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Pohled na upravené prostranství kolem kostela z ptačí perspektivy.
Děkujeme za fotografii spol. KOŇAŘÍK Zeleň s.r.o.
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INFORMACE STAROSTKY
Milé sousedky,
milí sousedé!
Letošní jaro přineslo do našich
životů doopravdy
nezapomenutelné
zkušenosti, o které nikdo nestál, ale vypořádat jsme se museli s nimi všichni.
Na všem se však snažíme nacházet to
pozitivní, takže i tahle prazvláštní doba
přinesla své plusy. Většina musela začít
mnohem více vařit, mnozí začali také
péct a zakládat kvásek, objevovali jsme
zapomenuté recepty našich babiček,
učili jsme se nejen s dětmi, ale také neplýtvat s potravinami a spotřebovávat
zásoby z mrazáku i spíže. Já se ujistila
v tom, že kolem mě jsou dobří lidé, kteří pomohli s šitím roušek pro seniory,
prodavačky v obchodech, zaměstnance

technického úseku, dobrovolníky i těm,
kteří je nejvíce potřebovali. Moje obrovské
poděkování proto patří:
p. Ivetě Woclawkové, Pavle Marekwicové,
Ivaně Kluzové, Anetě Hamplové, Janě
Čmielové, Markétě Polkové, Boženě Bojkové,
Marcele Theinertové, Aleně Pyszkové,
Heleně Barabančíkové, p. Gráfové Marii
Macurové, Martinovi Štěpničkovi, všem
z týmu p. Volného z Fryčovic.
Velké poděkování patří stejně tak všem
dárcům, kteří darovali materiál – látky
a nitě, anebo pomohli darem. Především
p. Daszi Dembiňákové za 145 ks roušek.
Za pomoc s balením a distribuci roušek
do všech domácností, balíčků s ochrannými pomůckami – rouškami látkovými
i jednorázovými, bavlněnými rukavicemi,
desinfekčními přípravky všem seniorům
nad 63+ patří dík p. Zdeňce Sikorové,

Díky Nadaci ČEZ, která vyhlásila grantové řízení s názvem
Krizová pomoc 2020, se podařilo získat 50 tis. Kč. Co se podařilo
za tyto peníze zajistit?
• 270 párů ochranných
šitých rukavic
• dezinfekce 350 l
• pytle na odpady
Celých 66 dní zažívala celá naše společnost totální útlum v podobě omezení
pohybu, uzavření škol, hranic a většiny
obchodů, hotelů, penzionů, omezení
provozu úřadů, firem a podniků. V současné době se dostáváme velmi pomalu
do normálních kolejí, avšak z pohledu
nejen naší obce rozhodně ne. Povinnost
nosit roušky u nás stále trvá a do konce
roku očekáváme razantní pokles příjmů.
Vláda snižuje svými rozhodnutími příjmy
samospráv a přislíbené dotace nenahradí způsobený propad příjmů. Je a bude
obtížné rozhodovat, které plánované investice budeme ještě muset vyškrtnout.
Na straně 3 naleznete tabulku s předpokládanými daňovými výnosy obce
na tento rok. Jsem velmi ráda, že vláda
vyslyšela výzvy samospráv a schválila
poskytnutí jednorázového příspěvku ze
státního rozpočtu obcím, který je určen
na zmírnění poklesu daňových příjmů
v roce 2020. Coby předsedkyně Sdružení obcí Jablunkovska jsem se zúčastnila
podporujícího shromáždění starostů na
Malostranském náměstí v Praze společně
s bývalým předsedou SOJ p. Robertem
Borskim, starostou obce Hrádek.
V Bukovci jsme zrušili všechny plánované kulturní a společenské akce. Složitější

rozhodování nás čekalo ohledně areálu
Kempaland, a to především z důvodu ekonomického. Zastupitelstvo obce na svým
jednáních v květnu a červnu řešilo co
s areálem dále. Více se dočtete v článku p.
Andrei Ligocké na straně 13.

To nejdůležitější, co se nám
povedlo a o čem vás chci informovat, je získání dokumentů
s názvem Společné povolení:
• č. 1/2020 na stavbu „Stavební úprava
stávající točny autobusů u ZŠ v Bukovci“,
• č. 2/2020 na stavbu „Účelové pozemní
komunikace k RD čp. 389“,
• č. 4/2020 na stavbu „Víceúčelové hřiště
v obci Bukovec“,
• Souhlas s provedením ohlášení stavby „Rekonstrukce a modernizace ZŠ
s polským jazykem vyučovacím včetně
úpravy stávající zeleně a venkovního
prostranství v areálu školy“ č. 12/2020.
Aktuálně zajišťujeme rozpočty k jednotlivým investičním akcím. Nezbývá než
věřit, že právě na výše uvedené investice
budou vyhlášeny přislíbené dotace, které
mají nahradit způsobený propad příjmů
a že budeme úspěšnými žadateli. Držte
nám dál palec! V příštím vydání zpravodaje

Stanislavě Burové, Marii Čmielové a Janu
Lyskovi. Manželům Ivaně a Miroslavu
Kluzovým děkuji za organizaci, zajištění a dovoz dezinfekce. Poděkování patří
taktéž paní Lucii Michalkové a týmu laborantek ze spol. ENVIFORM za výrobu
dezinfekce.

Vaší pomoci si velmi
vážím! Dělat naše
životy lepší se nám
společně daří!
Obětavost pro druhé
má smysl.

vás budu informovat o plnění cílů Strategického plánu na období 2015 – 2023.
Dne 17. 6. 2020 byl slavnostně posvěcen pozemek před výstavbou nové požární zbrojnice a to P. Alfrédem Volným.
Posvěcení byli přítomni zástupci spol.
Strojírny a stavby Třinec, Bc. Bohdan Sikora – velitel hasičské stanice IVC Třinec, Ing.
Marek Pyszko za spol. nodum atelier – na,
zastupitelé obce a členové místních spolků. Výstavba zbrojnice bude financována
z rozpočtu Ministerstva vnitra, GŘ HZS
ČR, Moravskoslezského kraje a z rozpočtu
obce Bukovec. O tuto zakázku se ucházelo
celkem 6 stavebních společností, přičemž
zastupitelstvo obce schválilo uzavření
Smlouvy o dílo mezi Obcí Bukovec a spol.
Strojírny a stavby Třinec, s.r.o., s celkovou
cenou 12.918.348 Kč vč. DPH. Více na téma
„požární zbrojnice“ v rubrice:„Ptáte se – Odpovídáme, aneb Jedna paní povídala…“
Nezahálíme ani trochu se zaměstnanci
technického úseku. Aktuálně pracujeme
na výrobě a umístění nových informačních
tabulí k nejvýchodnějšímu bodu ČR, mezi
kapkami deště pokračujeme v péči, údržbě
a úpravách veřejných prostranství v obci,
dezinfikují se zastávky, lavice, odpočívadla,
čistí se autobusové zastávky. Od začátku
prázdnin přibyla péče o nové edukační hřiště nad ZŠ Bukovec 214. O všem dalším více
na fotografiích s názvem: drobné investice
posledních týdnů v Bukovci .
Po několikaletém suchu zažíváme nejdeštivější měsíce posledních let. Naše krajina vodu potřebuje, ale jak se říká, všeho
s mírou. Proto vám přeji klidné léto bohaté
na zážitky se svými nejmilejšími.
S úctou
Monika Czepczorová
starostka obce
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Předpokládané daňové výnosy obce na tento rok

Nevidíte-li nás v terénu, neznamená to, že nepracujeme.
V prvním pololetí letošního
roku jsme pro vás opravovali,
připravovali…
• Opravili jsme dveře tělocvičny
• Opravovali a natírali lavičky v mateřské
škole
• Prováděli udržovací práce ve školách –
oprava a nátěr obložení
• Pravidelný úklid odpadků v obci
• Úklid sněhové nadílky u autobusových
zastávek a ze schodů na parkovišti
u kostela
• Úklid odpadků kolem krajské komunikace vedoucí do Polska

• Natíraní prahů
• Průběžné doplňování drti do posypových nádob
• Roznos IN.F. Obálek seniorům
• Výroba květináčů, stojanů na kytky
• Oprava vozíku
• Výměna poničených dopravních značek na In-line stezce
• Oprava odvodňovacích žlabů
• Výstavba oplocení kolem vrtu zásobujícího obecní rezervoáru
• Oprava komunikací
• A mnoho dalších …
Jarmila Bujáková

Odvodňovací žlab u Lysků

Odvodňovací žlab u Chybidziurů

Výroba vývěsek k Nejvýchodnějšímu bodu

Stojan na květiny před Obecním úřadem
– vyrobil Jan Lysek

Občasník obce Bukovec

Nová vývěska před ZŠ a MŠ Bukovec 214
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Nové stožáry na vlajky před ZŠ a MŠ Bukovec 214

Instalace kovového roštu mezi tělocvičnou
a přírodovědnou učebnou

Box pro úschovu hraček na edukačním hřišti

Výsadba na in-line stezce
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Oplocení u vrtu

Komunikace vedoucí k rezervoáru / PŘED

Rozcestník u kostela

Komunikace vedoucí k rezervoáru / PO
I takovou činnost jako je odklízení větví a čištění komunikace vykonávají zaměstnanci a brigádníci technického úseku. Tyto větve
byly naházeny do komunikace vedoucí k vodojemu. Majitele se nám přes veškerou snahu nepodařilo vypátrat.
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USNESENÍ ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Bukovec
ze dne 11. 5. 2020, konaného v tělocvičně u Základní školy Bukovec
Zastupitelstvo obce:
schvaluje:
17.530 program jednání
17.531 schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši
200.000 Kč z rozpočtu obce Bukovec a dále schvaluje uzavření
Smlouvy č. 1/2020 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo
návratných finančních výpomocí
mezi Obcí Bukovec, IČ 00535940
a…
17.532 poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 131.049 Kč z rozpočtu obce Bukovec a dále schvaluje uzavření Smlouvy č. 2/2020
o poskytnutí návratné finanční
výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí mezi
Obcí Bukovec, IČ 00535940 a …
17.533 přijetí pozemků, na kterých se nachází komunikace vedoucí podél
RD č. p. 367 a č. p. 6 – …, odměřených dle geometrického plánu
pro rozdělení pozemku, číslo plánu 1588-71/2019 jako daru – darování pozemků a předložení návrhu Darovací smlouvy
17.534 Žádost manželů Promných o darování pozemku p. č. 1388/5, k.
ú. Bukovec u Jablunkova do majetku obce, a to na základě geometrického plánu pro rozdělení
pozemku, změna hranic pozemků č. 1505-14/2018 a schvaluje
přijetí daru a předložení návrhu
Darovací smlouvy, souhlasí se
zařazením do pořadníku oprav
a souhlasí se zařazením do plánu zimní údržby
17.535 uzavření Smlouvy o dílo mezi
Obcí Bukovec, Bukovec čp. 270,
739 85, IČ 00535940 a spol. KOŇAŘÍK Zeleň s. r. o., Bezručova
822, Třinec – Staré Město, 739 61,
IČ 04031598 k provedení stavby
„Sadové úpravy okolí ZŠ – dokončení edukačního hřiště“ v celkové částce 113.452,05 Kč bez DPH
(137.276,98 Kč včetně DPH)
17.536 zveřejnění záměru prodeje nově
zaměřeného pozemku p. č.
1321/19, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 8 m2, v katastrálním území Bukovec u Jablunkova a obci Bukovec, v hranicích
a výměrách dle geometrického
plánu pro rozdělení pozemku,

