

3399 kultura - příjmy ze vstupného, ocenění

3632 Příjmy z pohřebnictví
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3633 Výstavba a údržba místních inž.sítí - nájemné

35,0

35,0

35,0

35,00

3722 Odpady - podnikatelé

10,0

10,0

10,0

0,00

3723 Separace - podnikatelé

6,0

6,0

6,0

6,00

125,0

125,0

125,0

125,00

0,0

5,0

5,0

0,00

31,0

31,0

31,0

31,00

0,0

5,0

5,0

0,00

40,0

40,0

40,0

40,00

2,0

2,0

2,0

2,00

30 493,3

37 648,0

29 466,0

38660,10

3725 Příspěvek na tříděný sběr
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351 Osobní asistence - rozvoz obědů
5512 Požární ochrana - dobrovolná část
6171 Příjmy z vlastní činnosti (pohled,knihy,pronájmy)
6310 Příjmy z úroků
CELKEM

Výdaje
OdPa

v tis. Kč
Text

Rozpočet

RO

Očekávané plnění

Schválená rozpočet

na rok 2019

14/2019

k 31.12.2019

2020

1014 Ozdravování hospodářských zvířat (útulky)

10,000

10,000

10,000

10,00

1069 Pozemkové úpravy

1,0000

1,0000

1,0000

1,00

350,000

750,000

750,000

500,00

600,000

730,000

730,000

700,00

10,000

100,000

100,000

100,00

Ostatní služby (přeprava, technická pomoc…)

0,000

200,000

200,000

100,00

pozemky

0,000

33,000

33,000

30,00

MK (Na břehu, kolem tělocvičny, do Zorymbčoka, Motykovi…)

0,000

189,000

189,000

100,00

74,300

676,600

676,600

74,30

180,000

147,100

147,100

150,00

12 530,000

15 324,000

15 324,000

270,00

1 984,000

2 219,000

2 250,000

208,00

205,000

205,000

174,000

154,20

0,000

0,000

0,000

0,00

Výroba a montáž zábradlí (pod čp. 245)

65,000

65,000

65,000

65,00

Úprava veřejného prostranství Pod lípou

40,000

40,000

40,000

0,00

0,000

245,000

245,000

0,00

94,000

94,000

94,000

94,00

200,000

158,000

158,000

150,00

150,000

323,000

323,000

473,00

266,000

360,000

360,000

74,00

20,000

20,000

20,000

20,00

ČOV u ČZŠ

0,000

592,500

592,500

0,00

2321 ČOV u PZŠ

36,000

48,000

48,000

0,00

91,000

91,000

91,000

91,00

podpora domovních ČOV

250,000

250,000

250,000

240,00

Základní škola Bukovec 214 - příspěvek na činnost

936,000

936,000

936,000

983,30

8 000,000

13 419,000

13 448,500

240,00

pomocná síla v kuchyni

190,000

190,000

190,000

0,00

Základní škola s pol.jaz.vyuč. Bukovec 66 - příspěvek na čin.

650,000

685,000

685,000

624,00

2143 Cestovní ruch (údržba projektů, bod ČR)
Silniční hospodářství (plužení, posyp, materiál)
Rekonstrukce mostu u čp. 224 (Fojství)
2212

opravy a odvodnění MK

Ostatní silniční hospodářství
Následná péče kolem parkoviště + úroky

Sadové úpravy veřejného prostranství u kostela
2219

Zvýšení bezpečnosti a umožnění parkování u ČZŠ (točna)
Chodník "kostel - škola"

Oprava "propustku u Worka" a oprava "zábradlí u Wernera"

2221 Dopravní obslužnost
Pitná voda (rozbory, právní služby, energie, odměny)
2310 Fond oprav vodovod
vodojem obce (pozemky, právní a ostatní služby)
odvádění a čištění odpadních vod

kořenová ČOV (Pod Kučerami)

Rekonstrukce ZŠ Bukovec 214 + úroky
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0,000

946,500

946,500

0,00

32,000

43,000

43,000

197,40

204,000

204,000

204,000

206,00

30,000

31,000

31,000

30,00

137,000

0,000

0,000

0,00

0,000

10,000

10,000

0,00

190,000

190,000

190,000

195,00

0,000

20,000

20,000

12,00

3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot historické povahy

150,000

50,000

50,000

0,00

3349 Občasník, kalendář

100,000

125,000

125,000

120,00

3399 Kultura

500,000

1 120,000

1 120,000

500,00

300,000

320,000

320,000

355,00

105,000

85,000

85,000

50,00

víceúčelové hřiště nad ČZŠ

172,000

220,000

220,000

293,40

Sportovní činnost - TJ Beskyd + kurz

215,000

305,000

305,000

310,00

60,000

32,000

32,000

40,00

5,000

5,000

5,000

5,00

3612 Bytové hospodářství

65,000

65,000

65,000

65,00

3613 Nebytové hospodářství

12,000

22,000

22,000

20,00

Veřejné osvětlení

200,000

300,000

280,000

250,00

Vánoční osvětlení

0,000

80,000

80,000

200,00

200,000

200,000

200,000

138,00

166,000

0,000

0,000

166,00

160,000

0,000

0,000

160,00

390,000

190,000

190,000

324,00

dotace v rámci Programu

0,000

150,000

150,000

150,00

kotlíkové půjčky v rámci Programu

0,000

141,000

141,000

2300,00

dotace občanům prostř. MSK

0,000

90,000

90,000

0,00

služby

0,000

10,000

10,000

140,00

3721 Odvoz nebezpečných odpadů

60,000

60,000

60,000

60,00

3722 Odvoz komunálního odpadu

615,000

615,000

615,000

615,00

Odvoz skla, plastů, bio, papíru…

320,000

320,000

320,000

320,00

Přístřešek na kontejney

100,000

100,000

100,000

120,00

900,000

939,500

939,500

600,00

60,000

60,000

60,000

90,00

4226 Ostatní podpora zaměstnanosti

1,000

1,000

1,000

1,00

4351 Osobní asistence - rozvoz obědů

95,000

105,000

105,000

105,00

4359 Ostatní služby v soc. oblasti - Senior Taxi, Tabita, Charita

50,000

30,000

30,000

30,00

2,000

2,000

2,000

2,00

0,000

35,000

35,000

122,00

325,000

315,000

315,000

270,00

2 480,000

2 505,000

2 505,000

25,00

100,000

217,000

217,000

6798,00

1 650,000

1 523,700

1 523,700

1625,00

6117 volby do EP

0,000

29,000

29,000

0,00

6171 Obecní úřad

3 000,000

3 941,500

3 940,100

3200,00

3113

Dotace v rámci OP pro PZŠ

11

Opravy budovy PZŠ (soc.zařízení…..)
hřiště u PZŠ
kontroly PO, ostatní služby (udržitelnost)
sanace sklepních prostor budovy čp. 74 (PMŠ)
věcné dary

3314 Knihovna
3319 Kronika

tělocvična (mzdové náklady, majetek, služby, opravy)
3412 vlek - úroky, nájemné , služby

3419

lyžařský kurz

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace

3631

Pohřebnictví
3632 Oprava oplocení hřbitova
Oprava márnice
3635 Územní plán - nový

3713

3723

3745 Péče o vzhled obce
4222 Veřejně prospěšné práce

5272 Krizové řízení
Požární ochrana - dobrovolná část
5512

Požární ochrana - JPO III
Projekt v rámci Přeshraniční spolupráce (Bukovec, Istebna, Jabl.)

Stavba nové Požární zbrojnice
6112 Zastupitelstvo

12

Občasník obce Bukovec

6171 sociální fond obecního úřadu

Březen 2020 / číslo 90

85,000

105,000

105,000

150,00

6310 Bankovní služby (poplatky, úroky)

202,000

48,000

48,000

53,00

6310 daň za obec

106,000

100,000

100,000

110,00

6399 dotace spolkům, SOJ, neziskovým organiazacím

260,000

330,000

330,000

250,00

0,000

8 192,100

0,000

310,70

20,000

20,000

16,000

2,00

85,000
40 756,30

62105,000
649,50

54105,000
461,50

150,00
26 537,30

202,000

48,000

48,000

53,00

106,000

100,000

100,000

110,00

260,000
12000,00
0,000
0,00
20,000
0,00
40 756,30
0,00

330,000
12000,00
8 192,100
14000,00
20,000
432,00
62 649,50
384,00

330,000
12000,00
0,000
14000,00
16,000
432,00
54 461,50
384,00

250,00
0,00
310,70
0,00
2,00
0,00
26 537,30
1474,20

-1737,00

-1814,50

-1814,50

-13597,00

10263,00

25001,50

25001,50

-12122,80

čerpání úvěru 2018

12000,00

12000,00

12000,00

0,00

čerpání úvěru 2019

0,00

14000,00

14000,00

0,00

škofin

0,00

432,00

432,00

0,00

zůstatek na konci roku
Rozpočet
sociálního fondu 2020
splátky
úvěrů

0,00

384,00

384,00

1474,20

-1737,00

-1814,50

-1814,50

-13597,00

10263,00
86 500

25001,50

25001,50

-12122,80

rezerva
6402 vratka dotace za volby

6171 sociální fond obecního CELKEM
úřadu
6310 Bankovní služby (poplatky, úroky)
Třída
financování
63108 -daň
za obec
6399 dotace spolkům, SOJ, neziskovým organiazacím
čerpání úvěru 2018
rezerva
čerpání úvěru 2019
6402 vratka dotace za volby
škofin
CELKEM
zůstatek na konci roku
splátky úvěrů
Třída 8 - financování

Celkem

v Kč

Příjmy

Celkem
zůstatek z roku 2019
tvorba fondu

126 000

Příjmy celkem

212 500

Výdaje sociálního fondu 2020
Rozpočet

v Kč

příspěvek na stravování
Příjmy

60 000

příspěvekz roku
na penzijni
zůstatek
2019 připojištění

32 400
86
500

ostatnífondu
příspěvky
tvorba

57 600
126
000

Výdajecelkem
celkem
Příjmy

150
212 000
500

Výdaje
příspěvek na stravování

60 000

příspěvek na penzijni připojištění

32 400

ostatní příspěvky
Zpracovala:
Kateřina Lysková
Výdaje celkem

Zveřejněno: 30. 12. 2019
Sejmuto: 31. 3. 2020
Schváleno Zastupitelstvem dne 2. 12. 2019 na 14. zasedání
Usnesení číslo: 14:432

Zpracovala: Kateřina Lysková
Zveřejněno: 30. 12. 2019
Sejmuto: 31. 3. 2020
Schváleno Zastupitelstvem dne 2. 12. 2019 na 14. zasedání
Usnesení číslo: 14:432

57 600

Monika Czepczorová

150 000 starostka obce

Monika Czepczorová
starostka obce
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INFORMACE Z ÚŘADU

Vodné

Místní poplatky v roce 2020

Náklady na provoz vodovodu
v roce 2019, který je v majetku obce,
byly ve výši 136.048,57 Kč, je v nich
zahrnut rozbor vody, materiál, služby,
elektřina, opravy, právní poradenství, dohoda o provedení práce, majetek. V roce 2019 bylo odebráno celkem 14.646 m3 vody. Podkladem pro
výpočet vodného jsou náklady na
provoz vodovodu a stav vodoměrů
odběrných míst. Zastupitelstvo obce
schválilo na svém 15. zasedání cenu
vodného platnou od 1. 1. 2020 ve výši
9 Kč/m3. Poplatek ČIŽP za vodu podle skutečného odběru vody za rok
2019 bude uhrazen v březnu ve výši
30.370,- Kč. Nebyl tedy zahrnut do
výdajů na vodu.

