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obce Bukovec
Letní prázdninové vydání

32
Dotace pro stavbu
parkoviště

14
Víceúčelové
hřiště

15
Pomůžeme s čistírnou
odpadních vod

Den Země 2019 –

„Naši malí i velcí pomocníci
s úklidem obce“

Děkujeme za reprezentaci
naší obce na Olympiádě spolků
2019 na Písečné
Olympijský tým 2019 a jeho fanoušci:
Horní řada zleva: Jakub Wolny, Rostislav Cieslar, Václav Byrtus, Janusz Motyka
Dámy zleva: Lenka Gazurová, Ing. Monika Motyková, Šárka Sniegoňová
Děti: Eliška Gazurová, Marek a Kristian Motykovi, David a Dominik Gazurovi.
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INFORMACE STAROSTKY
Milé sousedky, milí
sousedé,
léto je tady
a nám, pro pokračování stavby parkoviště u kostela a rozje-

tí druhé stavby v podobě rekonstrukce školy, teplé počasí „hraje do karet“. Kontrolní
dny na stavbách probíhají v úterky po celé
odpoledne i čtvrteční rána.
A jak se stavby vyvíjejí?
Posuďte sami.

Rekonstrukce učeben, aneb „pamatujete staré parkety?“

Změny budou i kolem školy

Výstavba edukačního hřiště s venkovní učebnou „Tak tady bude“ 

Spojovací krček do tělocvičny

Červen 2019 / číslo 87

VÝSTAVBA PARKOVIŠTĚ U KOSTELA - Betonáž opěrné zdi
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Chodník připraven pro pokládku dlažby
V tento letní čas Vás nebudu dlouze obtěžkávat starostmi starostky. V krátkosti si Vás jen dovolím pozvat na
několik blížících se hezkých událostí.

Bukovecká pouť – Nanebevzetí Panny Marie
Srdečně Vás všechny zveme na naši pouť, která proběhne
v neděli 18. 8. 2019. Součástí poutě bude oslava 80. výročí posvěcení našeho kostela a zároveň posvěcení nového parkoviště. Již nyní jste všichni srdečně zváni.

Den obce Bukovec s podtitulkem
Plackovy festival
Poslední prázdninovou sobotu se uvidíme na našem tradičním festivalu plném bramborových dobrot, které budou
připravovat spolky, sdružení a podnikatelé. Komu bude letos udělen řád „Zlatého placku“? A kdo bude oceněn soškou
„Chytry gazda“ či „Chytro gazdino“? Nechme se překvapit. Program festivalu naleznete na další straně. Každopádně mnozí
z vás již vědí, že letošní Den obce navštíví zpěvák Petr Kolář. 
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Den obce Bukovec
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VÝLETIŠTĚ:
14.00
14.30
16.00
16.20
16.30

Zahájení slavnosti
VESELÁ TROJKA Pavla Kršky – znáte z TV Šlágr
Petr Martinák – imitátor, bavič
LEILA – břišní tanečnice
Petr Martinák – imitátor, bavič

PETR KOLÁŘ s kapelou

17.15
18.15 Bukovecké hvězdičky – děti ze základních škol
18.45 Bukovecké hry bez hranic - „Gorolski discipliny“
19.30 Předávání cen - udělení sošek „Chytry gazda“, „Chytro gazdino“, vyhlášení
nejlepšího placku a udělení „Řádu zlatého placku“, vyhlášení výsledků soutěže
o „Nejhezčí balkón v Bukovci“
20.00 FiHa – ostravská kapela
21.15 Barmanská světelná show Milana Tomiczka
21.30 ELÁN REVIVAL
23.00 DJ Martin Labaj – diskotéka v rytmu 80. – 90. let
00.30 DJ Martin Labaj – diskotéka

AREÁL ZŠ S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM:
14.00 – 18.00 Prodejní výstava Charity ČR - „Výrobky tvořené srdcem“
Výstava výtvarných prací - Areál „Cestujeme po Evropě“ oceněný evropskou komisí v ČR
Výstava fotografií - 80. výročí posvěcení kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bukovci
Výstava Reného Cieslara – „Historie na kolech“, např. traktor Fordson z r. 1923,
škodovky od Spartaku po Škodu 120, secesní kočárek z r. 1903 atd.

HŘIŠTĚ:
15.00 – 18.00 Bohatý program pro děti – klauni, skákací hrad, malování na obličej,
soutěže, hry, animační program
15.30
Fotbalový zápas – „Stará garda domácí“ vs. „Stará garda uprchlíci“

© Tiskárna KLEINWÄCHTER holding s.r.o.

Občerstvení a „placki“ na různé způsoby zajišťují:
SDH Bukovec, TJ Beskyd Bukovec, PZKO Bukovec, Klub seniorů
v Bukovci, Myslivecký spolek Bukovec – Šance, ANROBI SHOP, s.r.o
s.r.o.,
Michaela Smialková – Plackárna, Hrčávka o.s., Šachový oddíl
TJ Sokol Mosty,Vaše dobrůtky - Miroslav Pilch

Zve obec Bukovec.
Foto: www.123rf.cz
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Otevření školní zahrady
Přesný termín pro otevření školní zahrady dosud není stanoven. Předpokládáme však, že se tak stane na podzim letošního roku ihned po výsadbě veškeré
zeleně. Společně se zastupiteli jsme již
rozhodli o ekonomicky nejvýhodnější
nabídce pro zakázku na dodávku edukačních prvků, mobiliáře a provedení
sadových úprav, kterou předložila spol.
Yggdrasilmont, s.r.o., Nové Město, Praha. Uvidíme tedy, jak se poperou s realizací prostor pro naše děti. Celková cena
byla vyčíslena na částku 1.400.232 Kč
bez DPH.

Na závěr mého úvodníku se chci s vámi
podělit o velmi dobré zprávy v podobě informace, že jsme byli úspěšnými žadateli
o dotaci z MAS Jablunkovsko pro projekt
Bukovec - bezpečnost dopravy. Podařilo
se nám tak získat pro stavbu parkoviště,
resp. chodníku, včetně odvodnění, částku
ve výši 2 379 401,78 Kč. Teď je zapotřebí
věřit, že budeme úspěšnými i v získání
druhé žádosti o dotaci, tentokrát pro výsadbu zeleně u nového parkoviště. Držme si palec!
Jako předsedkyně Sdružení obcí
Jablunkovska si vás dovoluji taktéž infor-

Speciální poděkování …
Velké poděkování patří Jendovi Lyskovi, Lucii Jalovičorové, Tondovi Hermanovi,
Mirkovi Heczkovi, Vladislavu Lipovskému,
Andrejce Heczkové, Stašce Burové, Marušce Čmielové, Žofii Bieleszové, Žofii Sikorové,
Radce Byrtusové a všem dalším brigádníkům, kteří se starají a opečovávají naši obec.