17.537

17.538

17.539

17.540

17.541

17.542

17.543

17.544

17.545

číslo plánu 1601-16/2020, vyhotoveného a dne 12. 3. 2020 pod
č. 15/2020 ověřeného Ing. Jaromírem Lipusem, který je přílohou
tohoto záměru
poskytnutí individuální dotace
ve výši 84.950 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi Obcí
Bukovec a společností Technické
služby Bukovec, IČ 27784509
uzavření Dohody o dočasném
přidělení zaměstnance k jinému
zaměstnavateli mezi Obcí Bukovec, společností Technické služby
Bukovec a …
uzavření Dohody o dočasném
přidělení zaměstnance k jinému
zaměstnavateli mezi Obcí Bukovec, společností Technické služby
Bukovec a …
uzavření Dohody o dočasném
přidělení zaměstnance k jinému
zaměstnavateli mezi Obcí Bukovec, společností Technické služby
Bukovec a …
uzavření Dohody o dočasném
přidělení zaměstnance k jinému
zaměstnavateli mezi Obcí Bukovec, společností Technické služby
Bukovec a …
uzavření Dohody o dočasném
přidělení zaměstnance k jinému
zaměstnavateli mezi Obcí Bukovec, společností Technické služby
Bukovec a …
uzavření Smlouvy o dílo mezi Obcí
Bukovec, Bukovec 270, 739 85
Bukovec, IČ 00535940 a Strojírny
a stavby Třinec, a. s., Průmyslová
1038, Staré Město, 739 61 Třinec,
IČ 47674539, 10.676.320,88 Kč bez
DPH (12.918.348,26 Kč vč. DPH)
uzavření Příkazní smlouvy na výkon funkce technického dozoru
investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
mezi Obcí Bukovec, Bukovec 270,
739 85, IČ 00535940 a spol. Dozor stavitele s. r. o., Jablunkov čp.
628, 739 91, IČ 27859584, DIČ
CZ27859584 na stavbě „Požární
zbrojnice Bukovec“ za paušální
odměnu ve výši 13.800 Kč bez
DPH za každý uplynuvší kalendářní měsíc trvání této smlouvy
předloženou Indikativní nabídku
České spořitelny, a. s. na poskytnutí investičního úvěru ve výši
6.250.000 Kč na dofinancování
stavby hasičské zbrojnice ze dne

7. 5. 2020, s čerpáním prostředků ode dne podpisu smlouvy do
30. 6. 2021, se splatností 5 let (do
12/2026) s měnící se výší měsíční
splátky z důvodu souběhu s dalšími závazky obce, s pevnou úrokovou sazbou po celou dobu trvání úvěru ve výši 1,93 % a pověřuje starostku obce podpisem
Smlouvy o poskytnutí investičního úvěru
17.546 Rozpočtové opatření č. 7/2020
17.547 jmenování Kamila Kufy jako člena Jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce Bukovec
17.548 Zastupitelstvo obce schvaluje
uzavření Smlouvy o sdružených
službách dodávky elektřiny, číslo smlouvy E0221533-E021541/
E021631 mezi dodavatelem Carbounion Bohemia, spol. s.r.o.,
se sídlem Praha 1- Nové Město, Václavské náměstí 846/1,
IČ: 25692917 a Obcí Bukovec,
Bukovec 270, IČ: 00535940
bere na vědomí:
17.549 Analýzu hospodaření obce zpracovanou Českou spořitelnou, a. s.
17.550 Zprávu finančního výboru č. 4
17.551 informaci starostky o pořízení přenosného platebního
terminálu
17.552 Žádost Diakonie Broumov, sociální družstvo a schvaluje neposkytnutí dotace
17.553 informace o poskytnutých souhlasech s vybudováním a následným darováním obci komunikace vedoucí podél RD č. p. 367
a č. p. 6 – … na pozemcích p. č.
1584/1, 1569/4, 1585, 1569/3,
1573/1 a 1573/4, vše k. ú. Bukovec u Jablunkova
17.554 e-mail – prosbu o dokončení rekonstrukce odvodnění panelové
cesty a souhlasí s úhradou nákladů spojených s nákupem materiálu a služeb ve výši 50.000 Kč
17.555 Žádost společnosti Technické
služby Bukovec, s. r. o. o dotaci/půjčku na provoz společnosti, č. j. 290/2020 a odkládá její
projednání na následující zasedání zastupitelstva po projednání na finančním výboru a Valné
hromadě
17.556 Stanovisko společnosti ALBERTOVA stavební společnost, s. r. o.,
IČ 28583078, ke stavbě „Požární
zbrojnice“, č. j. 171/2020
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17.557 informace o schůzce ze dne 20. 9.
2017, která se týkala souhlasu
společnosti ALBERTOVA stavební společnost, s. r. o., IČ 28583078,
s odběrem vody pro účely napojení Požární zbrojnice
17.558 informace o maximální potřebě
vody pro požární zbrojnici dle
směrnic (potřebě vody z projektové dokumentace pro maximální vytížení po dobu akce
JSDH maximální, potřeba vody
pro jedno družstvo JSDH maximální, potřeba vody pro obhlídku a údržbu stanice JSDH maximální) a o reálné potřebě vody
na základě údajů JSDH (školení JSDH v plném počtu členů
20 osob, kontrola stavu zbrojnice JSDH 1 osoba, výjezd sboru
6 osob), vč. celkové stávající roční spotřeby vody v objektu Technických služeb ke dni 4. 3. 2020,
přičemž průměrná stávající měsíční spotřeba pro objekt TS činí
33 m3, průměrná uvažovaná měsíční spotřeba novostavby požární zbrojnice činí 2 m3. Navýšení
spotřeby vody oproti stávajícímu
stavu činí cca 6,1%
17.559 možnost realizace nové podzemní nádrže na uskladnění pitné vody o objemu cca 4 m3 pro
budovu Požární zbrojnice
17.560 rekapitulaci závěrů z jednání ze
dne 5. 3. 2020 za účasti starostky,
místostarosty, jednatele společnosti ALBERTOVA stavební společnost s. r. o., IČ 28583078, a Mgr.
Martina Bielesze, advokáta, k napojení stavby požární zbrojnice
na vodní zdroj
17.561 Rozhodnutí valné hromady společnosti ALBERTOVA stavební
společnost, s. r. o., IČ 28583078,
ze dne 16. 3. 2020, č. j. 247/2020,
k napojení budoucí stavby Požární zbrojnice na zdroj vody a pověřuje starostku obce ke zpracování a předložení návrhu Smlouvy
o zřízení věcného břemene k napojení stavby požární zbrojnice
na zdroj vody a návrhu Smlouvy
o poskytnutí individuální dotace
na pořízení úpravny pitné vody
dle bodu 6. rozhodnutí valné
hromady a k vyzvání společnosti
ALBERTOVA stavební společnost
s. r. o., IČ 28583078, k předložení návrhu nové Smlouvy o podmínkách dodávky vody dle bodu
5. rozhodnutí valné hromady
17.562 informace o výběru dodavatelů Veřejné zakázky: „Požární
zbrojnice Bukovec“ a seznam
uchazečů Severomoravská

7

stavební společnost s. r. o., Surovcova 579, 742 72 Šenov u Nového Jičína, IČ 47153849, Strojírny a stavby Třinec, a. s., Průmyslová 1038, Staré Město, 739
61 Třinec, IČ 47674539, Madesta group s. r. o., Dolní Lištná
433, 739 61 Třinec, IČ 47679646,
Thermo Sanace s. r. o., Chamrádova 475/23, Kunčičky, 718 00
Ostrava, IČ 28622201, STAVOFIX
PLUS, s. r. o., č. p. 1, 739 91 Bocanovice, IČ 01519590, SILUETTE,
s. r. o. – organizační složka, č. p.
1029, 739 92 Návsí, IČ 29440971,
POSITOR stavební s. r. o, Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ
06883184, STASEKO PLUS s. r. o.,
Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín, IČ 25853473
17.563 pořadí nabídek Veřejné zakázky
„Požární zbrojnice Bukovec“
1. POSITOR stavební s. r. o., Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ
06883184, 9.767.133,- Kč bez DPH
2. STAVOFIX PLUS, s. r. o., č. p. 1,
739 91 Bocanovice, IČ 01519590,
10.654.107,96 Kč bez DPH
3. Strojírny a stavby Třinec, a. s.,
Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec, IČ 47674539,
10.676.320,88 Kč bez DPH
4. STASEKO PLUS s. r. o., Slezská
2101/15, 737 01 Český Těšín,
IČ 25853473, 11.161.693,36 Kč
bez DPH
5. Thermo Sanace s. r. o., Chamrádova 475/23, Kunčičky, 718 00 Ostrava, IČ 28622201, 11.206.023,57
Kč bez DPH
6. Madesta group s. r. o., Dolní Lištná
433, 739 61 Třinec, IČ 47679646,
11.575.053,30 Kč bez DPH
7. Severomoravská stavební společnost s. r. o., Surovcova 576,
742 72 Šenov u Nového Jičína,
IČ 47153849, 11.615.400,- Kč bez
DPH
17.564 Rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení Veřejné
zakázky: „Požární zbrojnice Bukovec“ z důvodu neobjasnění
a nedoplnění údajů na základě
žádosti podle § 48 odst. 2 písm.
b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tyto společnosti: POSITOR stavební s. r. o.,
Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
IČ 06883184, STAVOFIX PLUS, s.
r. o., č. p. 1, 739 91 Bocanovice,
IČ 01519590 a z důvodu neprokázání složení požadované jistoty podle § 48 odst. 3 zákona

17.565

17.566

17.567

17.568

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Společnost SILUETTE, s. r. o. – organizační
složka, č. p. 1029, 739 92 Návsí,
IČ 29440971
Rozhodnutí zadavatele o výběru
dodavatele Veřejné zakázky „Požární zbrojnice Bukovec“ společnost Strojírny a stavby Třinec,
a. s., Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec, IČ 47674539,
10.676.320,88 Kč bez DPH
informace o rozhodnutí Společné povolení č. 1/2020 na stavbu
„Stavební úprava stávající točny
autobusů u ZŠ v Bukovci“ ze dne
17. 3. 2020, č. j. 256/2020
informace o rozhodnutí Společné
povolení č. 4/2020 na stavbu „Víceúčelové hřiště v obci Bukovec“
ze dne 22. 4. 2020, č. j. 411/2020
informace o rozhodnutí Společné povolení č. 2/2020 na stavbu
„Účelové pozemní komunikace
k RD č. p. 389“ ze dne 24. 3. 2020,
č. j. 296/2020

volí:
17.569 ověřovatele zápisu Radovana
Ruckého a Daniela Hořavu
17.570 návrhovou komisi ve složení Janusz Motyka a Marian Bojko
souhlasí:
17.571 se zajištěním cenových nabídek
na zpracování projektové dokumentace na rozšíření plynovodního řádu do příštího zasedání
zastupitelstva obce
17.572 s otevřením mateřských škol
v obci v termínu od 18. 5. 2020
17.573 s úpravou plochy pro využití
travnatého hřiště o rozměrech
20 m x 12 m
17.574 s oslovením vlastníků pozemků p. č. 4196, 4086, 477/1, 2, k.
ú. Bukovec u Jablunkova za účelem jejich odkoupení pro umístění kontejnerů na separovaný odpad a zimní posyp
pověřuje:
17.575 finanční výbor kontrolou pokladny Obce Bukovec a společnosti
Technické služby Bukovec s. r. o.
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USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva obce Bukovec
ze dne 29. 6. 2020, konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bukovci
Zastupitelstvo obce:
schvaluje:
18.576 program jednání
18.577 závazek dofinancování rozdílu
mezi dotací, která bude poskytnuta Ministerstvem vnitra na projekt Bukovec – výstavba požární
zbrojnice a celkovou cenou díla
z vlastních zdrojů
18.578 přistoupení území obce Bukovec do územní působnosti MAS
Jablunkovsko, z. s.
18.579 poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200.000 Kč z rozpočtu obce Bukovec a dále schvaluje uzavření Smlouvy č. 3/2020
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí mezi Obcí
Bukovec, IČ 00535940 a …
18.580 uzavření Kupní smlouvy mezi
Obcí Bukovec, IČ 00535940, …
– prodej pozemku p. č. 1321/19,
ostatní plocha, neplodná půda,
o výměře 8 m2, v katastrálním
území Bukovec u Jablunkova
a obci Bukovec, v hranicích a výměrách dle geometrického plánu
pro rozdělení pozemku č. 160116/2020, vyhotoveného a dne
12. 3. 2020 pod č. 15/2020 ověřeného Ing. Jaromírem Lipusem
18.581 pasport místních komunikací Obce Bukovec – zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací
18.582 účetní závěrku Základní školy
a Mateřské školy Bukovec, příspěvkové organizace, Bukovec
214, IČ 75027283, sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2019,
včetně inventarizační zprávy
18.583 účetní závěrku Základní školy
a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Bukovec,
příspěvkové organizace, Bukovec 66, IČ 75027291, sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2019,
včetně inventarizační zprávy
18.584 účetní závěrku obce Bukovec sestavenou k 31. 12. 2019
18.585 závěrečný účet obce Bukovec za
rok 2019 a souhlasí s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad
18.586 jakožto jediný společník a z výkonu působnosti valné hromady účetní závěrku za rok 2019
společnosti Technické služby