Sazba místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je ve výši 550 Kč za osobu. Sazba se odvíjí od nákladů předchozího roku, poplatek byl schválen v prosinci
r. 2019 na základě skutečných nákladů roku 2018, které byly v celkové výši
978.351 Kč, z toho na provoz nebezpečného odpadu 23.557 Kč, směsného komunálního odpadu 553.038 Kč, separovaného odpadu 256.933 Kč, bioodpadu 68.178
Kč, objemného odpadu 76.645 Kč. Příjmy
od společnosti EKO-KOM za separaci odpadů byly ve výši 122.102 Kč, Textil-Eco
1.000 Kč, ostatní 16.050 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, avšak v případě, že bylo obci
poskytnuto registrační číslo čipu.
V případě, že registrační číslo čipu nebylo poskytnutu, sazba poplatku je následující:
- za jednoho psa 300 Kč, za druhého
a každého dalšího psa téhož držitele 360
Kč, za psa, jeho držitelem je osoba starší
65 let 200 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, jehož držitelem
je osoba starší 65 let 200 Kč.
Poplatky jsou splatné nejpozději do
31. 12. 2020.
Celé znění Obecně závazných vyhlášek
je zveřejněno na stránkách obce www.
bukovec.cz, v sekci úřad, právní předpisy obce.

Nádoba na sběr jedlých olejů a tuků z domácnosti
Nádoba pro sběr upotřebených jedlých olejů a tuků z domácností je umístěna na „točně“ autobusů vedle ostatních kontejnerů.
Oleje a tuky zde odkládejte v pevných obalech – PET lahvích. Návod je rovněž uveden přímo na nádobě.

Žijte bez odpadu!
Jak žít bez odpadu? Odpovědí na tuto
otázku nám může být v současném světě
velmi populární životní styl „zero waste“
neboli „nulový odpad“. Cílem zero waste
přístupu je zmenšit objem odpadu, který
dennodenně společnost vyprodukuje, na
minimum. Život bez odpadu ovšem neznamená, že ze dne na den začnu produkovat nulový odpad. Jedná se především
o cestu, která směřuje k uvědomělejšímu
smyslu života. Vede nás nejen ke snížení
odpadu, který jako jedinci produkujeme, ale také nás nutí přemýšlet nad tím,
co opravdu k životu potřebujeme a co
naopak ne. Rovněž nám ukazuje směr,
jak být zodpovědný. Zodpovědný nejen
k sobě sama a k okolí, ale především
zodpovědný k životnímu prostředí. A jak
toho dosáhnout?
Existuje spoustu konkrétních způsobů, jak zredukovat množství odpadu

a být tak šetrný k životnímu prostředí. Záleží pouze na jedinci, jaký způsob si bude
chtít zvolit. K tomu, abychom začali přístup zero waste uplatňovat v praxi, nám
může pomoci pět doporučení:
- Odmítej! Odmítej vše, co nepotřebuješ. Tajemstvím úspěchu je nepustit
si odpad domů. Někdy však může být
těžké odpad včas odhalit. Proto si pokládej otázky typu: opravdu danou věc
potřebuji? Je znovu využitelná? Je recyklovatelná? Můžu ji zkompostovat?
- Omezuj! Nakupuj svědomitě a s rozmyslem. Všude na nás „číhají“ podmanivé
reklamy a slevy, které zapříčiňují, že nakupujeme mnohdy to, co skutečně nepotřebujeme. Opravdu je zapotřebí nakupovat
tak velké zásoby potravin? Není lepší nakoupit pouze to, co skutečně spotřebuji
a zamezit tak plýtvání?
- Použij to znovu! Oprav to, přemaluj,

přelakuj, přešij, zkrátka tomu dej druhý
život. Kupuj jen to, co ještě můžeš použít
a vyvaruj se nákupu věcí na jedno použití.
Příkladem může být výměna igelitových
tašek, za ty látkové, které nám vydrží podstatně déle, a navíc jsou šetrné k přírodě.
- Recykluj! Recyklace představuje
velký pokrok ve zpracování odpadu. Je
důležitá. Ještě důležitější je však se samotnému odpadu naučit předcházet,
neboť, jak píše Camille Ratia v knize
„Bez obalu“, nejlepší odpad je ten, který
vůbec nevznikne.
- Kompostuj! Bioodpad tvoří největší
část celkového odpadu vyprodukovaného jedincem. Tento odpad určitě nepatří
do popelnice. Dejte jej do kompostéru
a rázem získáte kvalitní hnojivo na vaši
zahrádku či pokojové rostliny.

potřebovali bychom více než 3,1 milionů (12 t) nákladních aut.
- Ve skládkování komunálních odpadů
je ČR ve srovnání s členskými státy EU
nad průměrem

- Ve třídění odpadu je naopak ve srovnání s členskými státy pod průměrem.

Věděli jste, že
- v ČR v roce 2018 vzniklo přes 37 milionů
tun veškerého odpadu, což je přes 3,5
tuny na každého obyvatele.
- Kdybychom chtěli odvést veškerý
odpad, který v ČR vznikl v roce 2018,

Ing. Klaudie Dembiňáková
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Svoz odpadu v době
epidemie COVID-19
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Popelářské desatero
v době epidemie
COVID-19

Tímto žádáme všechny občany, kteří jsou v karanténě
z důvodu podezření na nákazu virem způsobujícím onemocnění COVID-19 případně občané s pozitivním nálezem na
onemocnění COVID-19 v domácím léčení, aby své odpady
dočasně netřídili.

1. Svážíme pouze odpad v nádobách. Z bezpečnostních
důvodů nelze svážet odpad navíc mimo popelnice.

Veškeré odpady z domácnosti dávejte v zavázaných pytlích
(2 pevné pytle do sebe) do popelnice na komunální odpad.
V ideálním případě pytle z vnějšku vydezinfikujte.

3. Víko popelnice vydezinfikujte!

Snížíte tak riziko nákazy našich pracovníků, kteří vám pravidelně sváží odpad a i vašich spoluobčanů, kteří nosí odpady
do barevných kontejnerů na tříděný odpad.
Zároveň upozorňujeme, že při svozu komunálního odpadu,
bude vysypána vždy jen odpadová nádoba. Z bezpečnostních
důvodů nebude vyvezen žádný odpad navíc odložený vedle
popelnic. Toto opatření se týká i tříděných odpadů. Prosíme
tedy, pokud jsou kontejnery plné, neodkládejte vedle nich
další odpad.
Děkujeme za vaši ohleduplnost

2. Odpad do popelnic dávejte v zavázaných (nejlépe dvojitých) pevných pytlích.
4. Nádoby vystavujte večer před svozem a to přímo ke
komunikaci.
5. Neblokujte telefonní linky. Neřešte prosím jednotlivé
reklamace. Nemáme kapacitu na to, abychom se vraceli pro
jednu či dvě nevysypané popelnice. Pokud nebude svezena
větší část obce (celá ulice, čtvrť apod.) napište nám e-mail
s danou lokalitou. Jakmile to bude možné, budeme vás kontaktovat. Odpad navíc je možné, v těchto výjimečných případech, při dalším svozu vyvézt pouze, pokud bude vložen do
2 pevných pytlů (určených k ukládání směsného odpadu)
a pevně zavázán.
6. Neodkládejte ani tříděný odpad vedle barevných
kontejnerů.
7. Tříděný odpad vyhazujte v rukavicích.
8. Minimalizujte vznik veškerých odpadů. Velké úklidy,
vyklízení sklepů, třídění starého šatstva a podobné činnosti, při kterých vzniká velké množství odpadů, nechte na
dobu po zrušení mimořádných opatření v ČR. I svozové
společnosti pracují v nouzovém režimu s omezeným
počtem pracovníků. Požádáme Vás, aby tímto opatřením nebyly posádky vozidel zbytečně přetěžovány
9. Mobilní svozy velkoobjemových a nebezpečných odpadů
jsou, vzhledem k zákazu vycházení, do odvolání zrušeny.
10. Minimalizujte osobní kontakt s našimi zaměstnanci při
svozu odpadu. Ohrožujete tím sebe i je. Udržujte doporučenou vzdálenost.
Děkujeme za pochopení a spolupráci. Popeláři plní svoji
práci i v této nelehké době svědomitě, a to s minimem
ochranných pomůcek. Prosíme, myslete i na ně, a pokuste se jim práci ulehčit!

SMS SYSTÉM V OBCI
Stále ještě nedostáváte aktuální informace našeho úřadu prostřednictvím sms zprávy?
Pokud máte zájem, stačí nahlásit vaše telefonní číslo spolu se jménem na email:
kancelar@bukovec.cz nebo telefonicky na tel. č. 558 358 245, 724 850 122.

Březen 2020 / číslo 90
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Poplatek z pobytu od 1.1.2020
V návaznosti na novelu zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, byla dne
2.12.2019 Zastupitelstvu obce Bukovec vydána Obecně závazná yhláška č. 2/2019,
o místním poplatku z pobytu s datem účinnosti od 1. ledna 2020. Jedná se o zcela nový
místní poplatek, který vychází ze zrušeného místního poplatku z ubytovací kapacity
a místního poplatku za lázeňský nebo
rekreační pobyt.
Předmět, poplatník a plátce poplatku:
Předmětem poplatku je úplatný pobyt
trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Poplatníkem poplatku je
osoba, která v obci není přihlášená.
Plátcem poplatku je poskytovatel
úplatného pobytu, který je povinen vybrat poplatek od poplatníka.
Příklady plátců: hotel, motel, penzion, soukromé byty, ateliéry (ubytování poskytnuté prostřednictvím Airbnb),
bez ohledu na to, zda je místo ubytování
zkolaudováno jako ubytovací zařízení!
Ohlašovací povinnost:
Plátce podává ohlášení do 30 dnů
od kamžiku, kdy se stal plátcem (tj. kdy

poskytl úplatný pobyt).
Ohlášení obsahuje:
• jméno/jména, příjmení, název, obecný
identifikátor, místo pobytu či sídlo, adresa pro doručování,
• čísla všech účtů u poskytovatelů platebních služeb,
• údaje rozhodné pro stanovení
poplatku.
Evidenční povinnost:
Plátce poplatku je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční
knihu.
Obsah evidenční knihy:
• den počátku a konce pobytu,
• jméno/jména, příjmení, adresa přihlášení fyzické osoby,
• datum narození,
• číslo a druh průkazu totožnosti,
• výše vybraného poplatku či důvod
osvobození.
Sazba poplatku:
Sazba poplatku činí 14 Kč za každý
započatý den pobytu, s výjimkou dne
jeho počátku.

Platební povinnost:
2x ročně – nejpozději do 31. dne následujícího měsíce pololetí (tj. do 31. července
za období leden-červen, do 31. ledna
za období červenec-prosinec).
Osvobození:
Od poplatku je osvobozena osoba:
• nevidomá, osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby, držitel průkazu
ZTP/P a její průvodce,
• mladší 18 let,
• hospitalizovaná ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče,
• pečující o děti na zotavovací akci,
• vykonávající na území obce sezónní
práci,
• pobývající na území obce ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy,
• příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec
nebo zaměstnanec České republiky
v souvislosti s plněním služebních
nebo pracovních úkolů.