Jistě jste si všimli, jak si užívají pobytu
v zeleni a pracují – nejen jako zahradníci.
Vážíme si Vás za Vaši práci pro hezčí
Bukovec a děkujeme.
…letošní květinové truhlíky v obci

Další práce našeho technického úseku jsou opravdu různorodé

Oprava odvodnění místních komunikací

movat o získání dotace z operačního
programu životní prostředí pro uvedené sdružení, a to na pořízení celkem
1085 kompostérů pro členské obce.
Konkrétně pro Obec Bukovec to znamená, že bude pořízeno za přispění dotace
dalších 110 kompostérů pro přihlášené
zájemce z naší obce. O distribuci kompostérů vás budu informovat neprodleně po obdržení bližších informací. Předpokládám, že na podzim už budou na
vašich zahrádkách.
Hezké a klidné léto všem!
Monika Czepczorová
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Oprava autobusové zastávky v části obce „Markov“

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bukovec
ze dne 25. 2. 2019, konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bukovci
Zastupitelstvo obce:
schvaluje:
5.131 program jednání
5.132 Rozhodnutí o výběru dodavatele
Veřejné zakázky„Budování a rekonstrukce ZŠ v Bukovci pro zkvalitnění vzdělávání na malotřídní škole
– II“, společnosti SILLUETTE, s. r. o.
– organizační složka, č. p. 1029,
739 92 Návsí, IČO: 29440971 a pověřuje starostku obce k podpisu
smlouvy s vybraným dodavatelem
5.133 Zadávací dokumentaci k Výzvě
k podání nabídky k zakázce malého rozsahu a prokázání splnění
kvalifikace k zakázce: Vybavení ZŠ
Bukovec – nábytek, schodolez, pomůcky a IT + konektivita
5.134 Zadávací dokumentaci k Výzvě
k podání nabídky k zakázce malé
hodnoty a k prokázání splněné kvalifikace k zakázce:„ZŠ Bukovec – dodávka edukačních prvků, mobiliáře
a provedení sadových úprav“

5.135 uzavření Darovací smlouvy mezi
Obcí Bukovec, IČ 00535940, … –
darování spoluvlastnických podílů nově zaměřeného pozemku
p. č. 1917/7, k. ú. Bukovec u Jablunkova, v hranicích a výměrách dle
geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1528-150/2018, do
majetku Obce Bukovec – jedná se
o zábor nově vybudované komunikace vedoucí k RD čp. 236
5.136 uzavření Smlouvy o spolupráci
při realizaci projektu „Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ mezi Obcí Bukovec,
IČ 00535940 a Moravskoslezským
krajem se sídlem Ostrava, 28. října
117, IČ 70890692, přičemž Obec
Bukovec se zavazuje poskytnout
na spolufinancování výměny kotlů částku 7.500 Kč na dílčí projekt
konečného uživatele
5.137 poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Bukovec ve výši 67.500 Kč účelově určenou na spolufinancování

projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“
realizovaného příjemcem v rámci
Operačního programu Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17
_0670005161 a dále schválilo 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
5.138 Dohodu o poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 10.000 Kč, kterou zpracoval Mgr. Martin Bielesz, jejímž předmětem je závazek
obce zajišťovat posilování technické a dopravní infrastruktury v Obci
Bukovec a závazek občana na toto
posílení technické a dopravní infrastruktury finančně přispět
5.139 Zásady k dotačnímu programu
„Domovní ČOV“
5.140 uzavření Smlouvy o zprostředkování vystoupení skupiny OLYMPIC

Občasník obce Bukovec

mezi Obcí Bukovec, IČ 00535940
a společností BEST I.A., a. s., Osadní 324/12A, 170 00 Praha 7, IČ
00535940
5.141 rozpočtové opatření č. 3/2019
bere na vědomí:
5.142 informace zástupce České spořitelny a. s., Mgr. Oty Sobola k hospodaření obce a financování investičních projektů
5.143 Žádost spol. Progres Servis Sibřina
s. r. o. Český Brod, o prodloužení
dodání vozidla, č. j. 120/2019
5.144 informace Ing. Romana Čecháka,
zást. spol. KAMARO s. r. o. k probíhající realizaci „Projektové dokumentace – víceúčelové hřiště
v obci Bukovec“
5.145 uzavření Darovací smlouvy č. 020021575/GS mezi Třineckými železárnami, a. s. se sídlem Třinec, Průmyslová 1000, IČ 18050646 a Obcí
Bukovec, IČ 00535940
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5.146 Podnět na pořízení změny Územního plánu Bukovec, č. j. 97/2019,
98/2019 a 99/2019
5.147 seznam pozemků v majetku státu s právem hospodaření: Úřad
pro zastupování státu ve věcech
majetkových
volí:
5.148 ověřovatele zápisu Daniela Hořavu
a Radovana Ruckého
5.149 návrhovou komisi ve složení
Mgr. Petr Stonawski a Janusz Motyka
souhlasí:
5.150 s pořízením osobního automobilu
o obsahu do 2000 cm3 a benzinovým motorem včetně tažného zařízení, vyhřívaného předního skla,
navigace a paket pro špatné cesty
v základní, v základní barvě. Akontace 100.000 Kč s dobou splácení
36 měsíců
5.151 s připojením novostavby rodinného
domu p. … na vodovodní síť obce
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Bukovec za podmínek stanovených
Zásadami pro zřízení vodovodních
přípojek, č. j. 104/2019
5.152 se zprostředkováním spolupráce
s ukrajinským partnerem – obcí
v Zakarpatí
pověřuje:
5.153 starostku obce k uzavírání Dohod
o poskytnutí finančních příspěvků, jejichž předmětem je závazek
obce zajišťovat posilování technické a dopravní infrastruktury v Obci
Bukovec a závazek občana na toto
posílení technické a dopravní infrastruktury finančně přispět
5.154 starostku obce a Janusze Motyku
dořešením s napojením účelové
komunikace na místní komunikaci v majetku Obce Bukovec po
předložení LV pozemku, na kterém bude stát rodinný dům a dále
předložení projektové dokumentace samotné komunikace, viz. žádost č. j. 40/2019

USNESENÍ ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Bukovec
ze dne 25. 3. 2019, konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bukovci
Zastupitelstvo obce:
schvaluje:
6.155 program jednání
6.156 opravu stávající dešťové kanalizace v úseku u hospodářské budovy
č. ev. 20 a zpevnění povrchu komunikace recyklátem k RD …
6.157 doplnění programu o projednání
„Žádosti o výměně částí pozemků“, č. j. 247/2019
6.158 uzavření Příkazní smlouvy na výkon
technického dozoru investora a koordinátora BOZP při realizaci stavby:
„Budování a rekonstrukce prostor ZŠ
v Bukovci pro zkvalitnění vzdělávání
na malotřídní škole“ mezi Obcí Bukovec, Bukovec čp. 270, 793 85 Bukovec, IČ 00535940 a společností
Dozor stavitele s. r. o., zastoupenou
Bedřichem Čmielem, Jablunkov 628,
739 91 Jablunkov, IČ 2785958 v celkové částce 145.000 Kč (včetně DPH)
6.159 poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč
z rozpočtu Obce Bukovec na rok
2019 příspěvkové organizaci Sociální služby města Třince, se sídlem
Třinec, Habrová 302, IČ 00600954
6.160 uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory č. 10/2019 mezi Obcí Bukovec,
IČ 00535940 a příspěvkovou organizací Sociální služby města Třinec, se sídlem Třinec, Habrová 302,
IČ 00600954