18.587

18.588
18.589

18.590

Bukovec s. r. o., s identifikačním
číslem 27784509 se ztrátou
173.374,52 Kč
poskytnutí individuální dotace ve
výši 521.038 Kč z rozpočtu obce
Bukovec a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi Obcí Bukovec, IČ 00535940 a společností
Technické služby Bukovec, s. r. o.,
se sídlem Bukovec 270, IČ 277 84
509
rozpočtové opatření č. 8/2020
termíny jednání zastupitelstva
na II. pololetí 2020 a to: pondělí
21. 9. 2020, 26. 10. 2020 a pátek
11. 12. 2020
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Bukovec ve výši
30.000 Kč … a dále schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí
dotace č. 1/2020/ČOV za účelem
financování pořízení a instalace
domovní čistírny odpadních vod
mezi Obcí Bukovec, IČ 00535940
a panem … po provedení místního šetření členy zastupitelstva
Danielem Hořavou a Radovanem
Ruckim

bere na vědomí:
18.591 informace k zahájení stavby Požární zbrojnice
18.592 informace k záchraně roubenek
a prezentaci Ing. Tomáše Nitry,
Národní památkový ústav, ÚOP
Ostrava
18.593 informace Ing. arch. Marka Wojnara, zástupce společnosti nodum atelier – na, s. r. o., Nádražní
49, 739 91 Jablunkov k doplnění
studie pro hygienické místnosti, č. j. 522/2020 a Souhlas s provedením ohlášené stavby „Rekonstrukce a modernizace ZŠ
s polským jazykem vyučovacím
včetně úpravy stávající zeleně
a venkovního prostranství v areálu školy“ č. 12/2020
18.594 informace projektanta Ing. Romana Čecháka o postupu přípravy
projektové dokumentace v okolí
budovy Základní školy s polským
jazykem vyučovacím (ČOV, úprava venkovních prostor a rekonstrukce objektu školy)
18.595 Rozhodnutí Ministerstva kultury,
č. j. MK 22094 o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na rok
2020 pro knihovnu obce ve výši

18.596

18.597

18.598

18.599

18.600
18.601

18.602

18.603

18.604
18.605
18.606

18.607

22.000 Kč na projekt Obnovení IT
vybavení, v rámci programu Veřejné informační služby knihoven, VISK 3 – Informační centra
veřejných knihoven - ICEKNI
Žádost manželů … o odkup části
obecního pozemku, č. j. 619/2020
a manželé … zjistí trasu plynovodního řádu na pozemku p. č.
33/2, k. ú. Bukovec u Jablunkova
žádost č. j. 565/2020 o odkoupení
pozemku p. č. 1496/2 a části pozemku p. č. 3866, k. ú. Bukovec
u Jablunkova, proběhne místní
šetření
Žádost Albertovy stavební společnosti, s. r. o., Bukovec, o pronájem pozemků, č. j. 607/2020
a pověřuje finanční výbor vyjednáním podmínek
Registrace akce a rozhodnutí
o poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí na projekt „Sadové úpravy okolí kostela v Bukovci“, identifikační číslo:
115D315040372, číslo projektu:
CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_132/0010
246, v celkové výši 961.370,40 Kč
Řád veřejného pohřebiště v Bukovci, účinný od 1. 7. 2020
informace Ing. arch. Kateřiny Černohorské k projektu „Bukovecký
betlém“ a informace Ing. Romana Čecháka k odvodnění prostoru u kostela
informace k monitoringu kanalizace v lokalitě Susz, který realizovala společnost Sezako – Třinec,
s. r. o. a informace Ing. Romana
Čecháka
informace obsažené v emailu …,
č. j. 511/2020, o darování komunikace obci a souhlasí s místním
šetřením za účasti všech vlastníků dotčených pozemků a členů
finančního výboru, termín místního šetření 07-08/2020
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bukovec za
rok 2019
Zprávy finančního výboru č. 5 a 6
dokument Doplnění žádosti, č.
j. 608/2020 k Žádosti o dotaci/
půjčku č. j. 290/2020 ze dne 24. 3.
2020, který se týká aktualizace finančních částek
předložené návrhy financování zimní sezóny 2020/2021 areálu Kempaland, a to od společností: Albertova stavební
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18.608
18.609

18.610

18.611

společnost, se sídlem Bukovec
180, č. j. 591/2020, ANROBISHOP, se sídlem Bukovec 331, č. j.
577/2020 a p. Petra Maligy, bytem
Třinec, č. j. 578/2020
informace o programu podpory
rozvoje sběrné sítě pro kovy společnosti AOS EKO-KOM
informace k tvorbě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ORP Jablunkov a dotazník
k zjišťování potřeb konečných
uživatelů sociálních služeb a návazných služeb v obci Bukovec.
Úkol na členy zastupitelstva: sběr
dotazníků 25. 7. 2020
žádost … o koupi nebo pronájmu
obecního pozemku, č. j. 601/2020
a pověřuje kontrolní výbor provedením místního šetření, termín
07-08/2020
Žádost obce Bukovec o uplatnění nároku na náhradu škody, č. j.
OÚBUK/604/2020, způsobenou
nesprávným úředním postupem
v rámci projektu financovaného
z Integrovaného regionálního
operačního programu s názvem
Budování a rekonstrukce prostor

ZŠ v Bukovci pro zkvalitnění vzdělávání na malotřídní škole (registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_
062/0004130). Hodnota této škody dosahuje výše 948.626,31 Kč
18.612 Zprávu kontrolního výboru č. 3
volí:
18.613 ověřovatele zápisu Radovana
Ruckého a Mariana Bojka
18.614 návrhovou komisi ve složení
Ing. Mgr. Josef Byrtus a Mgr. Petr
Stonawski
souhlasí:
18.615 aby součástí rozpočtového opatření bylo zakoupení rour na zatrubnění příkopu
18.616 s provedením opravy dešťové kanalizace v úseku celých
45 m a pořízení materiálu
18.617 se zpracováním návrhu smluv
o půjčce mezi Obcí Bukovec, společností Technické služby a jednotlivými navrhovateli za dohodnutých podmínek, které bude
smlouva obsahovat
18.618 s Žádosti obce Bukovec o uplatnění nároku na náhradu škody,

č. j. OÚBUK/604/2020, způsobenou nesprávným úředním postupem v rámci projektu financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu
s názvem Budování a rekonstrukce prostor ZŠ v Bukovci pro zkvalitnění vzdělávání na malotřídní
škole (registrační číslo: CZ.06.2.6
7/0.0/0.0/16_062/0004130. Hodnota této škody dosahuje výše
948.626,31 Kč
18.619 s realizací projektu Základní školy a Mateřské školy Bukovec, příspěvkové organizace s názvem
Modernizace výuky ZŠ a MŠ Bukovec, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo projektu: CZ
.02.3.X/0.0/0.0/20_80/0017788,
podpora celkem 513.999,00 Kč
pověřuje:
18.620 zpracováním návrhů smluv
o půjčce finanční výbor
18.621 finanční výbor zpracováním návrhu ceníku pro zpoplatnění věcných břemen na pozemcích v majetku Obce Bukovec

INFORMACE Z ÚŘADU

Platby

Kovové odpady

Obracíme se s prosbou
o úhradu plateb Obci Bukovec, např. za místní poplatky,
vodné apod., přednostně na
základě zaslaných složenek,
a to bezhotovostní platbou
převodem na účet. V případě,
že někomu tato možnost nevyhovuje, lze v kanceláři Obecního úřadu Bukovec provést
úhradu kartou přes terminál.

V obci Bukovec je nastaven
systém sběru kovů ve směsi
s plastem. Je proto možné kovový odpad vhazovat do žlutých nádob, které jsou určeny
na plast, jelikož u sesbíraného
odpadu dochází k dotřídění
sesbíraných tříděných odpadů.

Rezervace
tělocvičny
Vážení občané využívající tělocvičnu v Bukovci, obracíme se na vás s prosbou o zodpovědný přístup k rezervaci tělocvičny.
Jelikož přibývají případy, kdy si občané tělocvičnu rezervují a poté bez omluvení nedorazí,
bude nutné vybírat zálohu na rezervaci.
Zálohu je nutno uhradit současně s rezervováním termínu pronájmu tělocvičny a bude
vrácena v případě využití tělocvičny dle dohody nebo včasné omluvy – minimálně 24. hodin předem.
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Provozní řád tělocvičny
1.

2.

3.
4.

Návštěvníci tělocvičny jsou povinni
řídit se pokynů správců
Návštěvníci se převlékají v šatnách č.
1 a č. 2. pokud správce neurčí jinak.
Cenné věci si donášejí sebou do tělocvičny. Za případné ztráty správce
haly neručí.
Vstup do tělocvičny je povolen pouze v čisté sportovní obuvi se světlou
podrážkou.
Návštěvníci tělocvičny provádějí
pouze tu sportovní činnost, na které
se dohodli se správcem haly. Dodržují zásady slušného chování, neničí
majetek v areálu sportovní haly, dodržují obecné zásady bezpečnosti

5.

6.
7.
8.
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a pravidel hry. Chovají se tak, aby
neohrozili zdraví svoje, ani ostatních
přítomných osob. Za případné ztráty na zdraví nenese správce žádnou
zodpovědnost.
V případě, že při sportovní činnosti
se používá kopací míč, pak je nutné,
aby se vždy používal míč odlehčený
a určený pro halovou kopanou.
Je přísně zakázáno vypínat osvětlení
v tělocvičně.
Návštěvníci dodržují pořádek ve sportovním areálu (odpadky odhazují do
odpadkových košů).
Po skončení sportovní činnosti návštěvníci používají sprchy a umývárny.

Zde platí zákaz vstupu v botách do
prostoru umýváren. (Berme ohled na
práci uklízeček!)
9. Při poškození, ztrátě zapůjčených
předmětů, popř. poškození majetku
nacházejícího se v areálu sportovní
haly, hradí škodu zodpovědný návštěvník v pořizovací ceně.
10. Případné připomínky a reklamace
uplatňuje návštěvník u správce, u kterého rovněž získá veškeré informace.
V případě porušení kteréhokoli z výše
uvedených bodů hrozí, okamžité
ukončení sportovní činnosti návštěvníka ve sportovním areálu nebo peněžní postih.