Andrea Ligocká
předsedkyně finančního výboru

Zastupitelstvo obce na svém 15. jednání schválilo
dotační program pro obec Bukovec „Domovní
čistírny odpadních vod“
1. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace
Vyhlašovatelem a poskytovatelem
dotace je Obec Bukovec, identifikační
číslo 00535940, Bukovec 270, 739 85 Bukovec.
2. Cíl programu
Zlepšení životního prostředí v oblasti
odpadních vod podporou výstavby domovních ČOV, zemních filtrů náhradami
za septiky a žumpy.
3. Vymezení okruhu příjemců
Žadatelem a příjemce dotace může
být:
a) fyzická osoba – vlastník budovy,
ke které je ČOV zřízena nebo
b) fyzická osoba – stavebník rozestavěné budovy, ke které je ČOV zřízena a je
zároveň vlastníkem této rozestavěné budovy nebo vlastníkem pozemku, jehož je
tato rozestavěná budova součástí anebo
vlastníkem práva stavby, na jehož základě
je stavba budovy realizována.
Žádost podává vlastník nebo stavebník budovy napojené na ČOV. V případě napojení více budov podávají žá-

dost vlastníci nebo stavebníci společně
s uvedením poměrných nákladů. Pokud
se jedná o více vlastníků nebo stavebníků jedné napojené budovy mohou vlastníci nebo stavebníci zplnomocnit jednoho
k podání žádosti a zajištění všech úkonů
spojených s vyřízením žádosti. Smlouva
o přidělení dotace bude podepsána s každým žadatelem zvlášť.
4. Lokalizace programu
Příjemce dotace musí ČOV realizovat
na katastrálním území obce Bukovec pro
budovu určenou k trvalému bydlení na
území obce Bukovec, ve které jsou ke dni
podání žádosti trvale hlášené osoby.
Je-li příjemcem dotace stavebník
rozestavěné budovy, musí ČOV realizovat
na území obce Bukovec, v případě rozestavěné budovy se musí jednat o budovu určenou k trvalému bydlení a stavební
se zavazuje, že ve lhůtě do 5 let ode dne
poskytnutí dotace budou v předmětné
budově trvale hlášeny osoby.
5. Podmínky pro poskytnutí dotace
5.1. Výše dotace činí 70 % uznatelných
materiálových nákladů, nejvýše však

30.000 Kč na jedno číslo popisné nebo na
jednu rozestavěnou budovou, ke kterým
je ČOV zřízena.
5.2. Žadatel nesmí mít ke dni podání
žádosti závazky po dni splatnosti (dluh)
vůči obci Bukovec.
6. Uznatelný náklad projektu
Uznatelnými náklady projektu jdou
materiálové náklady technologické.
Příkladem je samotná domovní čistírna odpadních vod, přívodní potrubí,
odpadové potrubím šachtice, přívodní kabel pro napájení elektrického zařízení čističky, zemní filtr, náplň zemního filtru. Náklady musí být vynaloženy v přímé souvislosti s výstavbou ČOV
a v množství odpovídajícím projektové
dokumentaci.
7. Neuznatelné náklady projektu
Neuznatelnými náklady jsou jiné než
výše uvedené náklady. Příkladem neuznatelných nákladů je cena výkopových prací,
montáže, projekční prací, zásypového písku, dlažby, náklady na opravu septiku, náklady na větší množství potrubí, než bylo
nezbytně nutné dle projektu a podobně.

Občasník obce Bukovec
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Poskytovatel dotace má právo neuznat
některé náklady, pokud vysloví pochybnosti o jejich velikosti a účelnosti.

na základě příslušných ustanovení vodního zákona, jedenkrát za pět let prostřednictvím osoby odborně způsobilé pověřené Ministerstvem životního prostředí,
technické revize vodního díla ohlášeného
podle vodního zákona a výsledky těchto
revizí předávat do 31. prosince příslušného roku Obecnímu úřadu Bukovec anebo jednou za pět let provést z čistírny
odpadních vod odběr vzorků a výsledky
laboratorního rozboru poskytnout Obci
Bukovec.
Žadatel, který uvedl ČOV do provozu
více jak 2 roky před uzavřením smlouvy
o poskytnutí dotace, předloží spolu se
žádostí o dotaci příslušnou revizní zprávu,
dokládající způsobilost provozování ČOV.
Poskytovatel má právo na kontrolu funkčnosti ČOV fyzickou kontrolou.
V případě zjištění nesplnění podmínek přiznání dotace může poskytovatel
požadovat vrácení celé nebo poměrné
části dotace.

8. Předkládání žádosti o dotaci
Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří:
• žádost o poskytnutí dotace na vzorovém formuláři,
• rozhodnutí vodoprávního úřadu o povolení k vypouštění odpadních vod
a ke stavbě ČOV,
• kolaudační souhlas vodoprávního
úřadu o povolení užívání ČOV,
• kopie faktury a doklad o jejím zaplacení,
• souhrnná tabulka s uvedením všech
nákladů
9. Termín a adresa podání žádosti
Žádosti lze podávat osobně nebo doporučenou poštou na adresu:
Obecní úřad Bukovec, Bukovec 270,
739 85 Bukovec
Žádosti lze podávat průběžně od 1. 4.
2020 do 30. 9. 2020 a budou vyhodnocovány postupně v termínech zasedání Zastupitelstva obce Bukovec.
10. Vyhodnocování žádostí
Žádosti budou vyhodnocovány z hlediska věcné správnosti a úplnosti po jejich přijetí. V případě potřeby bude žadatel vyzván obecním úřadem k doplnění nebo upřesnění žádosti. Pokud
tak žadatel neučiní do 60 dnů od doručení výzvy, bude žádost odložena
a vyřazena z dalšího posuzování.
Úplná žádost bude předložena na posouzení uznatelnosti a účelnosti nákladů
spolu s návrhem smlouvy a výše dotace
je schválení zastupitelstvu obce.
11. Uzavření smlouvy a vyplacení
dotace
Po schválení bude žadatel vyzván
k podpisu smlouvy a do 30 dnů od podpisu mu bude dotace poskytnuta. Dotace bude převedena na bankovní účet

13. Závěrečné ustanovení
Na poskytnutí dotace není právní nárok.
14. Seznam příloh
1. Žádost o dotaci
2. Souhrnná tabulka pro výpočet účelové dotace
15. Účinnost
Tento dotační program byl schválen
usnesením zastupitelstva obce č. 15.465
ze dne 27. 1. 2020 a nabývá účinnosti
dnem 1. 3. 2020.
uvedený žadatelem. Ve výjimečných
a zdůvodněných případech lze finanční
prostředky vyplatit jiným způsobem.
12. Kontrola přijetí dotace
Zařízení, na které byla poskytnuta dotace, musí být prokazatelně funkční minimálně 20 let od uvedení ČOV do provozu.
Vlastník vodního díla je povinen provádět,

Komplexní pozemková úprava
v k.ú. Bukovec u Jablunkova
Všichni vlastníci lesních pozemků
v k. ú. Bukovec u Jablunkova budou
kontaktováni a osloveni, aby ti, co mají
různě stabilizované vlastnické hranice
v lesích, stabilizaci ukázali a mohly být
zaměřeny a následně předány projektantům pro tvorbu návrhu nového uspořádání. Takto bude obnoveno vlastnictví

v novém mapovém díle na základě požadavků vlastníků. Všichni majitelé budou
pozváni doporučeným dopisem z pobočky pozemkového úřadu z Frýdku-Místku.
Ing. Jiří Skřivánek
GEOPORT, s.r.o.

Velkoobjemový svoz odpadů
Dne 23. 5. 2020 (sobota) proběhne v obci Bukovec svoz nebezpečných složek
komunálního odpadu a svoz velkoobjemového odpadu. Tento svoz proběhne
v době od 8.00 do 12.00 hodin na parkovišti v areálu Kempaland.
V části obce Půlgruň proběhne svoz rovněž v sobotu 23. 5. 2020 v době od 9.00
do 9.30 hodin. Kontejner bude umístěn poblíž autobusové zastávky v této lokalitě. Odpady odevzdávejte až v sobou 23. 5. 2020 v uvedeném čase.

Bližší informace vám poskytne:
p. Kateřina Lysková, účetní OÚ Bukovec.
Tel.: 558 358 245 nebo +420 774 180 866

Monika Czepczorová
Starostka obce

(Eko) Logicky
Je to na nás. Co jsme schopni vykonat, aby se nám na té naši Zemi
dobře žilo, o tom, co chceme, aby po
nás zůstalo. Nemusíme se řídit nějakými zásadami. Je to jen o tom chovat se s láskou. S láskou a pokorou
k přírodě. Pokud někde uvidíte na
zemi ležet nějaký odpad, tak jej tam
nenechte jen tak ležet. Odpad se bohužel sám nezvedne a vztekat se, jak
ho tam někdo mohl vyhodit je taky
zbytečné. Šetřete vodou. Co si budeme povídat, nedostatek vody už není
jen záležitostí Afriky, ale se značným
úbytkem bojuje i Evropa. Neplýtvejte.
Nakupujte jen tolik, kolik jste schopní sníst. A pokud něco zbyde, tak na
webu zachranjidlo.cz najdete spoustu inspirace a receptů, co vše se dá
vykouzlit z nesnězených zbytků.
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NOVÁ RUBRIKA: „Ptáte se – Odpovídáme, aneb Jedna paní povídala…“

Stavební úpravy stávající
točny autobusů u ZŠ
v Bukovci

V současné době je podána na MěÚ
Jablunkov žádost o společné povolení na
stavební úpravy v okolí točny autobusů
a úpravy před budovou základní školy
s českým jazykem vyučovacím.
Navržené úpravy navazují na současně
připravované další stavby v této lokalitě
a také respektují plánovanou výstavbu
chodníku od kostela k základní škole.
V rámci staveb v okolí je společností
C2Pecap připravována opravu komunikace pod tělocvičnou včetně vytvoření
parkovacích míst. Dále je připravována
výstavba víceúčelového hřiště v prostoru
nad tělocvičnou, o které jste byli informováni v předchozích číslech zpravodaje.
Hlavním cílem stavby je vytvořit bezpečné trasy pro přístup dětí do budovy školy,
vybudovat novou autobusovou zastávku
a vytvořit nová parkovací místa v lokalitě.
Součástí stavby je výstavba chodníku
před budovou tělocvičny až po vstup do
budovy ZŠ. Součástí chodníku bude také
výstupní autobusová zastávka včetně jejího bezbariérového provedení s vyššími
nájezdovými obrubníky (stejné řešení
jako bylo realizováno na nové zastávce
pod kostelem). Pro přístup k budově školy
bude sloužit nové schodiště ale také bezbariérová lávka, upraven bude i prostor
před vstupní fasádou ZŠ. Před budovou
ZŠ bude vytvořeno také 5 šikmých parkovacích stání s napojením na komunikaci.
Naproti ZŠ na pozemku v majetku
obce, který je v současné době využíván jako hřiště pro ZŠ, bude vytvořena

nová nástupní autobusová zastávka v bezbariérové m p rove d e n í
a s přístřeškem.
Z komunikace je
navržen nový sjezd
na pozemek, který
bude sloužit pro
příjezd obsluhy
k připravované
čistírně odpadních
vod a také jako
přístup k dalším
čtyřem parkovacím stáním za novou autobusovou
zastávkou.
Plocha stávající točny autobusů
bude mírně zvětšena, pro zvětšení
byl využit pozemek obce ve východní části lokality. Na ploše jsou
vyčleněna dvě stání pro autobusy
a dalších šest parkovacích stání pro
osobní automobily. Bude upraven dopravní režim na točně pro osobní automobily, které budou pro vyjíždění z prostoru
točny využívat výjezd ve východní části.
Stavba zasáhne do stávajících dřevin,
které rostou zejména před budovou ZŠ
a v okolí točny. Tyto dřeviny jsou v kolizi
se stavbou a budou odstraněny. Linie
smrků na jižním okraji točny také bude
odstraněna a nahrazena novými keřovými
skupinami. V rámci navržených vegetačních
úprav je navržena výsadba nových stromů
a keřových skupin s ohledem na zjednodušení údržby zeleně ve svazích a hůře
přístupných místech.
Součástí stavby je také zachycení
dešťových vod ze zpevněných povrchů
s ohledem na snížení rizika zaplavování
okolních pozemků. Na rozhraní komunikace a točny bude osazen liniový

odvodňovací žlab, v současné době voda
přetéká přes vozovku k blízkým domům.
Voda ze zpevněných povrchů bude svedena do vodoteče, před jejím zaústěním
však bude v případě přívalových dešťů
zachycena v akumulačním prostoru,
ze kterého bude pozvolna vypouštěna
v regulovaném množství.
V rámci projektu bude také řešeno
nové umístění kontejnerů na tříděný
odpad.