6.161 Rozpočtové opatření č. 5/2019
6.162 Nabídku České spořitelny na poskytnutí investičního úvěru ve výši
14 mil. Kč na financování investičních akcí obce v roce 2019, čerpání od podpisu smlouvy a úvěru po
dobu realizace projektů, výše měsíční splátky: nepravidelná splátka
ve výši 10 mil. Kč do 31. 12. 2020,
měsíční splátka ve výši 84.000 Kč
od 1/2020 – 12/2023, úroková sazba: pevná 2,47 a souhlasí s předložením Smlouvy o úvěru
6.163 jmenování Petra Ganderáka a Piotra
Kohuta jako členy Jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce Bukovec
neschvaluje:
6.164 poskytnutí dotace ve výši 42.900 Kč
z rozpočtu Obce Bukovec na rok
2019 dle podané žádosti příspěvkové organizace Sociální služby
města Třince, č. j. 201/2019
odkládá:
6.165 žádost č. j. 200/2019 do doby zpracování studie rekonstrukce komunikace vedoucí do části obce
„Zarymbčok“
bere na vědomí:
6.166 Žádost o zakoupení části pozemku p. č. 2591/1, k. ú. Bukovec
u Jablunkova, dle podané žádosti
č. j. 200/2019

6.167 Žádost č. j. 247/2019 … o výměnu
části pozemků v lokalitě pod Lipou
a ve Skotni p. č. 3892, 201 a 253/1,
k. ú. Bukovec u Jablunkova
6.168 Podnět na pořízení změny Územního plánu Bukovec, č. j. 165/2019,
166/2019, 167/2019, 188/2019,
206/2019, 232/2019 a 246/2019
6.169 informace z místního šetření, které proběhlo dne 25. 3. 2019 v lokalitě „Na břehu“ za účasti: Monika
Czepczorová, Radovan Rucki, Daniel Hořava, Ing. Pavel Cmiel, Radim Stonawski, pan Křižan a pan
Pawlus
6.170 informace k dalšímu postupu v realizaci projektu: „Budování a rekonstrukce prostor ZŠ v Bukovci
pro zkvalitnění vzdělávání na malotřídní škole“
6.171 Zprávu kontrolního výboru č. 1
6.172 informace o získaných cenových nabídkách na zpracovatele
Územního plánu Bukovec a souhlasí realizovat výběrové řízení
na zpracovatele Územního plánu Bukovec dle čl. 4 – Zadávání
zakázek malého rozsahu 2. kategorie Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
č. 1/2018
6.173 žádost … o zpevnění příjezdové
cesty, č. j. 210/2019 ze dne 14. 3.
2019 a souhlasí se zařazením do
pořadníku oprav
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6.174 zrušení veřejné zakázky malého
rozsahu na dodávku s názvem
„Nákup služebních automobilů pro obce Bukovec a Hrádek“
a dále vzalo na vědomí vyhlášení
nové výzvy a zadávací dokumentace k podání nabídky pro veřejnou
zakázku malého rozsahu na „Nákup služebního automobilu pro
obec Bukovec“ dle 2. kategorie
Směrnice pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu č. 1/2018
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volí:
6.175 ověřovatele zápisu Andreu Ligockou a Radovana Ruckého
6.176 návrhovou komisi ve složení Marian
Bojko a Ing. Mgr. Josef Byrtus
souhlasí:
6.177 s navrženým postupem Ing. Pavla Cmiela pokračovat ve vyřízení
podkladů pro územní řízení
6.178 s připojením novostavby rodinného domu … k vodovodní síti obce

Občasník obce Bukovec

Bukovec za podmínek stanovených zásadami pro zřízení vodovodních přípojek
6.179 s připojením novostavby rodinného domu … k vodovodní síti obce
Bukovec za podmínek stanovených zásadami pro zřízení vodovodních přípojek
pověřuje:
6.180 místostarostu obce dokončit směnu
obecních pozemků s Lesy ČR, s. p.

USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Bukovec
ze dne 29. 4. 2019, konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bukovci
Zastupitelstvo obce:
schvaluje:
7.181 program jednání
7.182 přijetí investiční dotace ve výši odpovídající 50% dotace maximálně
však 2.250.000 Kč účelově určenou
na financování uznatelných nákladů spojených s výstavbou požární zbrojnice pro jednotku požární
ochrany sboru dobrovolných hasičů obce Bukovec a dále schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje mezi Moravskoslezským krajem se sídlem Ostrava, 28. října 117,
IČ: 70890692 a Obcí Bukovec, se sídlem Bukovec 270, IČ: 00535940
7.183 zadávací dokumentaci s názvem„Bukovec – výsadba zeleně u kostela“
7.184 poskytnutí dotace ve výši 90.000 Kč
Tělovýchovné jednotě Beskyd Bukovec z.s., Bukovec 44, IČ: 19015186
7.185 uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory
č. 11/2019 mezi Obcí Bukovec,
IČ: 00535940 a Tělovýchovnou jednotu Beskyd Bukovec z.s., Bukovec 44, IČ: 19015186
7.186 uzavření Darovací smlouvy mezi
Obcí Bukovec, IČ 00535940, … –
darování spoluvlastnických podílů
k nově zaměřeným pozemkům p.
č. 1923/5 a p. č. 1924/2, k. ú. Bukovec u Jablunkova, v hranicích a výměrách dle geometrického plánu
pro rozdělení pozemku č. 1528150/2018, do majetku Obce Bukovec – jedná se o zábor nově vybudované komunikace vedoucí k RD
čp. 236
7.187 uzavření Směnné a kupní smlouvy
mezi Obcí Bukovec, IČ 00535940, …
– darování spoluvlastnického podílu a směna pozemků na základě
geometrického plánu pro rozdělení
pozemků č. 1540-31/2018

7.188 zrušení zakázky „ZŠ Bukovec – dodávka edukačních prvků, mobiliáře
a provedení sadových úprav“, která
byla schválena na 5. zasedání zastupitelstva konaném dne 25. 2. 2019
usnesením č: 5.134
7.189 Zadávací dokumentaci k Výzvě
k podání nabídky k zakázce malé
hodnoty a prokázání splněné kvalifikace k zakázce„ZŠ Bukovec – dodávka edukačních prvků, mobiliáře
a provedení sadových úprav“
7.190 návrh Smlouvy o dílo k zakázce
„ZŠ Bukovec – dodávka edukačních prvků, mobiliáře a provedení
sadových úprav“
7.191 rozhodnutí o přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Územní
plán Bukovec“ uchazeči Ing. Arch.
Helga Kozelská Bencúrová, ATELIÉR KOBEN, Sokola Tůmy 775/18,
709 00 Ostrava – Mariánské Hory,
IČ 60292521
7.192 uzavření Smlouvy o dílo na realizaci díla s názvem „Územní plán
Bukovec“ mezi Obcí Bukovec,
IČ 00535940 a Ing. Arch. Helgou
Kozelskou Bencúrovou, ATELIÉR KOBEN, Sokola Tůmy 775/18,
709 00 Ostrava – Mariánské Hory,
IČ 60292521
7.193 pozastavení realizace nových vodovodních přípojek z obecního vodovodu do odvolání s okamžitou
účinností
7.194 uzavření Smlouvy o zajišťování údržby veřejného prostranství
a pozemků v majetku obce mezi
Obcí Bukovec, IČ 00535940 a společnosti Technické služby Bukovec,
s. r. o., Bukovec 270, IČ: 27784509
7.195 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku zadávané mimo režim zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