Cvičení pro ženy

Využijte možnosti

Od měsíce září bude opět probíhat pravidelné kondiční
cvičení pro ženy pod vedením p. Gabriely Lipus v tělocvičně v Bukovci.
Více informací u p. Kateřiny Lyskové tel. +420 774 180 866
nebo +420 558 358 245.

Na prázdniny jsme pro vás nachystali možnost zahrát si
ping pong.
Zveme do átria u obecního úřadu,
ve kterém je pro vás nachystán pingpongový stůl. Pálky
a míčky jsou k zapůjčení na obecním úřadě v pracovní době.
Více informací na tel. 558 358 245.

BUDETE NAPOUŠTĚT BAZÉN?!
VYUŽIJTE SLUŽEB SPOLEČNOSTI SmVaK...
Dovoz pitné vody autocisternou, vč. souvisejících činností s dopravou vody do bazénu.
V případě vašeho zájmu neváhejte kontaktovat spol. SmVak: http://nabidkasluzeb.smvak.cz/DefaultWeb.aspx
Zákaznická linka: 800 292 400
V pracovní dny 7:30 - 20:00
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Výzva ke kotlíkovým půjčkám
Vlastníci rodinných domů, kteří podali Žádost o kotlíkovou dotaci v roce 2019
na Moravskoslezský kraj v rámci 3. výzvy
Operačního programu Životního prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/00096
38 a neměli v té době zájem o návratnou
finanční výpomoc od obce, mohou nyní,
a to na základě dopisu se SFŽP, požádat
o tuto finanční výpomoc, za předpokladu,
že mají uzavřenou Smlouvu o poskytnutí dotace z MSK nebo alespoň její příslib.
Ti zájemci, kteří podali žádost na kraj,
mají již smlouvu o poskytnutí dotace
a projevili zájem o poskytnutí půjčky na
výměnu kotle, ale s jeho výměnou ještě
čekají, prosím, podejte informaci, kdy budete realizovat výměnu kotle. Obec Bukovec již finančně podpořila 4 rodinné domy.
Žádost o návratnou finanční výpomoc,
včetně příloh a Programu obce najdete na
našich webových stránkách obce www.
bukovec.cz pod odkazem:
http://www.bukovec.cz/pro-obcany/
dotacni-programy/program-obce-bukovec-pro-poskytovani-dotaci-nebo-navratnych-financnich-vypomoci/
Bližší informace podá Kateřina Lysková, účetní obce.
Kateřina Lysková
účetní

Kořenová čistička – doplnění o druhou
kanalizační stoku
Vážení spoluobčané,
minulý rok v dubnu vyšel článek v našem Občasníku o kořenové čističce, která se má postavit na obecním pozemku
pod břehem u paní Bulawové. Od té doby
však došlo ke změně, jelikož o napojení
na kořenovou čističku požádali další občané Bukovce. Z tohoto důvodu vypracoval pan Ing. Čechák novou studii ve které

pozměnil svod první vedlejší stoky a doplnil ještě druhou stoku tak, aby šlo napojit i další zájemce. Druhá vedlejší stoka
povede od pana Libora Kawuloka kolem
pana Antonína Kadlubce, kde se napojí na první vedlejší stoku a podél obecní
komunikace pod Kučerami povede ke kořenové čističce.
Viz mapka níže.

Tímto bych chtěl požádat a zároveň poprosit dotčené občany o udělení souhlasu s věcným břemenem u pozemků kde
je plánovaná výstavba stok.
Mgr. Petr Stonawski
zastupitel a člen finančního výboru

Občasník obce Bukovec
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Informace technického úseku obce…
Milí občané,
často nás trápí problém s tříděním odpadů v naší obci. Většina z vás, třídí odpad vzorně – podle návodu, ale najdou se
i takoví, kteří třídí podle své vlastní fantazie. Například třídí-li se sklo do kontejneru na sklo, proč by mělo být sklo zrovna
prázdné, když v něm můžu nechat kompoty, sirupy a jiné zavařeniny, které mají
již prošlou záruku. Sklo se většinou v kontejneru rozbije, obsah se vylije a začne
smrdět. Tak to tedy ne, tohle je opravdu
špatný postup. Vhazujte pouze prázdné
skleněné nádoby.
Stejně tak opětovně prosíme o sešlapávání plastových lahví i papírových krabic.
Koupíte-li si novou televizi, popřípadě jiný
spotřebič nebo nábytek ve velkých papírových krabicích, vhazujte tyto papírové
obaly do kontejneru na papír bud sešlápnuté, nebo nařezané na menší části tak,
aby zabíraly co nejmíň místa. Občas stačí
i 3 větší nesešlápnuté krabice a kontejner
je „plný“. Další občané tak nemají kde papírový odpad vhazovat. Navíc se občané
stále mylně domnívají, že jednorázové
pleny jsou papírovým odpadem – NEJSOU. Bohužel je u nás v obci rozšířen nešvar typu pohodím-li odpad mimo kontejner, však ono přijede „rychlá rota“ a uklidí
to. Stejně jako „Nevidí-li mě nikdo co do
kterého kontejneru házím, byť to tam nepatří, jako bych to neudělal“.

Pokud si nejste jistí, který odpad kde
vhodit, návod naleznete i na samotných
kontejnerech. Máte-li odpad, který není
uveden ani na jedné nádobě na tříděný
odpad, vhoďte jej do popelnice u svého
rodinného domu, popřípadě do černých
pytlů na odpad.
Často bylo v obci slyšet, že netříděný
odpad nám do naší obce dovážejí cizinci.
Po dosti dlouhou dobu byly státní hranice uzavřeny, ale i přesto byl odpad netříděn správně, a navíc i pohozen kolem
kontejnerů.
Veškeré odpady jsou odváženy na třídící linku, kde je tento odpad tříděn „obyčejnými“ lidmi, jako jsme my. A věřte, že
moc dobře vědí, ze které obce je který
odpad dovážen. Nesprávným a nezodpovědným tříděním odpadů tak děláme
ostudu sami sobě.
V poslední době jsme také zaznamenali narůstající případy skladování nepotřebných věcí u kontejnerů na tříděný
odpad, a to např.: skříně, drobný nábytek,
křesla, ale také stará kola, které můžete
darovat charitě v Jablunkově a mohou
tak ještě někomu posloužit. Co se týká
zbylého odpadu, tomu je vyčleněn dvakrát ročně svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, nově v areálu Kempaland. Termín dalšího svozu je v sobotu
24. 10. 2020.
Určitě si všichni přejeme, aby naše
obec byla čistá, krásně rozkvetlá, nejen
před jednotlivými rodinnými domy, ale
i na veřejných prostranstvích. Učme již
i naše děti správně třídit odpad, nejen, že
je naučíme další správnou věc, ale také se
to projeví v „našich peněženkách“ neboť
čím více odpadu bude v naší obcí správně vytříděno, promítne se to i ve snížení

poplatku za odpady každého jednotlivého občana.
Nakonec ještě poslední prosba: Chleba,
rohlíky, prostě veškeré pečivo do kontejneru a popelnic nevhazujte. Věnujte jej raději sousedům, kteří mají drůbež a zbylé
jídlo tak bude efektivněji spotřebováno.
Pokud v okolí nikoho takového nemáte,
nebo o nikom nevíte, můžete se zeptat
i na obecním úřadě.
Jarmila Bujáková
za technický úsek
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Třídit odpad se vyplatí…
Vážení občané, děkujeme všem, kteří se aktivně zapojujete do třídění odpadů ve svých domácnostech, a tím se podílíte na
čistší obci a také snížení vlivů odpadů na životní prostředí.

Informace o činnosti Technických služeb Bukovec, s.r.o.
Úvodem toho to článku Vás chci informovat o uskutečněných aktivitách společnosti Technické služby Bukovec.
Valná hromada Technických služeb Bukovec, s.r.o. s původně plánovaným termínem 18.03.2020 byla zrušena z důvodu
vyhlášení nouzového stavu.
I přes tuto nelehkou situaci zaměstnanci
Technických služeb Bukovec nezaháleli
a začali na předem plánovaných pracích:

• běžná údržba, odzimování in-line stezky a úprava atrakcí "Cestujeme po Evropě", včetně dosypání a údržby chodníku
bosé nožičky
• výsadba jarních a letních truhlíků
• výkop na zavlažování u edukačního hřiště u ZŠ a MŠ Bukovec čp. 214
• umístění odvodňovacího žlabu na komunikaci u p. Lyska - RD čp. 75

Dne 11.05.2020 zastupitelstvo obce Bukovec schválilo uzavření Dohody o dočasném přidělení zaměstnanců k jinému zaměstnavateli mezi Obcí Bukovec a společností Technické služby Bukovec, s.r.o. Pro
vysvětlení, to znamená, že od 12.05.2020
do 31.12.2020 zaměstnanci Technických
služeb Bukovec dočasně přešli pod zprávu obecního úřadu Bukovec, za stávajících podmínek.

Občasník obce Bukovec
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Z důvodu COVID-19 na požádání pronajimatelů ANROBI SHOP, s.r.o. (Bar pod Kempou), po dohodě bylo prominuto nájemné
za období březen až květen 2020 (z důvodu uzavření provozovny).
Valná hromada Technických služeb Bukovec, s.r.o. se uskutečnila v tělocvičně u ZŠ
a MŠ Bukovec 214, a to v náhradním termínu 18.05.2020.
Následně proběhla schůzka se zástupci ALBERTOVA stavební společnost s.r.o.
(Hotel Kempa), ANROBI SHOP s.r.o. (Bar
pod Kempou) a s Petrem Maligou (Malina Ski School).
Na tomto setkání byl projednáván návrh
na finanční podporu pro příští zimní sezonu 2020/2021 ze strany výše jmenovaných,
kdy podpoří provoz areálu v dalším období.
Na základě jejich vyjádření ke stanovisku finanční podpory Technických služeb Bukovec s.r.o. se uskuteční finanční
výbor dne 17.06.2020, na kterém se vše
projedná a připraví na projednávání pro
schůzi zastupitelstva, které se uskuteční
29.06.2020.
Andrea Ligocká
jednatelka T. S. Bukovec s.r.o.

INVESTICE

Výstavba požární zbrojnice zahájena
Modlitba hasiče
Nechť kdekoliv oheň vzplane,
já splním svoji povinnost.
Pro záchranu životů, Pane,
dodej mi síly dost.
V náručí vynést dítě,
když ještě nevypršel čas,
ale i starce, matku,
která má šedý vlas.
Stále na stráži stojím,
protože povolaný jsem,
před ohněm blízké chráním
a pomoci chci všem.
Když z Tvé vůle se má stát,
že sám při tom život ztratím,
žehnej Pane mé rodině
a laskavou rukou vrať jim,
co při plnění poslání jsem jiným lidem dal.
Ve středu 17. června 2020 byl slavnostně
posvěcen pozemek před výstavbou nové
požární zbrojnice P. Alfrédem Volným.

Srpen 2020 / číslo 91
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Posvěcení byli přítomni zástupci spol.
Strojírny a stavby Třinec, velitel hasičské
stanice IVC Třinec Bc. Bohdan Sikora, Ing.
Marek Pyszko za spol. nodum atelier - na
a samozřejmě nechyběli zastupitelé obce
a členové místních spolků.
Výstavba zbrojnice bude financována
z rozpočtu Ministerstva vnitra, GŘ HZS
ČR, Moravskoslezské kraje a z rozpočtu
obce Bukovec.
Přejeme našim hasičům, aby budova byla
postavena co nejdříve, abychom mohli využít prostory stávající staré, těsné
zbrojnice pro parkování techniky i tolik
potřebné zázemí pro pracovníky technického úseku.
Děkujeme paní Vasilce Pistovčákové za
vyšívaný Pamětní list. Těšíme se na příští rok, kdy budeme slavit 100 let založení
SDH Bukovec.