Ing. Roman Čechák
projektant

Proč není opraven prostor mezi obecním úřadem
a budovou obchodu v majetku manželů Pyszkových,
stejně jako prostor před obchodem?
V letošním roce podle finančních
a časových možností zahájím výkopové
práce ohledně izolace obchodu + nové
kanalizace za obchodem. Další části
zpevněných ploch se budou renovovat
až po vykonání těchto prací, nicméně na
dotaz občanů ohledně bezbariérového

přístupu odpovídám tím, že bude realizován, až při realizaci zpevněné plochy,
jelikož to je na stavební povolení, které
trvá k vyřízení nějakou dobu. Podotýkám,
že tento obchod nebyl stavěn pro bezbariérový přístup, proto to nejde provést
bez stavebního povolení. Tímto chci obč

ny poprosit o trpělivost v přístupu do
obchodu.
Občané by si měli uvědomit, že je to
soukromý majetek, a proto nemáme tolik
financí k realizaci našich záměrů.
S pozdravem Pyszkovi
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Technické Služby Bukovec s.r.o. informují
Dne 27.01.2020 jsem byla zastupiteli
obce Bukovec zvolena do funkce jednatelky Technických služeb Bukovec s.r.o.
Do kolektivu Technických služeb Bukovec
s.r.o. patří tito zaměstnanci:
Lucie Jalovičorová
- samostatný referent - účetní
Andrea Heczková
samostatný referent
Antonín Herman
- technický pracovník
Miroslav Heczko
- vlekař, údržbář
Vladislav Lipowsk
- vlekař, údržbář
René Moris
- řidič
Plánem naší společnosti je postupně
pořizovat nové pracovní prostředky
a techniku. Našim prvním velkým cílem
je pořízení nového multifunkčního stroje

s letním a zimním vybavením (žací ústroji
a pluh).
Jedna z mnohých priorit, a taky naše
vroucné přání je nadále provozovat
areál Kempaland vylepšovat jeho provoz

a odstraňovat nedostatky s provozem
spojené. A jako vždy o našich dalších
krocích budete nadále informování."
Andrea Ligocká, jednatelka
Technické služby Bukovec, s.r.o.

Technické služby Bukovec a pokuta za nadlimitní
odběr povrchových vod
27.2.2019 došlo v lyžařském areálu
Kempaland v Bukovci ke kontrole zaměřené na nakládání s vodami, zejména na
kontrolu zasněžování lyžařského svahu.
Kontrolu provedla Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát
v Ostravě, oddělení ochrany vod. Kontrolované období bylo od 28.11.2016 do
8.4.2019. Tedy za tři zimní sezóny. Při této
kontrole bylo zjištěno, že jsme odebrali
nad měsíční limit 16 990 m3 povrchových
vod. Za tento přestupek nám hrozila
pokuta od 10,-Kč po 40,-Kč za 1 m3. Dne

25.6. jsme obdrželi vyjádření, že jsme
vini, a že musíme zaplatit 339 800,-Kč
(16 990 m3 x 20,-Kč/m3). Proti této pokutě jsme se odvolali, a poté následovala
několikaměsíční úřední peripetie. Dne
10.12.2019 jsme do naší datové schránky
obdrželi rozhodnutí ve kterém jsme dosáhli zmírnění pokuty, a to na částku 169
900,-Kč (16 990 m3 x 10,-Kč/m3), kterou
Technické služby Bukovec, s.r.o. 10.1.2020
uhradili.
Nechtěla bych to jako účetní Technických služeb zlehčovat, ale myslím, že

takovéto pokuty jsou pro areály jako je
ten náš skoro likvidační. Ano, odebrali
jsme nad limit, vodu, kterou ale ve stejném
stavu vrátíme zpět do Olše, protože nepoužíváme k zasněžování žádné chemikálie.
Již dva roky usilujeme o navýšení odběru
povrchových vod, a vždy bezúspěšně.
V letošním roce jsme podali úspěšně žádost, a dolaďujeme poslední kroky k její
schválení. Tak snad to tentokrát vyjde...
Lucie Jalovičorová
účetní

Zimní sezóna 2019/20
Dovolte nám abychom Vám letošní
zimní sezóna 2019/20 trošku shrnuli. Takzvaná zimní sezóna 2019/20 se bohužel
započala až 3.ledna 2020. Nebyly dobré
sněhové podmínky, ani mráz, abychom
mohli alespoň zasněžit. Před zahájením
zasněžování jsme zjistili, že máme prasklé

potrubí, a tak jsme v blátě zasněžování
opravovali. Stihli jsme to, jak se říká „za
pět dvanáct“. Sjezdovku se nám podařilo spustit 3.ledna 2020. I přes neustále
dosněžování jsme jezdili pouhých 50
dní. Tuto sezónu bychom zařadili k těm
podprůměrným. Tímto bychom chtěli

poděkovat všem našim návštěvníkům a
příznivcům za podporu a těšíme se spolu
s Vámi na další, snad lepší, a hlavně delší
zimní sezónu 2020/21.
kolektiv areálu Kempaland
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Náš život se podobá knize. Moudrý člověk při jejím čtení přemýšlí, protože ví, že jí může číst pouze jednou. Vaše jubileum je malým
zastavením při jejím čtení. Přejeme Vám, abyste si jí i v budoucnu četli vždy s láskou, získanou životní moudrosti a rozvahou. Potom
vše, co do ní zapíšete, zůstane v srdcích Vašich nejbližších a budete si moci říct, že Váš život stál za to, protože jste jej žili pro druhé.
Hodně štěstí, zdraví a Božího požehnání Vám přeje celý Výbor pro kulturu a školství obce Bukovec.
Duben

Květen

Skupieň Bronislav
Jalowiczorová Zdeňka
Placzková Ludmila
Lysek Stanislav
Worek Jan
Zogata Jiří
Szlauerová Pavlína
Byrtus Martin
Sikora Petr
Bulawa Vladislav

70
70
65
65
60
55
50
50
50
50

Waszutová Marta
Szotkowski Jan
Čmielová Helena
Czepczorová Anna
Wolná Danuše
Krenželok Alois
Lysek Roman

Červen
75
75
70
60
60
55
50

Chybidziurová Anna
Szmeková Eva
Szoloná Anna
Skurzoková Žofie
Krenželoková Helena
Kadlubcová Pavlína
Huba Miroslav
Čmielová Danuše

85
80
60
60
60
55
50
50

„Mládí nezná věku.“
Pablo Picasso

Ve Společenské kronice Občasníku máte možnost uveřejnit ZDARMA
blahopřání nebo vzpomínky apod. na své blízké.

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

Účast v projektu„Udržitelná města a obce pro rozvoj II.“

V druhé polovině loňského roku se
naše obec zapojila do projektu zabývajícího se udržitelným rozvojem obcí
a měst, který realizovala Charita ČR ve
spolupráci se Svazem měst a obcí ČR.
Zúčastnila jsem se několika školících dní
v Praze, jejichž obsahem byla témata
zaměřená na otázky a odpovědi, jak
se vypořádat s palčivými sociálními,
ekonomickými či ekologickými problémy
21. století. V rámci tohoto projektu se loni
na hotelu Kempa uskutečnila beseda na

téma „Jídlo není
odpad“ a rádi bychom v podobných osvětových
akcích pokračovali.
Projekt byl ukončen v prosinci 2019
Závěrečnou konferencí v Praze, kde
jsme společně
s paní starostkou
odprezentovaly
všechny činnosti
vedoucí k udržitelnému rozvoji
Bukovce. Velmi
milé zjištění bylo,
že takových akcí
pořádáme opravdu dost, oproti jiným, mnohdy velkým,
městům naší republiky. Moderátorka
konference paní Lejla Abbasová úsměvně
konstatovala, že obec Bukovec má víc akcí
než obyvatel.

Vedení naší obce si zaslouží velkou
pochvalu za aktivní přístup k této problematice, čímž systematicky naplňuje
cíle akčního plánu Místní Agendy 21 ve
své kategorii. S konkrétní činností se můžete seznámit prostřednictvím obecních
webových stránek: http://www.bukovec.
cz/pro-obcany/mistni-agenda-21/.
Ivana Kluzová
Kulturní referentka
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Krvavé mobily
Mobil není jen plastová krabička se
skleněným displejem. K jeho výrobě jsou
zapotřebí specifické minerály, zejména
tzv. coltan. Největší náleziště coltanu se
nachází v africkém Kongu. V této zemi
zuří už 15 let válka a kvůli ekonomickým
zájmům nejspíš jen tak neskončí.
Minerály putují z Konga ilegálními
cestami a nikdo z pašeráků za ně neplatí
daně. Díky tomu jsou na trhu levnější
a peníze, které by měly putovat do státní
kasy, jdou do kapes lidem napojeným na
tento špinavý byznys. Pašeráci z prodeje
coltanu financují i milice, které chrání
a dohlíží na nelegální těžbu. Největší
daň za těžbu nakonec zaplatí civilisté,
a to zejména ženy a děti. V oblasti Velkých afrických jezer bylo za posledních
10 let znásilněno více než 200 tisíc žen,

za velkou částí těchto zločinů stojí právě
žoldáci najímaní pašeráky. Děti jsou využívány přímo k těžbě tohoto minerálu.
Stejně problematická je výroba mobilů a jejich recyklace. Použité mobily
a další elektronika ilegálními cestami
končí v ghanském přístavním městě
Tema u Agbogbloshie. Zákazníci na celém
světě věří, že se odevzdané zboží řádně
zpracuje. Namísto toho ho zde dělníci
holýma rukama rozeberou, to nepotřebné
se přímo na otevřeném prostranství spálí
a z popela se pak ještě vyberou hodnotné
kovy.
Otřesné pracovní podmínky v oblasti
plné kouře a toxinů velmi rychle devastují
zdraví a životy místních. Na pracovištích
jsou běžné popáleniny, poškození očí,
chronická nevolnost nebo dýchací potíže.