7.196

7.197

7.198

7.199

7.200

předpisů s názvem „Nákup služebního automobilu pro obec Bukovec“, a to obchodní firmu: Autodům
Vrána, s. r. o., se sídlem Železničářů 3/1492, 736 01 Havířov – Město,
IČ: 26826399
uzavření Kupní smlouvy na „Nákup služebního automobilu pro
obec Bukovec“, mezi Obcí Bukovec,
IČ: 00535940 a obchodní firmou:
Autodům Vrána, s. r. o., se sídlem
Železničářů 3/1492, 736 01 Havířov
– Město, IČ: 26826399
uzavření Smlouvy o úvěru
č. 1189384 mezi společnosti ŠkoFIN
s. r. o. se sídlem Pekařská 6, 155 00
Praha 5, IČ: 45805369 a Obcí Bukovec, IČ: 00535940, a to za účelem
financování pořízení vozidla Škoda
Octavia liftback 1.5 TSI Style 110 –
kW, celková výše 432.000 Kč, doba
trvání úvěru: 36 měsíců, pravidelná
měsíční splátka 14.649,74 Kč, včetně pojištění
účetní závěrku na rok 2018 příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Bukovec, Bukovec 214, IČ: 75027283, sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2018
účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizace Základní škola
a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Bukovec, Bukovec 66, IČ: 75027291, sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2018
Smlouvu o úvěru číslo 0495209139/
LCD mezi Českou spořitelnou, a. s.,
se sídlem Praha 4, IČ 45244782
a Obcí Bukovec, IČ 00535940, ve výši
14.000.000 Kč, s čerpáním od uzavření této smlouvy do 31. 12. 2019,
s pevnou úrokovou sazbou 2,47%
ročně, se splatností do 20. 12. 2023,
na financování projektů: Budování
a rekonstrukce prostor ZŠ v Bukovci pro zkvalitnění vzdělávání na malotřídní škole. Posílení přeshraniční

Občasník obce Bukovec

7.201
7.202

7.203
7.204
7.205

akceschopnosti a zvyšování kompatibility v řešení mimořádných událostí a dalších investičních akcí obce
Rozpočtové opatření č. 7/2019
zahrnutí obecní komunikace p.
č. 3907, k. ú. Bukovec u Jablunkova a okolní pozemky po levé i pravé
straně do Plánu společných zařízení
v rámci pozemkových úprav
Podmínky připojení sjezdu nebo
účelové komunikaci na místní komunikaci ve správě obce Bukovec
příslib spolupráce při realizaci projektu obce Hrčava (výzvy
č. 03-18-090)
složení Povodňové komise obce
Bukovec

neschvaluje:
7.206 poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Bukovec na provoz Linky Bezpečí, z.s.
odkládá:
7.207 rozhodnutí o zrušení druhého sjezdu do části obce „Korole“
7.208 schválení Smlouvy o poskytnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje mezi Moravskoslezským krajem se sídlem
Ostrava, 28. října 117, IČ 70890692
a Obcí Bukovec, se sídlem Bukovec
270, IČ 00535940 na realizace projektu „Účelová komunikace k RD
čp. 111 – Petrákovi“
bere na vědomí:
7.209 informace spol. Ingesta s. r. o., Ostrava k plánované výstavbě požární
zbrojnice
7.210 informace Ing. Romana Čecháka,
Ing. Petra Jaska, P. Kamiského k dalšímu postupu realizaci projektu:
„Úprava veřejného prostranství“ –
parkoviště u kostela
7.211 žádost o poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu obce Bukovec na stavbu domovní čistírny odpadních vod
nebo zemního filtru, č. j. 319/2019
a pověřuje vybrané zastupitele
k provedení místního šetření
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7.212 plnění Akčního plánu – komunikace k Petrákovým, Motykovým, Jochymkovým, Na Břehu – II. etapa
a navrhuje předložení cenové nabídky na „hrubou“ opravu místní
komunikace k Petrákovým, zajistit
souhlas k plánované výstavbě MK
Motykovi, realizovat MK k Jochymkovým až po výstavbě hřiště s umělým povrchem. Do té doby vyřídit
stavební povolení.
7.213 Rozhodnutí Moravskoslezského
kraje Ostrava o zrušení odvolání
napadení rozhodnutí č. j. 223/2019
7.214 Podnět na pořízení změny Územního plánu Bukovec, č. j. 244/2019,
254/2019, 255/2019, 262/2019,
263/2019, 276/2019, 324/2019,
338/2019
7.215 informace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Územní plán
Bukovec“ a seznam uchazečů:
- Urbanistické středisko, s. r. o., Spartakovců 3, 708 00 Ostrava – Poruba.
IČ 00562963
- Ing. Arch. Helga Kozelská Bencúrová, ATELIÉR KOBEN, Sokola Tůmy
775/18, 709 00 Ostrava – Mariánské
Hory, IČ 60292521
7.216 pořadí hodnocení nabídek veřejné
zakázky malého rozsahu s názvem
„Územní plán Bukovec“:
1. Ing. Arch, Helga Kozelská Bencúrová, ATELIÉR KOBEN, Sokola Tůmy 775/18, 709 00 Ostrava
– Mariánské Hory, IČ 60292521:
408.000Kč (bez DPH)
2. Urbanistické středisko, s. r. o.,
Spartakovců 3, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ 00562963: 477.000 Kč (bez
DPH)
7.217 Žádost Albertovy stavební společnosti, s. r. o., Bukovec o souhlas
s realizací venkovního biotopu – výstavby a umístění stavby, pronájem
pozemku a jeho následný prodej,
č. j. 295/2019
7.218 žádost č. j. 235/2019 a nesouhlasí
s realizací projektové dokumentace
na rozšíření nového vodovodního
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7.219