„Naše obec čerpá finanční prostředky v rámci projektu „Požární zbrojnice Bukovec“, který je spolufinancován z Moravskoslezského kraje. V rámci projektu dojde
k výstavbě požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných
hasičů obce Bukovec.“

Výzva
Zástupci Sboru dobrovolných hasičů v Bukovci se obrací na širokou veřejnost s prosbou:
„Máte-li doma fotografie, popřípadě předměty spojené se 100. výročím založení spolku, prosíme
o informování p. Tadeáše Czudka na tel.: +420 702 205 011.

Vedení obce děkuje bývalému
starostovi SDH Bukovec
Pan Václav Cieslar, starosta SDH Bukovec začátkem měsíce ledna ukončil
svou funkci. Zasloužilému hasiči děkujeme za jeho ochotu a pomoc při
zásazích a organizaci nespočetného
množství akcí. Věříme, že období, které

věnoval práci u hasičů bylo pro něj časem nezapomenutelných zážitků a setkání se skvělou partou lidí. Přejeme
pevné zdraví, sílu, osobní spokojenost
a samé radostné dny.

starostka, místostarosta
a zastupitelé obce
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NOVÉ EDUKAČNÍ HŘIŠTĚ NAD ZŠ A MŠ V BUKOVCI 214
Jak jsme Vás již informovali v prosincovém
vydání Občasníku, na jaře jsme plánovali slavnostní otevření edukačního hřiště
u školy. Bohužel, vzhledem k nepříznivé
epidemiologické situaci proběhlo otevření edukačního hřiště bez přítomnosti

veřejnosti. Od posledního červnového týdne se mohou děti těšit na nové skluzavky,
tunel poznání, pískovnu, zastíněné pískoviště, dřevěné, vodní a lanové prvky. K vidění jsou vyvýšené pěstební záhony, které děti osázely v prvním červnovém týdnu

bylinkami. Výsadba proběhla za účasti školních dětí z české i polské školy. Děti se mohou seznámit s různými druhy listnatých,
jehličnatých, ovocných stromů a keřů. Okolí školy je pokryto dopadovými plochami
s barevným grafickým uspořádáním.

…“Známe své touhy a sny, mluvíme o svých vizích. Jsou krásné a ušlechtilé, jsou plné pomoci druhým.“

EDUKAČNÍ PRVEK – VODA

Žáci mohou pouštět a rozvádět vodu korýtky, regulovat její směr
a rychlost do dvou ramen

Učí se, co to je rozvodí, soutok, vodní koryto, stavidlo, meandr.

EDUKAČNÍ PRVEK – ZEMĚ

Pro nejmenší je připraveno pískoviště se zastíněním.

Děti mají možnost porovnávání vlastností hrubých frakcí v pískovně a jemných frakcí v pískovišti. Už vědí, co je to praný říční štěrk.

Srpen 2020 / číslo 91
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EDUKAČNÍ PRVEK – VÍTR

Žáci zkoušejí a pozorují šíření zvuku. Šeptáním, mluvením, křikem, či za pomoci orffových nástrojů (bubínek, triangl, činely, …)

Vane-li vítr od severu – přináší ochlazení.

Vane-li vítr od jihu – zpravidla se otepluje.

Občasník obce Bukovec
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Výsadba bylin - Petržel obecná, pažitka, máta peprná, meduňka lékařská, třezalka tečkovaná, libeček lékařský, šalvěj obecná ... Tyto
a další naleznete ve vyvýšených záhonech.

Ve spolupráci se spol. Koňařík Zeleň s.r.o., se podařilo žákům obou našich základních škol vysadit bylinky i pro školní kuchyň.

„Amfiteátr u venkovní učebny na edukačním hřišti. Poděkování
patří p. Adamovi Roženkovi a Petrovi Sikorovi.“

Upravené plochy za školou

Srpen 2020 / číslo 91
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Seznamte se s návštěvním řádem edukačního hřiště…

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
Po vstupu do prostoru areálu hřiště je každý návštěvník povinen seznámit se
s tímto návštěvním řádem. Návštěvní řád slouží k dodržování platných předpisů,
k ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků areálu a musí být bezpodmínečně dodržován.

NA DĚTSKÉM HŘIŠTI JE ZAKÁZÁNO:
• Vstupovat se psy a jinými zvířaty.
• Rozdělávat oheň a manipulovat s otevřeným ohněm.
• Znečišťovat prostor dětského hřiště odpadky a sprejerskými nápisy.
• Kouřit, konzumovat alkoholické nápoje a užívat jakékoli jiné omamné látky.
• Používat herní zařízení k jiným účelům a jiným způsobem, než ke kterým jsou určena.
• Hřiště je zřízeno pro děti od 3 do 14 let. Přístup dětí do 6 let je povolen pouze v doprovodu dospělé osoby
a jejich vstup na herní prvky je povolen pouze při zabezpečení trvalého dozoru dospělé odpovědné osoby.
• Jezdit na kole, nocovat.

NÁVŠTĚVNÍK JE POVINEN:
• Respektovat návštěvní řád a pokyny správce.
• Porušení tohoto návštěvního řádu může být postihováno pokutou podle obecných předpisů.

SPRÁVCE HŘIŠTĚ:
Adresa a kontakt na provozovatele:
tel.: + 420 558 358 245, + 420 777 735 317
Obec Bukovec, Bukovec 270, 739 85
Zařízení hřiště je certifikováno podle EN 1176-1:2008

IZS - 112 / ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - 155
POLICIE - 158 / HASIČI - 150

Zdeňka Sikorová,
referentka investic

Občasník obce Bukovec
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Přehled investičních záměrů v obci
REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ZŠ S POLSKÝM JAZYKEM
VYUČOVACÍM VČETNĚ ÚPRAVY
ZELENĚ A VENKOVNÍHO PROSTRANSTVÍ V AREÁLU ŠKOLY
Jak jsme již informovali v minulém
zpravodaji o plánované rekonstrukci
základní školy s polským jazykem vyučovacím, nyní občanům sdělujeme, že
projektovou dokumentaci včetně rozpočtu máme vypracovanou a stavebním
úřadem v Jablunkově byl vydán Souhlas
s provedením ohlášené stavby č. 12/2020.
Rozpočet k tomuto investičnímu záměru
činí 10 568 885,94 Kč bez DPH. Součástí tohoto záměru je hřiště pro ZŠ a MŠ
s polským jazykem vyučovacím v Bukovci – vegetační úpravy, které nám zpracovává Ing. arch. Kateřina Černohorská
a Hřiště pro ZŠ a MŠ s polským jazykem
vyučovacím v Bukovci, zpracovává Ing.
Roman Čechák. Na tyto projekty je rozpočet zpracováván.

KOMUNIKACE „NA BŘEHU“
Městský úřad Jablunkov vydal Společná povolení pro oba dva úseky komunikace. Celková rozpočtová částka
činí 3 475 610,- Kč bez DPH. V současné
době je řešeno darování příjezdové komunikace manželů Promných vedoucí od novostavby na výše zmiňovanou
komunikaci.

KOMUNIKACE K RD Č. P. 389 –
MOTYKOVI
Dne 17. 2. 2020 bylo vydáno Společné
povolení pro tuto komunikaci. Rozpočet

Víceúčelové hřiště v obci Bukovec.

zatím projektantem nebyl předložen a je
zpracováván spol. C2Pecap s.r.o.

STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ
TOČNY AUTOBUSŮ U ZŠ V BUKOVCI
Dne 17. 3. 2020 bylo vydáno Společné
povolení. Rozpočet zatím není k dispozici.
Rozpočet je taktéž zpracováván Ing. Romanem Čechákem.

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ V OBCI
BUKOVEC
Dne 19. 5. 2020 vydáno Společné povolení. Rozpočet je 12 697 854,- Kč bez DPH

MOST K PAZDEROVÝM
V dubnu 2019 byl zpracován Stavebně
technický průzkum mostu u Pazderů
Ing. Janem Hurtou. Následně jsme zažádali Ing. Lenku Ondráčkovou o vyhotovení pasportu a přepočtu zatížitelnosti. Aktuálně byly provedeny geologické práce,
které jsou zapotřebí pro určení dalšího
postupu v rámci vyřizování projektové
dokumentace pro společné územní a stavební povolení.

KOMUNIKACE ZAREMBČOK
Probíhá zpracování projektové dokumentace na opravu plochy komunikace
Ing. Andreou Milatovou.

KOMUNIKACE SUSZKOVI
Aktuálně probíhá zajišťování předběžných souhlasů s opravou komunikace a
odvodněním.
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„Ptáte se – Odpovídáme,
aneb Jedna paní
povídala…“
• Kdy se rozhodlo o výstavbě
nové požární zbrojnice na pozemku v areálu Kempaland?
O stavbě požární zbrojnice rozhodlo zastupitelstvo v roce 2016 na
svém zasedání.
• Informovala o tom Obec?
Veškeré informace Obec zveřejňuje na svých webových stránkách
a na informační tabuli u obecního
úřadu. Je taktéž možnost dostat
patřičné informace přímo na obecním úřadě. Zasedání zastupitelstva
je taktéž veřejné, kde se má možnost každý vyjádřit ke konkrétnímu
bodu jednání zastupitelů.
• Proč se neprovedla rekonstrukce
stávající budovy?
Budova současné hasičské zbrojnice se nachází ve zcela členité zástavbě a není možné nijak budovu přestavovat tak, aby splňovala
podmínky a parametry současných
norem a potřeb hasičů. Přístavba
garážového stání, jež byla plánována jako první varianta také padla, protože jsme nedostali souhlas
vlastníků sousední parcely.
• Podařilo se získat dotace? Kolik?
A kolik bude nová hasičárna stát
obecní pokladnu?
Na stavbu nové požární zbrojnice
jsme získali dotace od generálního
ředitelství HZS ve výši 4 500 000 Kč
a Moravskosleszký kraj nás podpořil částkou 2 250 000 kč.Obec zaplatí ze svých finančních prostředků
cca 6 168 348,26 kč.
• Jakou plochu zabere nová hasičárna ze stávající plochy parkoviště?
Požární zbrojnice má rozměry délka 15 900 mm a šířka 12 400 mm.
Požární zbrojnice se nestaví na žádném parkovišti, že tato plocha byla
využívána k parkování v zimní sezoně je jen vůle majitele tohoto pozemku a tou je Obec Bukovec. Tato
plocha spadala do zemědělského
půdního fondu.
• Disponuje obec pozemkem pro
další parkování?
Obec Bukovec připravuje samozřejmě výstavbu nových parkovacích
ploch s dostatečnou kapacitou pakovacích míst. Tady je nutno dodat
že je třeba ještě počkat na změnu
územního plánu, kde jsou již tyto
plochy zahrnuty.
Radovan Rucki,
zastupitel
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Jak pokračujeme nebo-li BUKOVECKÝ BETLÉM
V mém dětství jsme u nás doma prožívali dlouho očekávané chvíle Vánoc okolo umělého stromečku zdobeného několika křehkými baňkami. Součástí vánoční
tradice byla ale i každoroční procházka
do domečku babičky JIŘINY KRÁLOVÉ,
kde voněl koláč, tikaly nástěnné hodiny
kukačky, praskalo dřevo v kamínkách a --v zadní sednici byl postaven BETLÉM. Na
velké dřevěné desce byly pečlivě rozestavěny šité postavičky v replikách slezských
lidových krojů a všechny směřovaly vítat
narozené dítě houpané v kolébce. Marie
i pěstoun Josef bydleli v malé dřevěnce
s několika kusy prostého nábytku, oblečeni do horalských krojů. Nezbytnou součástí obrazu byly mohutné živé smrky za
chalupou vonící všude okolo. Dětské oči
viděly vyšívané pleny, věnec na hlavě nevěsty, ovečky s pastýřem a množství barevných látek. Až později začaly chápat
rozdíly v lidovém oblečení a příběh putování všech lidí z celého Slezského kraje do Betléma k nově narozenému dítěti.
Paní Jiřina Králová (1911-1998) byla
významnou osobností národopisu Těšínska, která celý svůj život zasvětila
výzkumu, dokumentaci, rekonstrukcím
lidových krojů a propagaci lidové kultury těšínského regionu. Své poznatky
získala bohatým systematickým terénním výzkumem, kterým zachytila vývoj
lidového oděvu v podhorských a horských oblastech Beskyd (např. Hrčavsko),