Velká část dělníků umírá v nízkém věku na
rakovinu. Tato společenská a ekologická
katastrofa přitom nemá vidinu konce.
Ba naopak – podle aktuálních odhadů
se v roce 2020 množství elektronického
odpadu v Agbogbloshie zdvojnásobí.
• Válka v Kongu trvá již 15 let a stála život
5 miliónů lidí
• Více než polovina dolů na východě
Konga je pod kontrolou ozbrojenců
• Podle OSN vyvezla sousední Rwanda
z Konga 1440 tun cenných minerálů
Opravdu musíme mobily neustále
měnit za novější a lepší modely?
Zdroj: Publikace k projektu „Udržitelná
města a obce pro rozvoj II.“

NOVINKY Z KNIHOVNY
Pomalými kroky se už blíží jaro. Březen obvykle uvádí, že je měsícem knihy, proto naše knihovna připravuje
pro své čtenáře nové soutěže, a to:

• Vyrobit „nejoriginálnější záložku do knížky – fantazii se meze nekladou.
Délka záložky by měla být max. 22 cm.
• O nejlepší čtenářskou třídu. Informace na stránkách obecního úřadu a Facebooku

Nové knižní tituly:
Lucinda Riley
Sedm Sester
Na luxusní sídlo Atlantida na
soukromém poloostrově ženevského jezera se sjíždí z různých koutů
světa šest mladých žen, které přivedla domů smutná událost: smrt
jejich adoptivního otce. Každá ze
sester dostává jako dědictví i dopis
s údaji, podle nichž může najít svou
biologickou rodinu…

Markéta Harasimová
Purpurové doteky

Lapena Shari
Manželé odvedle
„Thrillerový debut roku 2016,
o kterém se nejvíc mluví.“ Stylist
„Naprosto strhující příběh plný
zvratů“ Tess Gerritsenová „Pečlivě
vybroušené – a ostré jako břitva“
Harlan Coben NIKDY NEVÍTE, CO SE
DĚJE NA OPAČNÉ STRANĚ ZDI. Vaše
sousedka nechce, abyste vzali své
šestiměsíční dítě na slavnostní večeři. Nic osobního, ale rušilo by pláčem.
Váš manžel prohlásí, že to nevadí.
Bydlíme přece hned vedle. Zapneme dětskou chůvičku a každou půl
hodinu ho přijdeme zkontrolovat. Vaše dcerka spala, když jste ji
viděli naposledy. Teď stoupáte po schodech do svého mrtvolně
tichého domu a vaše nejhorší noční můry se naplnily. Je pryč.
Nikdy předtím u vás nebyla policie. Teď prohlížejí celý váš dům
a kdoví, co tam všechno najdou…

Nadějná malířka Karin se stane
náhodnou svědkyní brutální vraždy,
otřesný zážitek si však nevybavuje.
Ztrácí po něm paměť a nevzpomíná si na nic z předešlého života. Znovu tak objevuje svou identitu a navazuje
na zpřetrhané nitky minulosti. Setkává se s bývalým snoubencem, nenapravitelným gamblerem Hynkem,
a také sexy majitelem galerie Maxem, k němuž cítí silnou erotickou přitažlivost. Karin touží po sblížení,
což se zdá být oboustranné, ale je tady malý háček: Max je zadaný… Mladá žena navíc odhalí utajovaný psychický teror, jemuž je vystavena její kamarádka Marta. Té se nedaří odpoutat od despotického
manžela – její muž v ruce třímá zlověstné eso, které může zničit celý Martin život. Karin bojuje s amnézií
a nenaplněnou láskou, zatímco za jejími zády řádí masový vrah a nespouští ji z očí. Obětí stále přibývá
a za záhadných okolností nečekaně umírá také Hynek. Jeho vražda ale mezi ostatní jaksi nezapadá
a policie neví, zda má co do činění s jedním či více zabijáky. Vyšetřování zamrzá na mrtvém bodě, vraždící
maniak se však stále víc přibližuje k ženě, která viděla víc, než měla…
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První měsíce roku 2020 v české Základní škole a Mateřské škole Bukovec

Z činností
základní školy
Klub komunikace v anglickém jazyce.
Od listopadu do února mohli žáci navštěvovat Klub komunikace v anglickém
jazyce. Zábavnou formou si procvičovali
slovní zásobu, gramatické jevy, zpívali,
četli jednoduché texty a knížky, dívali
se na video pohádky namluvené rodilými mluvčími, vyráběli si pomůcky pro
dramatizaci, hráli divadlo. Ve třídě či
v tělocvičně hráli také různé zábavné
i pohybové hry, při kterých mluvili anglicky, používali naše nejnovější IT pomůcky apod. Zdramatizovali celkem dvě
pohádky. Za první pohádku „The house
in the wood“ sklidili velký potlesk od
svých spolužáků i pochvalu ostatních
vyučujících, což je motivovalo k nácviku
druhé pohádky pojmenované „The best
pizza.“

Autor: kolektiv ZŠ a ŠD Bukovec

Z činností školní družiny
Karnevalové veselí. V období maškarních veselic a plesů jsme ani my ve školní
družině nezůstali pozadu. V pátek 14. února
jsme uspořádali tradiční karneval plný
tanečního veselení a zajímavých soutěží.
Zahájení patřilo country tanečku, který se
všechny děti velmi rychle naučily. Následovalo představování jednotlivých masek
po třídách a focení. Při soutěžích si děti
vyzkoušely např. trefování do plechovek,
házení obručemi na kůl, rýžování zlata
nebo slalom na koníkovi. Za úspěch i snahu
byly obdarovány sladkou odměnou. Akce
se vydařila s přispěním rodičů, kteří s dětmi
doma pečlivě masky připravili a zajistili také
pro děti malé občerstvení a dárečky.
Autor: kolektiv ZŠ a ŠD Bukovec

Lyžařský
výcvikový kurz
Týdenní zdokonalení našich žáků v technice lyžování proběhlo od 17. do 21. února. Pod taktovkou šikovných instruktorů
a instruktorek Malina Ski School se i ti nejmladší zúčastnili závěrečného závodu ve
slalomu a obstáli na výbornou. Vzhledem
k charakteru této zimy, kdy ani začátkem
ledna nebylo možné zasněžovat, byly
k lyžování optimální podmínky. Sníh,
i když mokrý, pokrýval svahy Kempalandu ke spokojenosti a radosti našich
zdatných lyžařů.
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ZÁPIS

DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
při ZŠ a MŠ Bukovec, p. o.
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-2021

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
při ZŠ a MŠ Bukovec, p. o.
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-2021

Uskuteční se ve středu 22. dubna 2020
v době od 7:30 do 16:30 hod.

Uskuteční se v pátek 7. 5. 2020
od 8.00 hodin do 15.00 hodin v prostorách MŠ.

K zápisu se s rodiči (nebo se zákonným zástupcem)
dostaví děti, které k 31. 8. 2020 dovrší 6 let a starší,
které měly odklad školní docházky.

Co budete potřebovat: rodný list dítěte, občanský
průkaz zákonného zástupce

Předběžně mohou být zapsány i děti,
které 6 let dovrší do konce kalendářního roku 2020.
K jejich nástupu do školy se však musí vyjádřit dětský
lékař a pedagogicko-psychologická poradna.

My jsme školka hravá, veselá a zdravá.
Pohodu my máme rádi, všichni jsme tu kamarádi.
Ať je léto nebo zima, bude nám tu spolu prima!

Vezměte si s sebou rodný list dítěte a občanské
průkazy zákonných zástupců.
Kritéria pro přijetí do 1. třídy
školy naleznete na :
www.zsbukovec.cz
Těšíme se na Vás!

Kritéria pro přijetí do
mateřské školy naleznete
na www.zsbukovec.cz
Těšíme se na Vás!

Z činností mateřské školy
S moderními technologiemi pracujeme
hravě a s mírou
Všechno se vyvíjí, zdokonaluje, podléhá proměnám. Všichni se učíme nové
a modernější technické vymožeností
pochopit a používat. Není tomu jinak ani
v naší školičce, mezi našimi předškoláky.
Díky nově pořízenému vybavení pro
zkvalitnění vzdělávání mají naše děti
možnost poznávat a pracovat například
s interaktivní tabulí, či aktivním panelem,
učí se ovládat pohyb s myškou nebo aktivním perem.
Výukové programy, ušité na míru
předškolním dětem, nám dávají příležitost
využívat všechny nabyté vědomosti a dovednosti během řešení zábavných úkolů.
A tak dáváme dohromady
barevnost světa po řádění kouzelníka
Barvykaze, správně třídíme pomíchané
ovoce, zeleninu a zvířata, v pexesu vytváříme dvojice nejen podle vzhledu, ale
i podle zvuků, seřazujeme podle velikosti
a tvarů. A pro rozvoj grafomotoriky slouží
program Kreslení pro děti s řadou zajímavých funkcí.

A mnoho-li času těmto aktivitám věnujeme? Inu, přiměřeně. Vítáme je jako
obohacení vzdělávací nabídky v naší
školičce vedle hry, jako nejpřirozenější
formy poznávání, rozvíjení komunikativních dovedností, vytváření příležitostí
ke spolupráci, navazování kamarádství
a dětských přátelství a vedení ke zdravému

pohybu. Proto se snažíme všechny tyto
programy využívat hravě a s mírou a jsme
rádi, že tuto možnost máme. A pak nás to
všechny baví.

Autor: kolektiv MŠ Bukovec

Pozdrowienia ze szkoły
Żegnając się z tegoroczną zimą, która
była dosyć skąpa co do śniegu, kierujemy
do Państwa parę słów z działalności naszej
placówki.
Rok 2020 zaczęliśmy bardzo zdrowo.
W ramach działalności Nadačního fondu
Albert, mieliśmy możliwość skorzystania
z programu edukacyjnego „Zdravá pětka“,
w którym zaznajomiliśmy się ze zdrowym
odżywianiem, sposobem kombinacji

żywności na co dzień, co jeść, żeby być
zdrowym a czego się wystrzegać, żeby
go nie uszkodzić. Program był na tyle
interesujący, że pani prowadząca zajęcia
przez mnóstwo pytań dzieci, nie miała
możliwości nawet wypicia herbatki podczas krótkiej przerwy.
W połowie stycznia zespół Pastyreczki
wziął udział w Przeglądzie Szkolnej Działalności Śpiewaczej w Trzyńcu. Poziom