7.220

7.221

7.222

řádu obce Bukovce, na základě předložené Žádosti k napojení plánované novostavby rodinného domu …
ze dne 20. 3. 2019, č. j. 235/2019
seznam oslovených dodavatelů veřejné zakázky malého rozsahu na
dodávku „Nákup služebního automobilu pro obec Bukovec“:
- Autoset Centrum s. r. o., Lidická
166, 739 61 Třinec
- KARIREAL a. s., Frýdecká 272,
739 61 Třinec
- ADO-Autodružstvo, Beskydský
704, 738 01 Frýdek-Místek
- AUTO TOMAN, s. r. o., Dlouhá třída
1026/65, 736 01 Havířov
- Autodům Vrána s. r. o., Železničářů 1492/3, 736 01 Havířov,
IČ: 26826399
informace o podané jedné nabídce
společnosti Autodům Vrána s. r. o.,
Železničářů 1492/3, 736 01 Havířov, IČ: 26826399, nabídková cena:
439.669 Kč bez DPH
předloženou nezávaznou nabídku
společnosti D.A.S. Rechtsschutz AG,
pobočky pro ČR na právní ochranu
činnosti obce a jejich zastupitelů
a pojištění právní ochrany vozidel
a nesouhlasí s uzavřením pojistné
smlouvy na výše uvedené služby
závod horských kol Beskidy MTB
Trophy 2019 a souhlasí s navrženou
trasou vedenou přes obec Bukovec

volí:
7.223 ověřovatele zápisu Radovana Ruckého a Daniela Hořavu
7.224 návrhovou komisi ve složení Janusz
Motyka a Ing. Robert Kulig
souhlasí:
7.225 s realizací Betlému – Svaté rodiny
pověřuje:
7.226 Kateřinu Lyskovou komunikací
s poskytovatelem dotace zjištěním souhlasu s pronájmem části
pozemku dle podané žádosti Albertovy stavební spol. č. j. 295/2019

USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva obce Bukovec
ze dne 27. 5. 2019, konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bukovci
Zastupitelstvo obce:
schvaluje:
8.227 program jednání
8.228 p ř i j e t í d o t a c e v e v ý š i
2.504.633,46 Kč, na projekt „Bukovec – bezpečnost dopravy“, jejíž poskytovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj, z Integrovaného regionálního operačního

programu, reg. číslo: CZ.06.4.59/
0.0/0.0/16_038/0009805
8.229 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo ze dne 2. 10. 2018 uzavřené
mezi Obcí Bukovec, IČ 00535940
a společností Siluette s. r. o. – organizační složkou, se sídlem Návsí
1029, IČ 29440971 na veřejnou zakázku s názvem „Veřejné prostranství Bukovec – stavební práce“ pro

provedení stavby „Úprava veřejného prostranství v obci Bukovec“
8.230 Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro období 2019
– 2028
8.231 vytvoření rezervního fondu pro financování obnovy vodovodu a kanalizace bez zřízení bankovního účtu
8.232 Směrnici č. 1/2019 Zásady pro
vytvoření a použití účelových
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8.233

8.234

8.235
8.236

prostředků z „Fondu obnovy a financování vodovodu a kanalizace
obce Bukovec“
uzavření Pojistné smlouvy
č. 8603263895 pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce – OS
8 mezi Kooperativou pojišťovnou,
a. s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČ 47116617 a Obcí Bukovec,
IČ 00535940
uzavření Dodatku č. 4 k pojistné
smlouvě č. 8602969011 pro pojištění podnikatelských rizik – TREND
14 uzavřené mezi Kooperativou
pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance
Group, se sídlem Pobřežní 665/21,
186 00 Praha 8, IČ 47116617 a obcí
Bukovec, IČ 00535940
Rozpočtové opatření č. 8/2019
uzavření Dohody o zápočtu vzájemných závazků a pohledávek mezi
Obcí Bukovec, IČ 00535940 a společností Progres Servis Sibřina, se
sídlem Masojedy 59, IČ 00549142,
na částečnou úhradu faktury
č. 10190300 za Dodávku terénního automobilu – III. vyhlášení, a to
sníženou o úrok z prodlení ve výši
129.959,05 Kč za pozdní dodávku
výše uvedeného vozidla

neschvaluje:
8.237 poskytnutí daru z rozpočtu obce
Bukovec organizaci Asociace rodičů
a přátel zdravotně postižených dětí
v ČR, z. s., a to z důvodu zatížením
úvěry pro financování projektů obce
8.238 přijetí dotace ve výši 10,15% celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu
„Účelová komunikace k RD čp. 111
– Petrákovi“, maximálně však ve výši
400.000 Kč a dále neschvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace

Občasník obce Bukovec

z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi Moravskoslezským krajem
se sídlem Ostrava, 28. října 117,
IČ 70890692 a Obcí Bukovec, se sídlem Bukovec 270, IČ 00535940, z důvodu obdrženého Rozhodnutí Krajského úřadu, č. j. MSK 8119/2019
bere na vědomí:
8.239 informace k realizaci projektu„Úprava veřejného prostranství v obci
Bukovec“
8.240 informace p. Bedřicha Čmiela
a Ing. Arch. Marka Wojnara k realizaci projektu„Budování a rekonstrukce
prostor ZŠ v Bukovci pro zkvalitnění
vzdělávání na malotřídní škole – II“
8.241 informace o provedení Hlavní prohlídky propustku ev. č. 21c/P1 přes
potok Zarembčok u Worka, vypracovanou Ing. Pavlem Kurečkou ze spol.
MOSTY s. r. o., Ostrava – Zábřeh
8.242 Žádost p. Pavla Pyszka ze dne 15. 5.
2019, č. j. 396/2019 o opravu komunikace a zpevnění komunikace vedoucí kolem RD čp. 30 a souhlasí
s místním šetřením na místě samém
8.243 informace o provedeném Stavebně
technickém průzkumu mostu„U Pazderů“ a vypracované Souhrnné technické zprávě Ing. Lenky Ondráčkové
8.244 „Projekt záchrany roubenek a vznik
centra Anny Chybidziurove v obci
Bukovec“
8.245 návrh paní Ester Byrtusové, aby byly
do projektu začleněny i ostatní roubenky nacházející se v obci Bukovec
8.246 Cenové nabídky 428/2019 – MK
k márnici za 476.013 Kč a MK Suš
– Petrákovi na 1.399.457 Kč a č. j.
429/2019 – oprava odvodnění a horská vpusť do Suši na 509.636,30 Kč
(uvedené ceny jsou bez DPH)
8.247 Podnět na pořízení změny Územního plánu Bukovec, č. j. 424/2019

volí:
8.248 ověřovatele zápisu Mgr. Petra Stonawského a Radovana Ruckého
8.249 návrhovou komisi ve složení
Ing. Mgr. Josef Byrtus a Andrea
Ligocká
souhlasí:
8.250 s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 0437305499/LCD uzavřené mezi Českou spořitelnou,
a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62,
140 00 Praha 4, IČ 45244782 a Obcí
Bukovec, IČ 00535940, kterým se
mění termín čerpání do 31. 12. 2019
a pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku
8.251 s postupem navrženým Ing. Pavlem Kurečkou, MOSTY s. r. o., Ostrava – Zábřeh
8.252 s naceněním prací na opravě
propustku
8.253 se zařazením opravy propustku do
akčního plánu
8.254 se zjištěním ceny za zpracování
prohlídky mostu „U Pazderů“ spol.
MOSTY s. r. o., Ostrava – Zábřeh,
Ing. Pavel Kurečka
8.255 se zasláním žádosti na odstranění
povodňových škod na Krajský úřad
Moravskoslezského kraje
nesouhlasí:
8.256 s realizací MK k Petrákovým a MK
k márnici, dle předložených cenových nabídek
pověřuje:
8.257 pověřuje jednatele Technických služeb Bukovec s. r. o. předložit cenovou
nabídku na opravu MK k Petrákovým
8.258 jednatele Technických služeb Bukovec s. r. o. předložit cenovou nabídku
na opravu odvodnění v části obce –
Susz u rodinného domu č.p. 115

INFORMUJEME

…o opravě komunikací
Společností Lesostavby Frýdek-Místek a.s., byla provedena oprava místních komunikací v obci po zimním období, a to tryskovou technologií CZ Jetpatcherem v celkové
částce 151.008,- Kč.