včetně moravsko-slovenského pomezí
(Čadecko). Byla zakládající členkou národopisných souborů Javorový (Třinec)
a Slezan (Český Těšín), od začátku vzniku Slezských dnů spolupracovala s Maticí
Slezskou v Dolní Lomné jako organizátorka i jako autorka. Lidovou kulturu představila také v dokumentech natočených
Českou televizí a rozhlasem. Množství
výzkumného materiálu a získaných odborných znalostí využila při vlastní tvorbě, která se zachovala v nástěnných obrazech, vyšívaných vzornících, v replikách
lidových krojů i v autorsky ztvárněném
krojovaném betlému, který je nyní součástí sbírek Těšínského Muzea.
Možnost vrátit zaznamenaný etnografický materiál do místa svého vzniku
je i pro dědice odkazu paní Králové potěšením. Ideový záměr byl schválen zastupiteli obce Bukovec, Muzeem Těšínska

i panem farářem Alfrédem Volným, který
umožnil částečné využití farních pozemků. Ztvárnění v podobě dřevěných plastik vede Mistr tradiční rukodělné výroby
Moravskoslezského kraje pan Pavel Kufa,
chalupa odkazující na Bukovecké dřevěnky vzniká pod odborným dohledem pana
Jana Kawuloka z rodinné firmy Pila Kawulok a potřebné technické a stavební prvky dopracovává inženýr Roman Čechák
ze společnosti KAMARO.
Na malém prostranství za presbytářem kostela se tak ve vánoční době
budeme moci připojit k děcku z Bukovce, k jablunkovskému páru, těšínskému
páru, mladému horalu v širokém pase
s trombitou a ovečkami, svobodné dívce z Jaworzynky i k nevěstě ze Skalitého
- vítat nejvzácnější dítě ležící uprostřed
Svaté rodiny v prostých jeslích. Autorsky
zpracovaný motiv tak nabídne nejen historické souvislosti, etnografický přesah,
ale i pozvání, aby se všichni lidé dobré
vůle přidali.
S přáním úspěšného dokončení díla za
zpracovatelský tým
Ing. Kateřina Černohorská
Autorizovaný krajinářský architekt
(V článku jsou využity životopisné údaje
paní Jiřiny Králové zpracované Mgr. Evou
Hovorkovou)

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.
Červenec
Roženková Alžběta
Sikorová Marie
Burová Helena
Kantorová Helena
Skurzok Josef
Waszut Pavel
Kadlubiec Václav
Byrtus Roman
Kantorová Eva
Bury Jan

93
85
85
70
65
65
65
55
55
50

Srpen
Pospíšilová Helena
Heczko Miroslav
Čmiel Petr
Zogatová Jiřina
Starzyková Alena
Szkanderová Zdeňka

98
65
55
50
50
50

„Mládí by byla krásná doba, kdyby
přišlo až později v životě.“
Charlie Chaplin

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

Září
Lipowská Terezie
Bieleszová Danuše
Suszková Aloisie
Placzek Stanislav
Nieslaniková Věra
Cieslarová Marie
Herman Roman
Byrtusová Jana
Szkandera Jan
Heczko Miroslav
Pieter Milan

75
65
65
65
65
60
55
55
50
50
50
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Na návštěvě
u paní Alžběty Roženkové,
jubilantky měsíce července
Milé setkání s úžasnou jubilantkou Alžbětou Roženkovou proběhlo ve čtvrtek 16. 7. 2020.
Byla to návštěva, ze které se nechtělo odejít... Paní Roženkováluští křížovky, hraje šachy a háčkuje, pěstuje muškáty a zajímá se o zahrádku.
Přejeme pevné zdraví, hodně síly, energie a samé dobré lidi
kolem sebe.
Zaměstnanci OÚ Bukovec

NOVINKY Z KNIHOVNY
M i n i s t e r s t vo
kultur y rozhodlo o posk y tnutí
dotace Obci Bukovec ze státního rozpočtu ČR
na rok 2020. Jedná se o dotaci pro
knihovnu v rámci programu Veřejné informační služby knihoven, podprogram:
VISK 3 -Informační centra veřejných knihoven – ICEKNI, název projektu Obnovení IT
vybavení.
Výše dotace činí 22.000 Kč a bude
použita na nákup notebooku, tiskárny
a 2kusů tabletů. Termín konání projektu:
v průběhu roku 2020. Celkové plánované
náklady projektu by měly činit 31.480 Kč.
Rozdíl tedy dofinancuje obec z vlastních
prostředků.

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY...
BUKVÍNKOVA DOBRODRUŽSTVÍ
Hlavní hrdina, chlapeček Bukvínek, narozený
v bukovém lese
a malý právě tak
jako ukazováček,
se rozhodne jít
do světa. Bukový
les už je mu malý
a okoukaný. A tak
Bukvínek bloumá po světě a zažívá nová
dobrodružství, o kterých se mu ani ve snu
nezdálo. Děti budou svědky například

toho, jak se Bukvínek stal apoštolem, listonošem nebo jak spadl komínem až do
pekárny a pomáhal paní Brunclíkové s marcipánovým koláčem.

POLICEJNÍ POHÁDKY
Víte, že není zločinec jako zločinec?
Páchat škodu může
kdekdo, například
čert nebo pirát, známé firmy, řeknete si.
Policejní pohádky
však dokládají, že na
cestu zločinu se mohou vydat i zdánlivě
bezúhonné bytosti. To se budete divit, až
si přečtete, co vyvedli tchoř, kuna nebo
splašená formule. V pohádkách ale nemají zločinci šanci, jako strážci pořádku
totiž nastupují pavouci s píšťalkou, kouzelná policejní čepice, kočka Adelinda
nebo detektiv Karamelka. Oblíbená autorka Zuzana Pospíšilová přichází s další pohádkovou sérií z edice Pohádkové čtení,
kterou vtipnými ilustracemi doprovodila
Zdeňka Študlarová.

DOKONALÁ
VRAŽDA
Sara Medlarová je
královnou romancí,
s miliony prodanými
výtisky. Po odchodu na odpočinek se
však začíná nudit,
a tak se vrací do své-

ho rodného městečka Lachlanu na Floridě
a pustí se do přestavby starého sídla, jež
obdivovala už jako dítě. Pro ni samotnou je
příliš velké, ale raději by umřela, než by to
někom přiznala. Pak však v Lachlanu získá
práci Sařina neteř Kate, která chce prorazit
jako realitní agentka. Kate tedy osloví tetu,
jestli by nemohla zůstat u ní, než si najde
něco vlastního. Když však dorazí k Saře
domů, zjistí, že není jediným dlouhodobým hostem. V domě má už svůj pokoj
i Jackson Wyatt, a ačkoliv se nedá popřít, že
je to okouzlující fešák – je jasné, že má její
tetu omotanou kolem prstu – ještě nikdy
nepotkala nikoho, kdo by ji rozčiloval tolik
jako Jack. Poté co jsou v městečku náhodou
objeveny dvě lidské kostry, toto nepravděpodobné trio se spojí pod společným cílem: vyřešit záhadu, kterou zřejmě chtějí
všichni uchovat pod pokličkou. Sara, Kate
a Jack, spojeni smyslem pro spravedlnost
a touhou napravit staré křivdy, se budou
muset pustit do temných tajemství městečka a přivést na světlo ošklivou pravdu.

POHÁRY TOUHY
Violina minulost
je opředena tajemst vím - její matka odmítá mluvit
o rodině zemře lého otce. Pr vní
střípky pravdy tak
Viola nečekaně odhalí až ve chvíli,
kdy se jako dospělá
ocitá na dramatické životní křižovatce.
Východisko z těžké situace vidí v neče-
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kané závěti svého dědečka, o jehož existenci neměla ponětí. Do klína jí spadly
vzácné vinohrady, ale také polorozbořený vinný sklep. Třebaže o vinařském řemesle nic neví, rozhodne se Viola z ruin
vybudovat nové vinařství a navázat na
rodinnou tradici. Střetne se s řadou překážek a předsudků, nepřízní osudu i lidskou zákeřností. Zažívá žhavá erotická
vzplanutí a poznává odvrácenou tvář
lásky, ale také skutečné přátelství. Na
scéně se však objevuje chladnokrevný
násilník zaměřený na mladé ženy a Viola se ocitá v jeho hledáčku. Jako mrazivé poselství ze záhrobí se jí navíc začíná
zjevovat duch zesnulého dědy s tajemnými vzkazy, které je potřeba rozluštit.
Nad Violou se postupně stahují temné
mraky a začíná jí hrozit smrtelné nebezpečí… Ponořte se do napínavého příběhu plného emocí, dráždivé erotiky,
tajemna i nečekaných zvratů…
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STINGL MILOSLAV BIOGRAFIE
CESTOVATELSKÉ LEGENDY
První autorizovaná biografie cestovatelské legendy Miloslava Stingla. Významný český
cestovatel a spisovatel Miloslav Stingl po
desítkách let zarytého mlčení souhlasil
se zpracováním a zveřejněním svého neuvěřitelného životního příběhu, na který netrpělivě čekalo několik generací jeho věrných čtenářů. Fascinující život autora, který
své etnografické výzkumy uveřejnil ve 42
knihách, jež vyšly ve 240 vydáních v nákladu převyšujícím 17 milionů výtisků, je
dodnes opředen mnoha dohady a tajemstvími. Jak je možné, že v době neprodyšně uzavřených hranic procestoval 152 zemí

celého světa? Proč si ho indiánský kmen ze
Severní Ameriky vybral za svého náčelníka? Co mu pomohlo přežít děsivou námořní katastrofu u břehů Afriky během jedné
z jeho osmi plaveb kolem světa? Během
devatenácti let, která prožil za hranicemi
své země, se mu svět měnil doslova před
očima. Podívejte se v jeho vzpomínkách
na průběh karibské krize přímo z obklíčeného ostrova nebo prožijte dramatickou
cestu za neznámými indiánskými kmeny
hluboko v neprobádaných pralesích Nové
Guineje. O překvapivá setkání se slavnými
krajany, vládci a světoznámými osobnostmi nebude nouze! Dlouho očekávaná kniha obsahuje 45 význačných dokumentů
a fotografií uložených v dárkovém boxu.
Tajemství prolomeno! Legendární cestovatel prozradil detaily svého pozoruhodného života.
Jarmila Bujaková
knihovnice

Cesta na počest k uctění památky cestovatele
a spisovatele Dr. Miloslava Stingla
V termínu 19. – 22. 5. 2020 proběhla CESTA
NA POČEST VELKÉHO NÁČELNÍKA OKIMY.
Do Bukovce tato výprava zavítala 21. května 2020 v odpoledních hodinách.
Nejvýchodnější bod navštívili: Jakub
Vágner, Libor Sváček, Jan Révai, Martin
Gabla, Karel Wolf, Tomáš Tureček, Marcel
Nekvinda, Rudolf Švaříček, Ladislav Zibura, Adam Chroust, Jindra Böhm, Richard
Konkolski… a další a další...