przeglądu zespołów chóralnych z całego
Zaolzia był bardzo wysoki a nasze znakomite „śpiywoczki“ zgościły się tego
zadania brawurowo, prezentując swój
repertuar pieśni ludowych. Zdolności
śpiewacze naszych Pastyreczek oraz
naszego „pastyrza“ Kuby Pyszki ocenił również pan profesor dr. hab. Daniel Kadłubiec CSc., który zawitał do naszej szkoły
w jedno styczniowe piątkowe dopołudnie.
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Wraz z panem profesorem przybyła TV
POLONIA, by zdokumentować dorobek
naszej rodaczki Anny Chybidziurowej.
Ekipa telewizyjna z Warszawy bardzo
pozytywnie odniosła się do działalności
naszej szkoły w budowaniu tożsamości
narodowej dzieci na Zaolziu.
Nie tylko folklorem żyje nasza szkoła.
Pomimo niesprzyjających war unków śniegowych tegorocznej zimy, nasi najmłodsi
sportowcy pokazali swoje zdolności
również w tej dziedzinie. W tygodniu od
27 – 31 stycznia odbył się Kurs Narciarski
w Kempalandzie, w którym wzięli udział
niemal wszyscy uczniowie naszej szkoły.
Tutaj należą się serdeczne podziękowania Gminie Bukowiec za dofinansowanie
tego kursu, na który dzięki bardzo ładnej
pogodzie dzieci bardzo mile wspominają.
Narciarze zjeżali stok w Kempalandzie,
zaś biegacze wyjechali na trening na
Kubalonkę, by przygotować się do tegorocznych zmagań sportowych: Beskydská
lyže oraz Zjazd Gwiaździsty.
Niestety warunki śniegowe nie pozwalały na więcej treningów, pomimo wszystkiego wyniki zawodów były bardzo dobre.
W pierwszy dzień lutego odbyła się
Beskydská lyže, w której nasi uczniowie
zdobyli czołowe lokaty. Do tych najlepszych w swoich kategoriach należą: Basia
Šubrt (1. miejsce), Elizka Byrtus, Kubuś
Pyszko i Kaja Skupień (3. miejsca) oraz
Štěpanek Šubrt i Maja Pyszko (4. miejsca).
O tydzień później na mosteckim stoku
narciarskim odbył się tradycyjny Zjazd
Gwiaździsty, w którym wszyscy uczestnicy
z naszej szkoły umieścili się na punktowanych miejscach. Gratulacje więc należą
Aničce i Terezce Roženek, Natusi Skupień
(3. miejsce) z przedszkola oraz Teresce
Lipowskiej (3. miejsce), Štěpankowi i Baśce
Šubrtom (4. miejsca) i Kubusiowi Pyszko
(4. miejsce) ze szkoły. W slalomie, pomimo bardzo wielu uczestników, wysoko
w swojej kategorii uplasował się również
Marek Motyka. W zawodach reprezentowało naszą placówkę 16 uczniów i niemal
wszystkie miejsca były punktowane, za co
otrzymaliśmy czwarte miejsce w punktacji
ogólnej małoklasówek a srebrny medal
w sztafecie. Wszystkim uczestnikom należą się serdeczne gratulacje, zaś tatusiom
Januszowi Motyka i Markowi Pyszko
podziękowania za przygotowanie nart do
zawodów. Dziękujemy !
W naszej szkole zależy nam na tym,
by każde dziecko mogło ujawnić swój
talent i zdolności, którymi dysponuje
a my, jako szkoła, staramy się o pomoc
i udostępnienie możliwości rozwoju dzieci
w ich zainteresowaniach. Sprawdza się
to również na polu szachowym, kiedy
w Turnieju o puchar dyrektora generalnego Huty Trzynieckiej czołowe lokaty
zajęli Romek Puczok (2. miejsce), Karol
Puczok (2. miejsce) w poszczególnych
kołach, zaś Karol Puczok objął trzecie
miejsce w całym turnieju. Brawo !
W tym roku wzięliśmy po raz pierwszy
udział w konkursie „Mistrz Ortografii“,
w którym wypróbowały swoje umiejętności ortograficzne Maja Pyszko i Weronika Kurek i wcale nieźle im poszło.
W zmaganiach matematycznych Pikomat
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najlepiej poszło również Werunce Kurek,
która postępuje do trzeciego koła, zaś
w Pitagoriadzie do koła powiatoweg
o idą Marek Motyka, Krystian Kręželok oraz
Weronika Kurek. Powodzenia !
Uczniowie klas starszych, w celu ulepszenia atmosfery i stosunków klasowych,
wzięli udział w Programie prewencyjnym,
prowadzonym przez p. Zuzanę Čmielową,
która starała się o przedstawienie i ulepszenie atmosfery koleżeńskiej w kolektywie
klasowym.
W środę 19 lutego zawitała do Bukowca pani konsul generalna RP w Ostrawie
p. Izabella Wołłejko-Chwastowicz, która
wraz z pani starostką Moniką Czepczor,
radnymi gminy, przedstawicielami PZKO
i MSz z Bukowca i z Piosku odwiedziła
naszą szkołę, przedszkole i Dom PZKO.
Szczególnym i najbardziej dyskutowanym
tematem był remont naszej szkoły i Domu
PZKO. Pani konsul była mile zaskoczona
gościnnością Bukowca, nam zaś było
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bardzo miło przywitać między nami
tak zacnego gościa z nadzieją na dalszą
współpracę.

To tylko przekrój zwykłych dwóch
miesięcy w szkole, w której stale dużo się
dzieje. Mimo to całe grono pedagogiczne
nadal dokształca się, wzbogacając nauczanie przedmiotów o nowoczesne metody
i formy zajęć. Staramy się skorzystać

z różnych projektów, by dzieci mogły
wziąć udział w programach, wyjazdach
i wycieczkach edukacyjnych a to w większości wypadkach darmowo.
Okres karnawałowy zakończyliśmy
balikiem maskowym, na którym wszyscy
bawiliśmy się znakomicie. Dzieci i ich rodzice popuścili ducha fantazji i zdolności
twórcze w przygotowaniu pomysłowych
masek karnawałowych, od pojemnika na
plastik aż do małej Syrenki. Dopołudnie
było pełne zabaw tanecznych, konkursów
muzycznych i nie tylko, wyboru najsympatyczniejszej maski balowej oraz tomboli,
w której tym razem każdy los wygrywał.
Po okresie wypoczynku dzieci podczas wakacji wiosennych, znów czeka nas
sporo działalności oraz pracy szkolnej i pozaszkolnej, o wynikach której podzielimy
się z Państwem w następnym numerze.
Mgr. Halina Kulig
PSP Bukowiec

Modernizace polské školy
Cílem modernizace Základní školy
s polským jazykem vyučovacím bude
renovace, tak aby odpovídala dnešním
vzdělávacím standardům. Především dojde k úpravě nevyhovujícího hygienického zázemí s využitím dešťové kanalizace,

Schodiště- současný stav

výměně elektrických rozvodů, osvětlení
a otopné soustavy. Rekonstrukce se dotkne vestibulu, šaten, chodeb, schodiště,
učeben a jídelny. Nové budou také omítky, podlahy, nábytek a IT vybavení. Vstup
do budovy bude bezbariérový.

Projektovou dokumentaci nám realizuje společnost nodum atelier – na ve
výši 397.100,- Kč bez DPH, na kterou jsme
podali Žádost o dotaci z Moravskoslezského kraje.

Návrh nového schodiště dle studie
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WC aktuálně

Návrh dle studie

Jak bude vypadat čtenářský koutek?

Bukovec se rozrostl o klub maminek MaMi

Na konci ledna proběhlo první setkání
MaMi. Jedná se o otevřenou skupinu
maminek s dětmi z Bukovce a okolí, které
si chtějí zpestřit svou „mateřskou dovolenou“. Vzniká zde prostor pro vzájemné
sdílení, setkávání a poznávání se. Tato
setkání se konají vždy v úterý a to od 9:30
do 11:30 hod. Otevírá se zde i možnost
organizování přednášek na různá témata
(v březnu nás čeká např. téma dětského
spánku), besed či diskusí, bazárků a swapů oblečení i hraček apod. S přicházejícím
jarem a vlídnějším počasím se chystají
také výlety, pikniky a aktivity realizované
spíše venku v přírodě. Vítaná je každá
stávající i nastávající maminka.
Martina Promná
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Představujeme více
a podporujeme taneční
skupinu LEILA
Skupina 6 holek zblázněných do tance.
Přesněji nás uchvátil tanec původem ze
Středního východu a tím se stal tanec
břišní. Jsme spolu už neuvěřitelných 9 let,
a i přes spoustu neshod a pauz pokračujeme stále dál a posouváme se dopředu
novým znalostem.
Název naší skupiny vznikl tak dávno
že už ani nevíme, jak vlastně vznikl jen si
pamatujeme, že jsme si ze začátku říkaly
Shakira.
K tanci nás přivedla zvědavost. V té
době, kdy jsme ještě všechny navštěvovaly základní školu to pro nás byla novinka
a u nás takový styl tance nebyl ještě moc
vyhledávaný. Do teď si pamatuji, jak u nás
ve škole visel letáček s nabídkou kroužků,
a tak se to stalo. Začaly jsme se učit nové
prvky které pro nás do té doby byly úplně
cizí. Poté jsme se přihlásily do první soutěže, která byla propadákem. Začátky jsou
vždy těžké, takže jsme se nevzdaly a s hlavou vzhůru jsme pokračovaly v trénování.
Moc soutěží jsme nevyhrály, ale největší
úspěch pro nás určitě byla výhra v kategorii soutěže Talent Awards, kde jsme následovně byly pozvány do Prahy, kde jsme
si spolu s dalšími výherci mezinárodní

soutěže mohly
zatancovat.
Kromě soutěží
také vystupujeme
na různých akcích,
oslavách, svatbách
a plesech. V lednu
začíná plesová sezona, takže máme
docela nabitý program. Ve svých vystoupeních chceme být originální, a proto se snažíme do
našeho programu zařadit i vás diváky.
Naším cílem na takových akcích je abyste se bavili a zapojili se do tance s námi
a zkusili si co to ten břišní tanec je.
V současné době na soutěže nejezdíme spíše se snažíme zdokonalovat
taneční prvky a dostat se na vyšší úroveň
s choreografiemi. Na trénink se scházíme
jednou týdně ale naše trénování není
jenom o makání, pocení se a opakování
choreografií pořád dokola až do dokonalosti. Někdy se stane nebo spíš často
že si párkrát zatančíme a potom sedíme
a klábosíme nebo vybíráme nové kostýmy. Pomáháme si, nasloucháme si

a snažíme se jedna druhou podpořit. Nejsme jenom tanečnice ale hlavně kamarádky. A taková je naše Leila. Tancujeme
s radostí, vervou a chtíčem.
Za Taneční skupinu Leila
Nikol Byrtusová

Obálka do ledničky neboli IN.F.Obálka JE TADY!
Vážení občané,
s radostí Vám oznamujeme, že aktivita
Moravskoslezského kraje pod osobní záštitnou náměstka hejtmana pro sociální
oblast Jiřího Navrátila, MBA, nazvaná
IN.F.Obálka z projektu „Informace jako
forma ochrany osob v seniorském věku“
byla realizována. IN.F.Obálku si můžete
vyzvednout u odborů sociálních věcí
obecních úřadů v místě vašeho bydliště
nebo na pobočkách Senior pointů od
poloviny měsíce prosince 2019. Aktivita je
zaměřená na zvýšení kvality života seniorů a podporu jejich bezpečí. IN.F.Obálky
jsou vyrobeny v celkovém objemu 61.000
kusů pro náš kraj.

• IN.F.Obálka (= Informace jako Forma
ochrany) je plastová obálka, která obsahuje informační leták s pokyny k vyplnění, formulář k vyplnění, propisku,
magnetu nebo samolepku (s nápisem:
Zde je IN.F.Obálka, s telefonními čísly
na složky záchranného systému).
• IN.F.Obálka slouží k předání údajů
o vašem zdravotním stavu, užívaných
lécích, kontaktech na příbuzné či blízké, v případě, že se ve Vaší domácnosti ocitnete v nebezpečí či ohrožení života, složkám záchranného systému,
které jsou o této aktivitě informovány.

IN.F.Obálka může přispět k efektivnímu
zajištění pomoci v situaci tísně, ohrožení
zdraví nebo života. Vyplníte formulář
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s požadovanými údaji a vložíte jej zpět do
plastové obálky, kterou umístíte do lednice, nejlépe do vnitřní přihrádky dveří.
Samolepkou nebo magnetkou označíte
dveře lednice nebo dveře z vnitřní strany
bytu a tím způsobem budou informovány
zasahující záchranné složky.