… o pořízení nového služebního auta – ŠKODA OCTAVIA
Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Bukovec byla
v měsíci květnu pořízena do majetku obce nová Škoda Octavia Style, stávající
Škoda Octavia je
převedena na společnost Technické
služby Bukovec,
s.r.o. a osobní auto
Škoda Fabia bude
již vyřazeno z důvodu opotřebení.
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Kotlíkové dotace
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Kompostéry
a ořezy větví
Dřevěné kompostéry v obci jsou
určeny pouze ke skladování posekané trávy.
Ořezané větve ukládejte mimo
kompostéry – vedle nich, nebo se tel.
spojte s p. Janem Lyskem - tel. +420
774 180 669, abyste se dohodli na jejich štěpkování u RD č.p. 59.

Společnosti Viadrus a.s., Bohumín
v rámci 3. vlny kotlíkových dotací v Moravkoslezském kraji bylo umožněno představit své kotle v naší obci, dle sdělení
zástupců této společnosti byl zájem občanů velký. Dotazy směřovaly především
na kotle zplyňují dřevo a plynové kondenzační kotle, velký zájem byl o kotle
zplyňující dřevo mimo kotlíkovou dotaci.
Občané mají zájem zrušit staré nevyhovující kotle s ručním přikládáním a instalovat

nové zplyňující kotle splňující veškeré limity tak, aby mohli mít legální náhradní
tepelný zdroj.
Obec podporuje výměnu kotlů v domácnostech, na každý kotel přispívá
v rámci dotace z Moravskoslezského kraje
částkou 7.500 Kč.
Z rozpočtu obce přispěla:
2019: 67.500,- Kč
2018: 37.500,- Kč
2017: 66.112,- Kč

V současné době obec čeká na Rozhodnutí o přiznání dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR k poskytování
bezúročných půjček občanům. V červenci
bude zasedat zastupitelstvo obce, na kterém bude schvalovat Program pro poskytování dotací nebo návratných finančních
výpomocí. Na základě tohoto programu
bude moci obec poskytovat bezúročné
půjčky občanům.
Kateřina Lysková, účetní

INVESTICE

Záměr výstavby chodníku„Kostel – ZŠ Bukovec 214“
Obci se podařilo zajistit předběžné souhlasy všech majitelů dotčených pozemků plánované trasy chodníku, a to v úseku od
obecního úřadu po Základní a Mateřskou školu - Bukovec 214. Studii připravil Ing. Roman Čechák.

Účelová pozemní komunikace k RD č. p. 111 - Petrákovi
Na začátku letošního roku jsme požádali z Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019 o dotaci na výstavbu komunikace vedoucí k RD
č. p. 111 – Petrákovi. Obci se podařilo
dotaci získat ve výši 400.000,- Kč, avšak
Smlouva o poskytnutí dotace nebyla
uzavřena z důvodu obdržení Rozhodnutí Krajského úřadu, č.j. MSK 8119/2019.

Důvodem bylo podání společného
odvolání některých účastníků řízení proti
umístění dané stavby. Obec využila svého práva k odvolání se vyjádřit. Ve svém
vyjádření uvedla, že plánovaná stavba je
veřejném zájmu a její realizací dojde ke
zlepšení průjezdnosti vozidel a částečně
ke snížení otřesů. Na naše námitky však
nebylo bráno zřetel.

Moravskoslezský
kraj přispěje
na výstavbu nové
požární zbrojnice
Zastupitelstvo kraje na svém zasedání 13. 3. 2019 schválilo poskytnutí investiční účelové dotace v maximální výši
2.250.000,- Kč na úhradu nákladů spojených s výstavbou požární zbrojnice pro
jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce Bukovec.

Následovně proběhlo za účasti Lesostavby Frýdek – Místek a.s. místní šetření
dané lokality a byla předložena cenová
nabídka v celkové výši 1.693.343,-Kč. Zastupitelstvo obce rozhodlo pouze o opravě odvodnění, které budou realizovat
Technické služby Bukovec, s.r.o.
Zdeňka Sikorová
referentka investic

Červen 2019 / číslo 87

13

Občasník obce Bukovec

Název projektu / Nazwa projektu:

POSÍLENÍ PŘESHRANIČNÍ AKCESCHOPNOSTI
A ZVYŠOVÁNÍ KOMPATIBILITY V ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ
WZMOCNIENIE GOTOWOŚCI DO DZIAŁAŃ TRANSGRANICZNYCH,
ZWIĘKSZENIE KOMPATYBILNOŚCI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
registrační číslo projektu / numer rejestracyjny projektu : CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000906

Cíl projektu: Hlavní cílem projektu
je zlepšení přeshraniční připravenosti
a akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů k provádění činností
při řešení mimořádných událostí, zejména
při lesním požáru, přívalových deštích, povodních a větrných smrštích
a s tím související evakuace osob z těžce
přístupného horského, silně zalesněné
cz-pl jižní části Těšínského Slezska. Naplněním tohoto cíle se zvýší úroveň bezpečnosti v polsko-českém pohraničí, čímž
dojde ke zlepšení podmínek pro život
obyvatelstva, pobyt turistů, zvýšení
atraktivity regionu z pohledu turistiky,
investic, a také ekonomiky. Předložený
projekt přispěje k eliminaci definovaných
problémů, pomůže nastavit intenzivnější
spolupráci jednotek dobrovolných hasičů
v řešené oblasti. Jedním z hmatatelných
výsledků realizace projektu je systém
spojení a propojení krizových štábů ORP
Jablunkov a obce Istebna prostřednictvím
videokonferenčního volání při řešení

mimořádné přeshraniční události. Hmatatelným výsledkem realizace projektu je
systémová provázanost komunikace cz-pl
jednotek prostřednictvím analogových
radiostanic. V projektu došlo k testování
a následnému vytyčení v hraničním území
míst vhodných k překračování hranice
s novými vozidly, označení bodu na mapě
v GPS navigaci. S cílem zvýšení přeshraniční akceschopnosti v těžce přístupném
terénu dojde k dovybavení hasičů kompatibilní technikou, kteří jsou připraveni
na zásah v případě výskytu mimořádných
událostí (přívalové deště, větrné smrště,

lesní požáry vč. evakuace osob z těžce
přístupného terénu). Proběhly a probíhají
také součinnostní cvičení/školení s výše
uvedenou tématiku s cílem procvičení
komunikace/postupů. Realizací projektu
vznikne rovněž elektronická cz-pl brožura,
která je umístěna společně s dalšími
odbornými podklady na online úložišti.
Popis aktivity:
S cílem posílení akceschopnosti
při řešení mimořádných událostí v řešení
příhraniční oblasti je navržena speciální
technika všech partnerů v rámci projektu.
Tato technika je navržena jako komplex
opatření pro zajištění efektivity společného nasazení jednotek sboru dobrovolných hasičů obou států v regionu.
Město Jablunkov pořídilo velkokapacitní povodňový speciál pro dovoz
a plnění protipovodňových zábran
s výbavou (typu CAS), 4ks radiostanic,
nákup softwaru pro videokonference,
povodňovou zábranu k usměrňování
rozvodněných toků.
Obec Istebna: Záchranné terénní
vozidlo určené pro hasební zásah v těžce
přístupném terénu podvozku 4x4 s vlastní
nádrží 2500l vody a 250l pěnidla a s vestavěným nízkotlakým a vysokotlakým
čerpadlem o výkonu 2500l při 8 barech
a vysokotlakým navijákem s 60m hadicí,
dále byl pořízen automobil lezeckého
družstva na terénním podvozku pro přepravu 5 hasičů a technických prostředků
pro zásah ve výšce a nad volnou hloubkou, motorová stříkačka, radiostanice
v počtu 4ks.