Foto expedice na nejsevernějším, nejzápadnějším, nejjižnějším a nejvýchodnějším krajním bodem. V Bukovci na parkovišti areálu
Kempaland.

Občasník obce Bukovec
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ŠKOLNÍ ŽIVOT V ČESKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE V DOBĚ „KORONAVIROVÉ“
V letošním roce se nám do našich školních plánů vloudila velká a nečekaná změna, se kterou nikdo nepočítal a na kterou
nikdo nebyl připravený.
Školní vyučování bylo zrušeno téměř
ze dne na den a učitelé, žáci a rodiče stáli
před velkým úkolem - naučit se spolupracovat na dálku. Úkol to nebyl nijak lehký,
ale rodiče s dětmi to doma zvládli a patří jim za to velké poděkování ze strany
školy. Zvláště ti rodiče, kteří kromě učení
doma s dětmi zvládli ještě své povinnosti
pracovní. Učitelé se v tomto období snažili zadávat dětem práci tak, aby ji děti
dokázaly splnit i bez rodičů. Všichni však
víme, že bez důsledné kontroly a alespoň
částečné pomoci by domácí práce nebyla
provedena moc dobře. Děti zkrátka potřebují mít nad sebou dohled. A když se učí
doma, je dohled na rodičích.
Od března do června jsme si vyzkoušeli trošku pozměněné role a snažili se
přijít na co nejvhodnější řešení různých
situací. Potvrdilo se, že bychom děti měli
čím dál tím více učit pracovat s moderními technologiemi, které se staly součástí
našeho života, ať už se nám to líbí nebo
ne. V souvislosti s tím od září v naší škole zavedeme některá opatření, která pomohou zjednodušit administrativní záležitosti, například:
- úplatu za předškolní vzdělávání v MŠ
bude možno platit pouze bezhotovostně na školní účet,
- úplata za zájmové vzdělávání ve školní
družině bude také pouze bezhotovostní,
- komunikace s rodiči všech dětí MŠ
a žáků ZŠ bude probíhat elektronicky,
každé dítě bude mít vytvořenu svou
školní emailovou schránku – rodiče

dětí budou v září proškoleni, aby mohli schránku se svými dětmi co nejlépe
využívat…
No a jak se doma učilo našim žákům? Jak
to vidí oni?
Poprosili jsme je, aby nám o tom něco
napsali. Tady je výběr z jejic h odpovědí.
Možná, že v nich někoho poznáte:

UČENÍ DOMA OČIMA NAŠICH
ŽÁKŮ
Učení doma mě celkem baví. Můžu si déle
pospat, což je fajn. Jediná věc, která mi
vadí, je to, že mi chybí kamarádi.

....................................................
Také jsem se více naučila pracovat s počítačem, i když si sem tam omylem něco
vymažu.
Při učení doma jsem se naučil nové věci na
počítači. Raději bych se ale učil ve škole,
z počítače mě někdy bolí oči.

....................................................
Moc mě nebavilo se učit bez kamarádů.
Naučil jsem se víc pracovat s počítačem.
Jenom někdy! bych se chtěl učit doma.

....................................................
Upřímně jsem byl nadšený z toho, že budou prázdniny. Po chvilce mě to nadšení
přešlo, když jsem se musel učit sám v pokoji bez kamarádů. To teda žádné prázdniny nebyly. Vždycky dopoledne jsem se
snažil sám splnit co nejvíce úkolů, abych
měl učení rychle za sebou. Někdy mě
rozptyloval synovec, snažil se pomáhat,
tak se sešit občas neobešel bez nějaké
čmáranice.
Práce s počítačem mě bavila hodně, ale
přeci jsem více využíval mobil. Byla sranda, když jsem si mohl zadání úkolů přečíst
třeba venku.
Učení z domu mě bavilo, sice mi chyběli
kamarádi, ale měl jsem víc času doma pořád něco dělat a vymýšlet. Do školy už se
těším, ale klidně by se mohly střídat týdny
doma a ve škole, to by bylo super:)

Učení doma mě bavilo, ale občas i ne. Bavilo mě v tom, že jsme si mohli volat přes
Microsoft Teams a tím se učit spolu. S učením mi pomáhali rodiče a spolužáci. Na
online učení mi rodiče koupili notebook.
Ale radost mi vydržela jen týden. Protože
po týdnu šel na reklamaci.

....................................................
Bylo to opravdu náročné období, hlavně
bez spolužáků. Učení doma mě zpočátku
nebavilo. Neuměla jsem si to představit.
Jak se budu muset doma učit? Jak mám
pracovat s počítačem? Jak budu posílat
úkoly? A hlavně jak dlouho budu bez kamarádů. A chození ven v rouškách taky
moc příjemné nebylo:( Postupem času
jsem si na to zvykla. Nic jiného mi nezbývalo. V učení jsem si udělala řád, co
kdy budu dělat a co musím udělat hned.
S pomocí mých rodičů jsem se naučila
pracovat s počítačem. Třeba otevřít si
svůj účet, abych si mohla udělat úkoly,
vkládat fotky, vyhledat si na internetu
třeba nějaké zajímavosti, co jsme měli
do přírodovědy. A ten nejtěžší úkol pro
mě byl udělat prezentaci do přírodovědy.
Ale vše jsem zvládla. Bylo fajn mít rodiče
pořád doma:))
Učit se doma bylo náročné, ale pro něco
dobré. Chodit do školy je stejně nejlepší.
Hlavně tam jsou kamarádky a spolužáci:))
Už se do školy těším.

....................................................

....................................................
Učit se doma bez kamarádů mě skoro
nebavilo. Byli jsme na polské hranici, kde
chodili policisté a vojáci se samopaly a kde
sestřenice od mamky předala mamince dopis ohledně pozemku pro babičku.
Naučila jsem se víc pracovat s počítačem
a rychleji psát na klávesnici. Učit se doma
s počítačem mě baví, jo a do školy bych
chtěla chodit obden.

....................................................

(Fotodokumentace k příběhům dětí.)
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Bukovecké děti se prostě s učením
doma společně s rodiči poprali se ctí. Ještě jednou všem rodičům děkujeme za
jejich obětavost a spolupráci, která není

vždy samozřejmostí. O to více si zodpovědného přístupu rodičů ke vzdělávání
jejich dětí vážíme.
Pedagogové ZŠ Bukovec

Wkrótce wakacje …
Koniec roku szkolnego zawsze kojarzony jest z mnóstwem akcji i imprez szkolnych oraz pozaszkolnych. Corocznie
finiszujemy z materiałem dydaktycznym
oraz z przeróżnymi uroczystościami,
konkursami i wyjazdami edukacyjnymi.
W tym roku jednak było zupełnie inaczej.
Termin 11 marca stał się przełomowym również w naszej szkole. Z godziny na godzinę otrzymywaliśmy nowe
informacje i polecenia związane z pandemią koronawirusa i władze państwa
dosłownie z dnia na dzień pozamykały szkoły.
Nowa i bardzo trudna sytuacja dla
wszystkich: dzieci, uczących oraz rodziców. Pomimo wszystko udało nam się

te niełatwe czasy, pełne wątpliwości
i obaw przebrnąć z gracją i dzięki starannym przygotowaniom i elastyczności pedagogów, nastawieniu i motywacji
uczniów oraz wyrozumiałości i poświęceniu naszych rodziców, wszystkiemu
podołaliśmy.
Nie twierdzę, że zawsze i dla wszystkich było łatwo i sądzę, że sytuacja stała
się wyzwaniem dla niejednego z nas, ale
tym bardziej nas wzmocniła i nauczyła
nowych rzeczy i pokazała nowe możliwości. Szybko dostosowaliśmy się do
nauki dystansowej, która, jak wszystko,
ma swoje plusy i minusy, ale dzięki bardzo dobrej współpracy z rodzicami, nauka
zdalna okazała się być efektywną w edu-

kacji dzieci w zaistniałych warunkach.
Przykro nam, że niestety nie mogliśmy, jak corocznie, wziąć udział w lekcjach pływania, konkursach plastycznych,
muzycznych, sportowych oraz akcjach
kulturalnych i wyjazdach edukacyjnych.
Mamy nadzieję, że wkrótce cała sytuacja
wirusowa się uspokoi a my po przerwie
wakacyjnej wrócimy do naszych zwykłych obowiązków szkolnych.
Wszyscy musieliśmy się przyzwyczaić do komunikacji internetowej, toteż tegoroczne zapisy do klasy pierwszej odbyły się za pomocą komputera. A więc
w przyszłym roku szkolnym przywitamy
w bukowieckiej podstawówce szóstkę
nowych uczniów.

Občasník obce Bukovec

Od 25 maja ponownie zasiadło do ławek szkolnych 26 uczniów i rozpoczęło
nauczanie w szkole, zaś 12 dzieci pozostało na nauczaniu dystansowym i dzięki staraniom i współpracy nauczycieli,
dzieci i rodziców, większość materiału
dydaktycznego z programu nauczania,
w miarę możliwości, została przerobiona
i opanowana przez uczniów, resztę zaś
uzupełnimy i doszlifujemy we wrześniu.
Na pewno sprawa paskudnego koronawirusa nauczyła nas elastyczności
w działaniu, szybkiego dostosowania się
do zaistniałej sytuacji oraz do dowartościowania zdrowia i osobistego kontaktu
z sobą nawzajem.
Udanych i bezpiecznych wakacji w towarzystwie najbliższych!
Mgr. Halina Kulig
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Proč máme na Jablunkovsku Centrum pomoci sv. Rafaela

Centrum pomoci sv. Rafaela je místem
setkání – můžete se zde setkat při kávě
a také při výběru něčeho hezkého na sebe
za velmi nízké ceny. V příjemném kolektivu se zde můžete naučit vytvořit něco
hezkého v klubu tvořících maminek atd.
Centrum je otevřeno všem, především lidem v obtížné životní situaci.
Nejčastějšími klienty centra jsou rodiny
s dětmi. Často jde o samoživitele, pro které je výchova dětí velice náročná. Těmto lidem se snažíme pomáhat různými způsoby. V letních měsících pořádáme programy pro děti, výlety pro maminky s dětmi
a mnoho dalších aktivit. Jedním z důležitých projektů je nákup školních pomůcek.
Každým rokem Charita Jablunkov organizuje benefiční závod „S koloběžkou pro
charitu“ v rámci Jablunkovského jarmarku. Výtěžek z akce jde na nákup školních
pomůcek pro děti ze sociálně slabých rodin z Jablunkovska. I když je letošní akce
z důvodu koronaviru zrušena, školní pomůcky budou. Podařilo se nám na ně získat finanční prostředky z jiných zdrojů.
Poskytnutím pomůcek chceme pomoci
rodičům a ulehčit dětem start do nového školního roku. Většina dětí srovnává
svoje oblečení, pomůcky, telefony atd.
s ostatními dětmi. My se snažíme tyto
rozdíly zmírnit. Nechceme, aby děti od
nejútlejšího věku zažívaly diskriminaci

kvůli finančnímu zázemí rodiny. Letos také
připravujeme projekt, v rámci kterého
budou mít sociálně znevýhodněné děti
z Jablunkovska možnost teplého oběda
i v době prázdnin. Chceme jim tak zajistit
vyváženou stravu a eliminovat riziko deficitu a pomoci tak i rodičům samoživitelům, kteří často chodí do práce.
Do těchto programů se může přihlásit každý, kdo je ve finanční tísni. Nebojte se ozvat!
Mezi naše klienty patří také lidé bez domova, senioři, lidé zadlužení a lidé s různými problémy. V Centru pomoci sv. Rafaela
pomáháme lidem nalézat řešení z obtížné
situace. Pokud jim neumíme pomoci, alespoň je vyslechneme. Cílem je pomáhat
tak, aby si lidé dokázali pomoct sami. Když
pomáháme, vyžadujeme také dodržování určitých základních pravidel, bez kterých nelze fungovat, to vše ale s lidskostí,

pochopením a důstojností. Samozřejmostí je u nás mlčenlivost.
Pokud chcete podpořit Centrum
pomoci sv. Rafaela, stavte se na kávu
nebo si přijďte vybrat nějaké oblečení do našeho šatníku. Můžete nás také
podpořit dobrovolnictvím v centru (hlídání dětí, doučování, vedení setkání nebo
pomoc v šatníku).
Pokud jste sami v tísni, nebojte se
na nás obrátit (telefonicky 733 592 289
nebo osobně). Jsme tu pro Vás. Buďte
si jistí, že žádný problém pro nás není
příliš malý ani příliš velký, žádná otázka není hloupá otázka, a nikdy není
pozdě na nový začátek. Od července
máme otevřeno v pondělky a středy
od 8:00 do 17:00 a v úterky a čtvrtky
od 8:00 do 14:00 hod.
Na setkání s Vámi se těší celý team pracovníků Centra pomoci sv. Rafaela.