Upozorňujeme vás, že Moravskoslezský kraj ani Ministerstvo práce a sociálních
věcí, jako iniciátoři této preventivně bezpečnostní akce, nepověřily žádné osoby
ani organizace kontrolou IN.F. Obálek!
Tento projekt je spolufinancován
ze státního rozpočtu České republiky

a z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Věříme, že tato aktivita bude přínosná pro
občany Moravskoslezského kraje.
Mgr. Daniel Rychlik
vedoucí odboru sociálního

POLICIE ČR INFORMUJE

Tvoje cesta onlinem v Moravskoslezském kraji
Neodmyslitelnou součástí dětského
světa se stala komunikace prostřednictvím internetu. Častý je obrázek skupiny
dětí, trávící čas sice společně na jednom
místě, nicméně vzájemně nekomunikující
slovem, nýbrž prostřednictvím telefonů
tzv. na síti. I dítě, jež tráví volný čas ve
svém pokoji či v přítomnosti dospělého,
se může velmi jednoduše stát obětí trestného činu. Pachatel na počátku zahájí
komunikaci přátelsky, často jako vrstevník, následně však přistoupí k manipulaci
s dětskou obětí a dojde třeba i k nátlaku,
aby oběť zaslala další intimní fotografie…
Moravskoslezský kraj není v tomto
směru výjimkou. I v našem regionu jsme
v předchozích měsících prověřovali či
vyšetřovali okolnosti trestných činů
spáchaných prostřednictvím internetu,
kdy se obětí staly děti. Zvyšující se počet
tohoto protiprávního jednání inicioval
také speciální preventivní program, který
napoví, jak postupovat v krizové situaci
a pakliže již nastala, jak ji vlastně řešit. Klíčová role v osvětě samozřejmě i zde náleží
rodičům. Výukový program Tvoje cesta
onlinem je proto připraven se základními
bezpečnostními radami jak rodičům, tak
žákům druhého stupně základních škol.
Sami autoři projektu seznámili v Ostravě dne 13. ledna 2020 zhruba sedm
desítek moravskoslezských preventistů
se základními informacemi seminářů
Tvoje cesta onlinem. Výuka zahrnula
jak program určený dětem, tak rodičům
(a samozřejmě další dospělé populaci).
A autoři projektu již oslovili i první žáky
v Moravskoslezském kraji. Úplně prvními byli posluchači šesté třídy ostravské
základní školy Gen. Píky. Hned následný
den však program Tvoje cesta onlinem
zhlédlo víc jak 800 dětí novojičínských
základních škol. Projekt byl prezentován
dne 14. ledna 2020 v novojičínském kině.
Novojičínsko bylo zvoleno pro start projektu v regionu vzhledem k četnějšímu
počtu prověřovaného trestního jednání,
kdy se obětí staly děti (při srovnání s dalšími územími regionu).
Výukový program pak doplnili kriminalisté oddělení kybernetické kriminality
moravskoslezské policie konkrétními
případy, které řešili v uplynulé době právě
v našem regionu. Žáky obě prezentace
zaujaly, reagovali vlastními zkušenostmi
či zážitky. Bylo zřejmé, že jde skutečně
o klíčové téma pro děti.
Posluchači se tak například dozvěděli
rozličné preventivní rady a doporučení,
jak poznat „predátora,“ jak zabezpečit

mobilní přístroj, které informace zásadně nezveřejňovat, zkrátka jak býti na síti
bezpečně…
Projekt Tvoje cesta onlinem byl již
představen v závěru loňského roku
jedním z autorů plk. PhDr. Ondřejem
Moravčíkem s avizací zahájení programu
v úvodu roku 2020 (https://www.policie.
cz/clanek/preventivni-projekt-tvoje-cesta-onlinem.aspx)
Policisté budou od ledna 2020 dětem
ukazovat rizika sociálních sítí.
Děti se stále častěji stávají terčem
útoků predátorů na sociálních sítích
a neuvědomují si, že odkrýváním svého
soukromí útočníkům výrazně zjednodušují práci. Statistiky jsou v této oblasti
neúprosné – počet nahlášených trestných činů spáchaných prostřednictvím
internetu se za posledních 5 let více než
zdvojnásobil a téměř třetina z nich je
mravnostního charakteru. Dnešní děti si
již osvojily základní bezpečnostní doporučení a při vystupování na sociálních sítích
jsou obezřetnější, než bývaly před 5 lety,
nicméně stále ještě nedovedou rozlišit,
kdy si píší se svým vrstevníkem a kdy na
ně útočí internetoví predátoři.
Tvoje cesta onlinem je preventivní
projekt, jehož cílem je ukázat dětem
na vybraných případech způsoby, jakým internetoví predátoři oslovují své
potenciální oběti, jak s nimi manipulují
a jakých veřejně dostupných informací
využívají. Policejní preventisté budou
zároveň dětem dávat i doporučení, na

koho se obrátit, a hlavně jakých rizikových
ukazatelů si při komunikaci s osobou na
internetu všímat.
Je bez debat, že nejefektivnější prevenci jsou schopni udělat sami rodiče,
proto v rámci projektu budou připraveny i
semináře a besedy s veřejností, na kterých
se dozví to podstatné – co děti na sociálních sítích dělají, jak tam komunikují, kde
hledají inspiraci a jaké jsou jejich preference. Jinými slovy projekt bude rodičům
zodpovídat otázky, které je trápí a na které
se stydí svých potomků zeptat.

Policie ČR pro tento projekt získalo silného partnera v Československé obchodní
bance, a.s., která se dlouhodobě věnuje
vzdělávání žáků základních a středních
škol a v práci s těmito cílovými skupinami
má zkušenosti. Jako banka, která většinu
služeb nabízí i v digitalizované podobě,
známe rizika pohybu v online světě a víme,
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jak důležité je dodržování bezpečnostních
pravidel. Proto jsme náš úspěšný program
finančního vzdělávání ve školách rozšířili
o digitální bezpečnost a prevenci rizik
na internetu. Policii ČR jsme oslovili jako
odborníky, kteří mají v této oblasti největší
zkušenosti i experty. S nimi teď spouštíme
v Česku unikátní spolupráci, díky které se
děti i jejich rodiče naučí lépe se chránit před
internetovými hrozbami,“ říká Petr Hutla,
člen představenstva ČSOB.
Společně vytvořený výukový program,
který budou žákům a jejich rodičům přednášet jak speciálně proškolení policisté, tak

ale i odborně kompetentní ambasadoři
z řad ČSOB, a.s., bude postaven na interaktivní práci s posluchači a dětem bude
jeho obsah blízký, neboť se budou neustále
pohybovat v jejich oblíbeném prostředí
– v prostředí sociálních sítí. „Spolupráce
s ambasadory ČSOB nám pomůže rozšířit
síť preventistů, která od roku 2020 bude
významně posílena i z našich vnitřních
zdrojů. Prevenci v oblasti kybernetické
bezpečnosti vnímáme jako jednu z priorit
a jsem velmi rád, že projekt Tvoje cesta
reaguje právě na často opomíjená rizika
sociálních sítí. Zároveň je dobré vyzdvi-

hnout, že nebudeme pracovat pouze
s dětmi, ale společně se zaměříme také
na neméně důležitou cílovou skupinu, což
jsou rodiče a dospělé osoby obecně“, uvedl
policejní prezident Jan Švejdar. Výukový
program bude zahájen na začátku roku
2020 a budou se ho účastnit zaměstnanci
ČSOB (ambasadoři finanční gramotnosti)
a policejní preventisté. Je určen pro druhý
stupeň základních škol a v návaznosti na
to také pro rodiče a dospělé osoby obecně.
Kromě vzdělávacího programu připraví
ČSOB a Policie ČR také krátká výuková videa
a společnou preventivní kampaň.

K tématu
preventivní
doporučení:

otevřeně a bez předsudků. Není výjimkou,
že děti prostřednictvím internetu sdělí
jakékoliv informace o sobě a při osobní
komunikaci pak standardního rozhovoru
schopny nejsou.
Pachatelé této trestné činnosti využívají
důvěry dětí, osloví je třeba jako jejich vrstevní, mající zájem o přátelství. Záhy je pak
přimějí k pořízení a přeposlání jejich intimních fotografií, kterými je pak mohou nutit
k zaslání dalších, odvážnějších. A to v tom
příznivějším případě, neboť některá takto
navázaná komunikace může pokračovat
osobním setkáním a v krajním případě
fatálními následky.

Děti je zapotřebí informovat o náležité
obezřetnosti ve vztazích i při komunikaci
prostřednictvím internetu, aby věděly,
s kým skutečně komunikují. Znovu je
vhodné zopakovat, že jakmile pořízené
fotografie, videa intimního rázu někomu
poskytnou, ztrácí možnost kontrolovat
jejich existenci a nakládání s nimi (tzv. nad
nimi ztrácí moc).

Sociální sítě jsou zdrojem mnoha cenných informací. Jejich výhodou je možnost
komunikace na velké vzdálenosti. Není
našim cílem uživatele sociálních sítí od
těchto výdobytků moderní doby odradit,
ale poukázat na možná rizika spojená se
zmíněnými technologiemi. Se svými dětmi
komunikujte o využití možností internetu

mjr. Mgr. Gabriela Pokorná
vrchní komisař

NOVINKY

V květnu vyjde nová kniha …
„Trnitá cesta k Dunkerque“ je název
nové knihy bystřického kronikáře PhDr.
Petra Majera, která vyjde v květnu, kdy si
připomeneme 75. výročí konce 2. světové
války v Evropě. Jde o literaturu faktu, která
vychází v edici: „Velikost každého národa
spočívá v tom, jak uctívá památku svých
hrdinů.“ Kniha mapuje složité období
v našem regionu, které dosud nebylo
komplexně zpracováno. Smyslem bylo
zaplnit mezeru v novodobé historii
a poukázat na opomíjený, často však
velmi zkreslený pohled na obyčejné vojáky z Těšínska, kteří nastoupili vojenskou
službu do Wehrmachtu a ke konci války
zběhli, nebo byli zajati, dobrovolně se přihlásili do Čs. samostatné obrněné brigády
(ČSOB) ve Velké Británii a bojovali proti
nacistickému Německu. V knize je rozebrána situace na Těšínsku v době, kdy bylo
začleněno do německé Říše v letech 1939
– 1945, násilná germanizace místního
obyvatelstva vydáním Deutsche Volskliste
a povinností z toho plynoucích těch,
kteří ji přijali, u mužů především služby
v německé armádě. Je třeba zdůraznit, že
šlo v naprosté většině o nedobrovolnou
službu, kdy tzv. Deutsche Volksliste III,
slezskou národnost přijali rodiče těchto
vojáků z existenčních důvodů. Poprvé
tak bude veřejnosti knižně představen
seznam všech vojáků z Těšínska, kteří
bojovali na západní frontě 2. sv. války ve
Francii u přístavního města Dunkerque
v letech 1944-45. Najdete zde seznam