V neděli 5. května 2019 proběhlo slavnostní posvěcení nového hasičského automobilu
P. Januszem Kiwakem u příležitosti svátku sv. Floriana.

Obec Bukovec: pořídila - analogové
stanice (vysílačky) v počtu 4kusů, roll
up pro prezentaci projektu, nafukovací
stan COMFY-25, včetně kompozitních
láhví a tlakových hadic, lehký terénní
automobil značky Volkswagen T6
Transporter 4x4, včetně povinné
výbavy a dalšího příslušenství.

Občasník obce Bukovec
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Budování a rekonstrukce prostor ZŠ v Bukovci
pro zkvalitnění vzdělávání na malotřídní škole
- reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004130
V dubnu letošního roku začala rekonstrukce budovy Základní školy v Bukovci.
Zhotovitelem se stala společnost Siluette
s. r. o., která se také podílí na výstavbě
parkoviště u kostela.
Jedná se o úpravu stávajícího objektu
původně z roku 1935. Stavba prošla
v průběhu let několika stavebními úpravami. Nejvýraznější byla nástavba vikýřů
v 3. podlaží pro zvýšení kapacity objektu,
přístavba tělocvičny a zateplení celé
budovy s výměnou oken.
Nově navržené objekty budou provedeny z lehkých dřevěných konstrukcí
tak, aby objemově nezasahovaly a nezastiňovaly hlavní budově. Přístavba nové
přírodovědné učebny je mezi budovou
školy a tělocvičnou a svou velikostí nemění
charakter zástavby v areálu. Jedná se o jednopodlažní dřevostavbu s plochou střechou o rozměrech cca 9 x 9 m. Dostatečné
proslunění zajistí francouzská okna na
jižní straně přístavby. Bezbariérově bude

učebna přístupná přes hlavní vstup do
tělocvičny ze severní části objektu. Vznikne
nová chodba, která propojí prostor jídelny,
učebny a zajistí vstup do tělocvičny.
Rekonstruována bude polytechnická
učebna, knihovna s čtenářskou klubovnou a učebna cizích jazyků. V učebnách
dojde k výměně podlah, vedení (kanalizace, voda, silno/slabou proud), omítek
na stěnách a stropě. Vše bude doplněno
o nový nábytek a vybavení. Na chodbách
a schodišti budou staré podlahy vyměněny za nové keramické. Součástí projektu
je i schodolez.
Venkovní prostor, bezprostředně kolem
hlavního objektu, bude využíván jako

plocha pro potřeby žáků mateřské školy.
Plynule navazuje na bezbariérový vstup
do areálu a vjezd pro zásobování ze strany
současné točny autobusů. V této části
budou umístěny skluzavky a celý areál se
bude skládat z jednotlivých edukačních
prvků a bude prostorově rozdělen na
tematické části – základní elementy, živly
v přírodě (oheň, voda, vítr, země). Jako
poslední krok budou následovat sadové
úpravy. Na záhonech se budou pěstovat
různé rostliny, které lze využít ve výuce
nebo ve školní kuchyni.
Zdeňka Sikorová
referentka investic

Tento projekt je financován:

Přístavba přírodovědné učebny

PŘIPRAVUJEME

Projekt víceúčelového hřiště nad ZŠ
s českým jazykem vyučovacím
Na svažité travnaté ploše nad budovou ZŠ a tělocvičny je připravován projekt pro výstavbu víceúčelového hřiště, které bude
sloužit pro potřeby školy i pro veřejnost mimo dobu školní výuky. Prostorové uspořádání je dáno studií, kterou zpracovala společnost Nodum ateliér. V současné době je v realizaci část venkovního hřiště s výukovými prvky, dílčí projektovou dokumentací
je také zpracována oprava komunikace podél tělocvičny a parkovací stání.

Víceúčelové hřiště

Rozměry hřiště jsou 30 x 17 m a jsou
vyhovující pro basketbal, volejbal, nohejbal a tenis. Povrch bude řešen barevně
a součástí povrchu bude i lajnování pro
tyto sporty. Dále zde budou připraveny
branky pro malou kopanou, rozměry
plochy však již neodpovídají oficiálním
požadavkům. Hřiště bude lemováno
sítěmi výšky 4 m pro zachycení míčů.
Z jižní strany bude na povrch hřiště
navazovat tribuna, která bude tvořena

čtyřmi úrovněmi a bude vybavena sedacími plochami. Horní dvě úrovně tribuny
budou zastřešeny jednoduchou dřevěnou
konstrukcí s pultovou střechou na celou
šířku hřiště. Toto zastřešení bude krýt
diváky před deštěm či letním sluncem.
Z plochy hřiště bude možné také
vstoupit do skladu sportovního nářadí,
kde budou k dispozici míče a sítě pro
jednotlivé sporty. Celé hřiště bude nasvětleno a bude tak umožněno jeho využívání i v chladnějších obdobích roku či

v pozdních hodinách.
Hřiště bude propojeno s druhou částí
areálu, kde se budou nacházet edukační
prvky pro děti a přístřešek. Celý areál bude
společně oplocen, vstup mimo dobu školní
výuky bude možný po předchozí domluvě.

Běžecká dráha s doskočištěm

Ve spodní části areálu bude vytvořena běžecká dráha s doskočištěm, která
umožní běhy na 50 m a skoky daleké.
Bohužel je délka prostoru omezena
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a klasickou délku dráhy 60 m včetně
potřebného doběhu se nám zde nepodařilo umístit. Prostor umožní vytvoření
dvou souběžných drah a poskytne i prostor pro pohyb podél dráhy.