Občasník obce Bukovec
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Naše pečovatelská služba je tu i pro Vás.

V Charitní pečovatelské službě poskytujeme pomoc lidem, kteří už nejsou
schopni se o sebe postarat sami. Pečovatelská služba pomáhá seniorům, osobám se zdravotním postižením, ale taktéž
i mladým lidem od 19 let, kteří se z důvodu
zhoršeného zdravotního stavu nedokáží
postarat sami o sebe (například měli úraz,
autonehodu aj.).
Jsme terénní služba, která zajišťuje péči
v domácnosti osoby. Na začátku se vždy
domlouváme, jakou podporu a péči člověk potřebuje a pak realizujeme nasmlouvané činnosti. Služba je vždy domluvena
a nastavena dle potřeb osoby, respektuje jeho soukromí a jeho volbu, pracovníci
zachovávají mlčenlivost ohledně služby.
Můžeme Vám pomoci například s osobní
hygienou, se zajištěním nákupu, stravy,
s běžným úklidem a s mnoha dalšími činnostmi, které jsou pro Vás důležité. Usilujeme o to, aby člověk mohl co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí a za
pomoci služby žil běžný život i přes svou
nepříznivou situaci.
Charitní pečovatelská služba poskytuje
taktéž zdravotní pomůcky. K dispozici má
polohovací lůžka, antidekubitní matrace
a další pomůcky.
Víme, že dlouhodobá péče o blízkou
osobu je velmi náročná a často i stresující. Proto nás kdykoli můžete kontaktovat v pracovních dnech od 7–15 hodin na

tel. č. 731 489 675, tehdy prodiskutujeme
vaši situaci a budeme hledat řešení. Na
péči o Vašeho blízkého nemusíte zůstat sami.
Ráda bych uvedla jeden příběh, který
vyplývá z praxe sociálního pracovníka. Pečovatelskou službu oslovila mladá žena,
která žádala péči pro svého dědečka, který žije v domečku na samotě. Dědeček
za žádnou cenu nechce jít do pobytové
služby, ale již nezvládá péči o sebe a dům.
Vnučka nemá možnost navštěvovat dědečka častěji než jednou za 2 týdny. 72letý
pán žije sám v rodinném domku, stará se
zde o pejska a slepice, musí sám topit, aby
měl teplo, nemůže se sám okoupat, protože má bariérovou koupelnu a do vany už
nevleze, takže se koupe v lavoru. Nákupy

mu 1 x za 14 dní přiváží dcera s vnučkou,
které mu pomáhají v domácnosti. Jeho
zdravotní stav mu nedovolí pohybovat se
bez berlí, dále ho omezuje zhoršený zrak.
Dohodli jsme se na zahájení služby. Díky
naší pečovatelské službě se pán znovu raduje z toho, že může žít ve svém domku.
Pečovatelky mu nakupuji, pomáhají mu se
okoupat kdykoli potřebuje a dcera s vnučkou jsou klidné, protože ví, že každý den
dědečka někdo navštíví a pomůže mu se
vším, co potřebuje. Momentálně služba
probíhá jak ke spokojenosti pana, tak ke
spokojenosti rodiny.
Vše dobré do dalších dnů Vám přeje
Mgr. Monika Rojčíková, vedoucí služby.

Charita Třinec rozšiřuje služby, k asistenční službě
otevírá také „Poradnu pro pečující“

Charita Třinec otevírá od června 2020
„Poradnu pro pečující“, v níž bude poskytovat zdarma poradenské služby pro seniory, osoby se zdravotním postižením
či osoby, které o ně pečují. Jestliže se
doma staráte o svého blízkého a potřebujete poradit či pomoci, využijte nové
poradny na ul. Přátelství 1009 na Kamionce v Třinci (budova bývalé pošty), kde
funguje Charitní bazárek a jeho součástí
je nyní i poradna nebo si domluvte individuální konzultace v domácím prostředí.

Charita Třinec pomáhá svým klientům
asistenční služby, jejich rodinným příslušníkům a dalším pečovatelům, kteří se starají o osobu blízkou a mnohdy se v závažné situaci sami ocitají. Během nouzové
stavu se zaměstnanci Charity sami zapojili
a za podpory dobrovolníků přebudovali
jednu velkou místnost v prostorách Charitního bazárku na Kamionce v Třinci a od
června zde bude fungovat „Poradna pro
pečující“. Budou zde probíhat individuální i skupinové ukázky péče o nemocného nebo seniora, praktické poradenství
a nácvik péče.
„Dlouhodobé poskytování péče je fyzicky a psychicky velmi náročné, pečující
nemají čas na svůj osobní život, což vede
ke zhoršení jejich zdraví, těžko lze být

najednou v práci i pečovat, dochází ke
kolizím v rodině, k nejistotě z budoucna
nebo ze zdravotního stavu opečovávaného“, vysvětluje paní Magdalena Kněžíková, vedoucí charitní asistenční služby.
Lidem, kteří pečují o osobu blízkou, nabízí Charita Třinec službu osobní asistence, aby si mohli při neustálém pečování
odpočinout. „Víme velmi dobře, v jak složité situaci se tito pečující nacházejí, jejich
práce je nesmírně záslužná, i když společensky nedoceněná, proto jim chceme
pomoci, buď odlehčením služby charitní
osobní asistenční službou, nebo komplexní podporou v Poradně pro pečující“, popisuje vedoucí charitní asistenční služby.
Sociální pracovník poradny radí, jak se
na péči o blízkou osobu připravit, co je
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důležité zařídit, předvede, jak se správně
používají kompenzační pomůcky a vysvětlí
zásady správného polohování na lůžku. Pomůže pečujícím zorientovat se v systému
dávek, s vyřízením invalidního důchodu,

dávek pro osoby se zdravotním postižením
a také se spoustou dalších záležitostí, které
se s péčí o osobu blízkou pojí.
Nová poradna sídlí v Třinci na Kamionce, ulice Přátelství 1009. Otevřeno

Na financování Poradny pro pečující se podílí Moravskoslezský kraj.

má ve středu od 9 do 11 hodin. Kontaktní osobou je Bc. Marta Bezecná.
Podrobnější informace lze najít na
webových, případně facebookových
stránkách Charity Třinec.

tel.: 724 257 219, 558 993 587,
e-mail: monika.byrtusova@trinec.charita.cz,
Charita Třinec, ul. Lidická 1272, 739 61 TŘINEC,
www.charitatrinec.cz
Ing. Monika Byrtusová
ředitelka

EVROPSKÝ DEN PROTI VLOUPÁNÍ

MS kraj – zabezpečení bytů, domů či chat…nejen před dovolenou
S blížícím se obdobím prázdnin a u příležitosti Evropského dne proti vloupání,
který letos připadá na 17. června, chtějí moravskoslezští policisté připomenout důležitost zabezpečení bytů, rodinných domů, ale i rekreačních chat před

vloupáním. Preventivní rady je žádoucí
aplikovat během celého roku, byť období
dovolených je z pohledu uvedené kriminality „rizikovější“. Více k Evropskému dni
proti vloupání zde: https://www.policie.
cz/clanek/evropsky-den-proti-vloupani-roku-2020.aspx.
…v době, kdy poškozená spala, měl
pachatel upraveným předmětem otevřít
neuzamčené vstupní dveře bytu nacházejícím se v panelovém domě na Ostravsku
a z předsíně odcizit kabelku. V té se nacházela peněženka s osobními doklady,
platebními kartami, finanční hotovostí
a dalšími osobními věcmi. Poškozená vyčíslila škodu na odcizených věcech na téměř dvanáct tisíc korun…
Za prvních pět měsíců letošního roku
policisté v Moravskoslezském kraji registrovali okolo dvou stovek případů vloupání do bytů, rodinných domů a víkendových chat. V porovnání se stejným
obdobím roku 2018 a 2019 jsou údaje obdobné. Rovněž předmět zájmů ze strany
pachatelů se za poslední dobu nemění.
Převládá finanční hotovost, šperky z drahých kovů či menší spotřební elektronika
(notebooky, mobilní telefony, tablety či
fotoaparáty).
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Moravskoslezští policisté různorodou
formou působí na širokou veřejnost při
osvětě a předávání preventivních rad a informací v souvislosti s předcházením uvedené trestné činnosti. Zmínit lze kontrolu chatových oblastí, dohled při běžném
výkonu služby či realizaci přednášek nebo
mediální výstupy. I přes uvedené nelze
vloupání zcela vyloučit. Avšak existuje několik možností preventivního charakteru,
kterými ho lze ztížit či od něj zcela odradit.
Jedním z nástrojů prevence majetkové
trestné činnosti uvedeného charakteru je
projekt Policie České republiky a Ministerstva vnitra České republiky s názvem
„Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě
i svým sousedům“ představený veřejnosti

již v roce 2018, který byl v dalších letech
aktualizován. V rámci něj mohou občané
využít mobilní aplikaci s názvem „Zabezpečte se“, která rovněž prošla „vylepšením“ (více na: https://www.policie.
cz/clanek/novy-preventivni-projekt-na-ochranu-majetku.aspx).
Závěrem moravskoslezští policisté uvádějí některá preventivní doporučení:
• Při zabezpečení objektu je vhodné
kombinovat mechanické a elektronické prvky.
• Neupozorňujte na svou nepřítomnost,
například na sociálních sítích.
• Při odchodu objekt řádně zajistěte
(uzavřít okna, uzamknout dveře, použít
mechanické prvky, případně zapnout

KULTURA V OBCI

Kulturní akce v roce 2020
1. 9. 2020

Setkání s jubilanty

2. 9. 2020

Vítání občánků
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alarm), rovněž i při krátkodobém opuštění objektu (například při práci na zahradě apod.).
• Uklízejte na pozemku a udržujte přehledný prostor před objektem.
• Cennosti nedávejte na odiv, chraňte je,
pořiďte si jejich soupis, fotografie, myslete na pojištění.
• Určitou výhodou mohou být dobré
sousedské vztahy. Je důležité nebýt
lhostejní k ostatním, pomáhat si, a také
všímat si podezřelých osob či vozidel.
Další hodnotné informace mohou občané získat na internetových stránkách
www.stopvloupani.cz
Policie ČR
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POZVÁNKA
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