1899 vojáků z jed-notlivých měst
a obcí od Bohumína po M ost y
u Jablunkova, které patřily v letech
1939 – 1945 do
německé Říše.
Těch, kteří se
narodili v Bukovci a
bojovali v ČSOB ve
Velké Británii bylo
celkem 12, jednalo
se o vojína Josefa Byrtuse, vojína
Pavla Byrtuse, vojína Filipa Čmiela
Svatba v roce 1946. Se svou
Foto: soukromý archiv
vojína Pavla Čmieženou vychovali šest dětí, měli
Pavla Byrtuse
la, vojína Pavla
13 vnuků a 13 pravnuků.
Harat yk a,vojína
Antonína Jochymka, vojína Adama
zde zveřejněno poprvé, protože je autor
Sikoru, vojína Karla Turka, vojína Rudolfa získal z rodinných alb těchto vojáků.
Turka, vojína Jana Wavřače, vojína Josefa
„Ocitl jsem se v Calais, asi 150 km od
Wawrzacze a vojína Pavla Zogatu. Je zde Dunkerque. Zde jsem pracoval na opravách
37 příběhů, které Petr Majer zaznamenal. německých pevnostních bunkrů a hned
Jsou podrobným popisem toho, jak ve první den invaze spojeneckých vojsk začátskutečnosti těžce nesli tíhu této války kem 6. června 1944 jsem dezertoval. Měl
nejen oni, ale i jejich rodiny, jak se museli jsem opravdovou smůlu. Německá hlídka
vyrovnávat vnitřně i navenek s tím, že žili mě totiž chytila a byl jsem bez soudu postaod roku 1938 do konce války ve třech ven ke zdi, kde mě čekala poprava s dalšími
státech. Dále je v knize seznam 43 vojáků, pěti zběhy. Byly to hrozné okamžiky, smrt
kteří u Dunkerque padli a jsou pochováni byla neskutečně blízko. Ale podařilo se mi
ve Francii a Belgii. Nechybí bohatá foto- s obrovským štěstím společně s ostatními
dokumentace, z nichž mnoho fotografií je dezertéry utéci. Bylo to ve chvíli, kdy se
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v nedalekém bunkru Němci radili. Mezitím
jsme přesvědčili strážného, byl to Rakušan,
který nás hlídal s kulometem, aby utekl
s námi, že konec války se blíží a porážka
Němců je jen otázkou času. Nebylo to vůbec
jednoduché. Pomohla nám nejen tma, ale
hlavně heslo, které tento strážný znal. Když
jsme narazili na první německou hlídku, a ta
chtěla heslo, tak ho řekl a mohli jsme projít.“
Jde o úryvek z knihy, kde desátník
Pavel Byrtus, rodák z Bukovce, vzpomíná
na dobu, kdy společně z dalšími vojáky
Wehrmachtu z německé armády zběhl
a přihlásil se do ČSOB ve Velké Británii.
Na podzim roku 1944 byl zařazen k tankistům na funkci věžového střelce a do
konce války bojoval proti nacistickému
Německu u přístavního města Dunkerque
ve Francii. V bojích se vyznamenal, byl nositelem Čs. vojenské pamětní medaile se
štítkem VB a byl vyznamenán Medailí Za
chrabrost před nepřítelem. Vrátil se domů,
do Bukovce a rozhodl se, že se stane lesníkem. Přihlásil se k přijímacím zkouškám na
roční lesnickou školu do Tábora. Tu zdárně

ukončil a lesnickou práci vykonával až do
svého odchodu do důchodu.

Foto: Petr Majer
Pavel Byrtus (1921-2010)
PeM
V knize je řada dobových fotografií
z rodinných alb těchto vojáků, mnohé
z nich dosud nebyly zveřejněny.

V tom vidím jedinečnost práce, kterou
bych rád vydal. Navazuje na řadu přednášek ve školách, na historicko-regionální
večery a bezesporu na každoroční setkání s válečnými veterány 11. listopadu
u příležitosti Dne veteránů. Knihu bych
rád vydal v příštím roce, kdy si budeme
připomínat 75. výročí ukončení 2. sv.
války. veteránech z Těšínska, kteří bojovali
na západní frontě 2. sv. války ve Francii
u města Dunkerque. Připojuji seznam
těch, kteří byli občany Dolní Lomné
a v bojích prokázali opravdové hrdinství.
Knihu jsem nazval: Trnitá cesta k Dunkerque a je v ní jednak rozebrána složitá
situace na Těšínsku v době kdy bylo
začleněno do Říše v letech 1939 – 1945,
vznik Čs. samostatné obrněné brigády ve
Velké Británii, životní osudy 37 válečných
veteránů, kteří u Dunkerque bojovali a se
kterými jsem se v posledních 25 letech
setkal a dále seznam 43 vojáků, kteří
u Dunkerque padli a jsou pochováni ve
Francii a Belgii. V knize je řada dobových
fotografií z rodinných alb těchto vojáků,
mnohé z nich dosud nebyly zveřejněny.

KULTURA V OBCI:

Na základě aktuální situace – Nouzový stav v ČR,
jsou kulturní akce v obci Bukovec
do odvolání zrušeny!

O náhradním termínu Vás budeme informovat.

Občasník obce Bukovec
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Jablunkovská pouť k Panně Marii z Guadalupe
Před deseti lety byla návštěva Guadalupe v Mexiku jen snem, který se náhle
stal skutečností. Po více než roce příprav
se v březnu 2020 vydala skupina třiceti
poutníků na cestu do Mexika navzdory
zhoršující se situaci ve světě kvůli koronavirusu. Poutní místa jako jsou Fatima,
Lourdes, Medugorje, La Sallete jsou
mnohým dobře známa, ale Guadalupe v
Mexiku moc ne. Proto jednoho dne přišel
náš farář Janusz Kiwak s myšlenkou letět
10 000 km daleko.
Cesta na americký kontinent začala ve
středu 4. 3. 2020 v 20.00 hodin odjezdem
do Vídně. Následně let pokračoval z Vídně do Amsterdamu a po dalším čekání,
ve čtvrtek 5. 3. 2020 v 14.35 hodin jsme
odletěli do Mexika. Náš let z Amsterdamu
trval 12 hodin.
Naše putování jsme zahájili navštívením náboženského srdce země - kopce
Tepeyac. Zde se v roce 1531 objevila
indiánu Juanu Diego Matka Boží. Zjevení
Panny Marie z Guadalupe je nejstarším
zjevením Matky Boží, které církev uznala.
Díky zjevení na Tepeyac bylo umožněno
setkání dvou odlišných civilizací, tj. španělských konkvistadorů a indiánských
domorodců. Dnes, bazilika Panny Marie
z Guadalupe postavená na tomto místě,
je největší mariánskou svatyní na světě,
kterou každoročně navštíví až 20 milionů
poutníků. Právě zde jsme měli možnost
prožít mši svatou celebrovanou naším
knězem Januszek Kiwakem. Kromě toho
jsme také obdivovali nejzáhadnější obraz
světa. Se zatajeným dechem jsme se dívali na živý obraz, tajemný, božský. Obraz
nenamalován lidskou rukou. To byl pro
každého zážitek na celý život.

Je zvláštní, na
jakém materiálu
byl obraz vytvořen.
Jedná se o materiál
rychle podléhající zkáze, tzv. tilma,
tedy svrchní část
indianského oděvu.
Tento materiál byl
vyroben z hrubých
agávových vláken.
Pro naši představu,
tato látka se používá i na výrobu
pytlů na brambory.
Trvanlivost takové
textilie nepřesahuje padesát let.
Mezitím tilma Juana Diego přežila
dodnes, téměř pět
set let. I během krvavých perzekucí
mexické církve ve
dvacátých letech
ji exploze bomby
umístěné pod obraz nebo náhodně
rozlitá kyselina nezničila. Do dnešního dne se mnoho
vědců snaží vysvětlit tajemství vytvoření tohoto obrazu.
To je jen jedná stránka obrazu, jeho
tajemnost. Nicméně je tady ještě druhá
stránka, a tou jsou jeho zázraky. Díky
zjevení v roce 1531 prakticky celé Mexiko
přistoupilo ke křesťanství, které proniklo
mezi všechny tak důkladně, že se ho

nikomu během staletí nepodařilo vyvrátit. Dalším zázrakem, který byl v historii
stěžejním, bylo vítězství námořní flotily
Svaté ligy nad Turky u Lepanta v roce
1571. Málokdo z nás ví, že na lodi Giovanni
Andrea Doria, která byla v bitvě naprosto
nepoškozená, byla kopie obrazu Panny
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Marie z Guadalupe. V roce 2007, v den,
kdy Mexiko zlegalizovalo potraty, se na
očích tisíce poutníků rozzářilo lůno Panny
Marie z obrazu. Panna Marie chtěla nejspíš
všem připomenut, že každý počatý život
je od samého začátku životem od Boha.
I my jsme mohli před obrazem obětovat
všechny naše prosby, které věříme, že
budou vyslyšeny.
Kromě tohohle duchovního zážitku
jsme poznávali i jiné památky Mexika.
Navštívili jsme archeologické naleziště
Teotihuacan, které se nachází severovýchodně od města Mexika. Byli jsme na
jednom z největších náměstí na světě, na
tzv. Zocalo v Mexico city. Navštívili jsme,
více než 300 let starý katedrální kostel
s krásným barokním oltářem, obdivovali
pozůstatky města Templo Mayor, který byl podle Aztéků středem vesmíru,
a navštívili jsme také prezidentský palác,
v němž jsou umístěny slavné nástěnné
malby (tzv. murale) Diega Riviery, zobrazující historii Mexika. Čas byl rovněž na
místní drink - tequilu, který jsme mohli
ochutnat v městské částí Xochimilco,
která je zapsaná na listině světového dědictví UNESCO. Při hudbě Mariachi jsme
pluli barevnámi gondolami přes kanály,
které kdysi vytvořili Aztékové.
Naše další trasa s výhledem na sopky
Popocatepetl a Iztaccihuatl směřovala
do měst zapsaných na seznam měst
Mexika „Pueblos Mágicos“ neboli „Kouzelná města Mexika“. Tato města byla
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charakterizována místní kulturou, folklórem, legendami a historií. Z těchto měst
jsme navštívili Santiago de Queretaro,
Guanajuato, San Miguel de Allende, město stříbra Taxco nebo Puebla.
Naše pouť jsme završili v letovisku
Tichého oceánu - Acapulco. Je to legendární letovisko a "perla Tichého oceánu".
Ubytováni jsme byli v all- inclusive hotelu
Elcano s přímým přístupem k moři a výhledem na celý záliv sv. Lucie.

V neděli se naše pouť chýlila ke konci.
Čekala nás náročná cesta domů. Let do
Evropy byl trochu kratší, trval 9 hodin,
zatímco na let z Amsterdamu do Vídně
jsme museli čekat dalších 5 hodin. Jak
všichni víme, koronavirus nám cestu
trochu zkomplikoval. Již během našeho
pobytu v Acapulcu jsme řešili, jak se do
republiky dostaneme, protože hranice
byly uzavřeny. Naštěstí nám byl poslán
autobus z ministerstva zahraničních věcí,
který nás převezl z Vídně přes hranice do
Brna. Odtud jsme si museli zorganizovat
další autobus, který nás nakonec v úterý
17. 3. v 5.00 hod. dovezl zpět domů, do
Jablunkova.
Abychom přiblížili našim farníkům
Guadalupe v Mexiku, dovezli jsme kopii
zázračného obrazu na agávovém plátně.
Kopie obrazu bude k vidění ve filiálním
kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bukovci a ve farním kostele sv. Viléma ve
Vřesině.
Děkujeme Pánu Bohu za příležitost
této pouti. Poděkování směřujeme
P. Januszi Kiwakovi za jeho nápad, nadšení z cestování a duchovní doprovod.
Zuzaně Byrtusové za organizaci, cestovní
kanceláři Vervinci Travel z Bydgoszcze
a všem poutníkům, kteří se rozhodli
cestovat.
Mgr. Zuzana Byrtusová
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