Vyrovnání terénu
a materiálové provedení

Stavební pozemek je svažitý, sklon
terénu je cca 12 %. Z tohoto důvodu byla
věnována velká část prací osazení hřiště
do terénu tak, aby byly přibližně vyrovnány kubatury výkopových a násypových
prací. Ze stavby by se tak mělo odvážet
pouze minimum přebytečného materiálu.
Problematické bylo i osazení běžecké
dráhy, která daným prostorem musí projít
ve vodorovné rovině a po celé své délce
navazovat na okolní povrchy.
Vyrovnání výškových rozdílů je řešeno
opěrnými zdmi různých výšek. V nejvyšším bodě je výška opěrné konstrukce
3,0m nad terénem. Většina zdí je však nižší
a vyrovnávají rozdíl do 1 m. Pro vyrovnání
terénu je využitý i prostor tribuny, který
přirozeně navazuje na stávající povrchem
terénu v jižní nejvyšší části pozemku.
Z hlediska materiálového řešení bude
povrch hřiště s umělým povrchem, který
je vhodný pro výše zmíněné sporty. Na
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pevném podkladu je položena tenká
12mm vrstva pryžového povrchu, který
může být barven do široké palety barev.
Povrch je protiskluzový a propustný pro
vodu. Obdobný povrch bude realizován
i na běžecké dráze.
Opěrné konstrukce budou realizovány
jako betonové monolitické a následně
obloženy přírodním obkladovým kamenem. Technologie výstavby a výsledný
vzhled bude obdobný jako u právě probíhající výstavby parkoviště pod kostelem.
Snažíme se tak o vytvoření jednotného
vzhledu nově budovaných staveb v obci
s důrazem na využívání přírodních materiálů. Jak již bylo zmíněno výše, zastřešení
horní části tribuny bude poté tvořeno
dřevěnou konstrukcí, jejíž jižní strana
bude v celém rozsahu opláštěna dřevěným obkladem.

Nakládání s vodou

V současné době legislativa požaduje
hospodárné využití dešťové vody. Přímé
vypouštění zachycené dešťové vody
je umožněno pouze v odůvodněných
případech a vždy se hledá řešení, jak
ponechat vodu v místě. Na tyto požadavky
se snažíme reagovat návrhem podzemní
retenční nádrže, do které budou svedeny
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vody zachycené na povrchu hřiště a na
zastřešení tribuny. Voda bude zpětně
využívána na závlahy ve druhé části řešeného území, kde se nacházejí pěstební
a okrasné záhony a také zatravněné plochy. Při naplnění nádrže budou přebytky
odvedeny do zasakovacího zařízení a až
případný přepad z tohoto systému bude
odveden dále do vodoteče.
V současné době jsou systémy hospodaření s dešťovou vodou podporovány ze
strany státu, případně lze díky nim získat
lepší hodnocení u projektů financovaných
z dotačních titulů.

Harmonogram projektové
přípravy

V současné době je zpracováván
koncept projektové dokumentace pro
společné povolení (územní rozhodnutí
a stavební povolení v jednom kroku),
který bude následně projednán s orgány
státní správy. Po tomto projednání budou
podmínky zapracovány a bude požádáno
o vydání společného povolení, jehož
vydání se očekává na podzim tohoto roku.
Realizace bude poté záviset na možnosti čerpání z dotačních titulů.
Ing. Roman Čechák

Domovní čistírny pro rodinné domy
V současné době nabízí Obec Bukovec v rámci „obecního dotačního titulu“
finanční příspěvek na vybudovaní
individuální čistírny odpadních vod pro
jednotlivé rodinné domy.
Stávající RD jsou odkanalizovány do
stávající žump alt. septiků, v některých
případech jsou „tuhé splaškové vody
(z WC) jímány do žump a zbylá „šedá
splašková vody“ (koupelna, kuchyň,
umyvadla apod.) je vypouštěna do drenáže. Při budování nové domovní ČOV
je nutno všechny tyto splaškové vody
svést na nově budovanou domovní
ČOV, což v některých případech (při
odtoku tzv. „šedé vody“ do drenáže)
znamená úpravu vnitřní kanalizace
RD. Domovní ČOV funguje na mechanicko-biologickém principu, tzn. že do
ČOV nepatří přítok organických látek,

odpad z kuchyňských drtičů, rovněž je
nutno omezit tuky z kuchyně a zejména
dezinfekční prostředky, které mohou
negativně ovlivnit provoz domovní ČOV.
Vlastní kontejner domovní ČOV lze
umístit po vyčerpání splašků do stávající
žumpy, pokud rozměrově vyhovuje alt. se
domovní ČOV osadí do nové jámy. Předčištěné vody z ČOV je možno vypouštět
do vodoteče, v blízkosti vodního toku alt.
na základě kladného hydrogeologického
posudku zasakovat do podloží. Současně
lze tuto předčištěnou vodu jímat a používat ji pro zahradní účely např. na zalévání.
Co se týče povolení domovní ČOV,
nově umožňuje legislativa tzv. „ohlášení“
což při použití certifikované čistírny provozovateli domovní ČOV zjednodušuje
její provozování, a to zejména v tom,
že se nemusí dělat kontrolní rozbory

vypouštěných vod,
ale 1 x za 2 roky
provozovatel zajistí
prohlídku autorizované osoby. U stavebního povolení
(vodohospodářské
rozhodnutí) odbor
životního prostředí vydá rozhodnutí, ve
kterém provozovateli předepíše kontrolní
rozbor vypouštěných vod (2x až 4x ročně).
Odhad nákladů na vybudování
domovní ČOV „do vsaku“ vychází cca
150 - 200 tis. Kč. Pro další dotazy ohledně
příspěvku na ČOV, ohledně projektu
domovní ČOV kontaktujte prosím
zástupce obecního úřadu – p. Kateřina Lysková, tel.: 558 358 245 nebo
774 180 866.
Ing. Pavel Strenk

Komplexní pozemkové úpravy v obci Bukovec
Vážení občané, účastníci řízení o komplexních pozemkových úpravách (dále
jen „KoPÚ“) v k. ú. Bukovec u Jablunkova,
rád bych Vás v krátkosti informoval
o současném stavu a vývoji pozemkových
úprav ve Vaší obci, co je již za námi a co
nás v průběhu dalších etap řízení společně
čeká. ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
o KoPÚ v k. ú. Bukovec u Jablunkova
bylo učiněno veřejnou vyhláškou v září
2017 za účelem vytvoření nové digitální
mapy s logicky a racionálně uspořádanou
vlastnickou držbou, za účelem narovnání
vlastnických vtahů a se snahou využít
potenciál a nástroje pozemkových úprav

k navýšení hodnot venkovské krajiny. Do
dnešního dne byly zhotovitelem díla, tj.
firmou EKOTOXA s.r.o. (za společnost„EKOTOXA – GEOPORT“) provedeny potřebné
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE, zejména podrobný
průzkum a analýza území (hydrologické
poměry, morfologie, erozivní činnost
apod.), detailní geodetické zaměření skutečného stavu území a aktuálně probíhá
šetření průběhu hranic pozemků na
obvodu pozemkových úprav.
Tuto etapu si Vám dovolím podrobněji představit a vysvětlit její podstatu
a důležitost pro další zdárný vývoj řízení
o KoPÚ. Pro jasné vymezení území, které

bude předmětem řešení pozemkovými
úpravami, je potřebné celou linii obvodu
s dotčenými vlastníky pozemků dotýkajících se právě této linie tzv. „vyšetřit“, tedy
odsouhlasit si její průběh na základě:
a) vzájemné vlastnické shody (s odkazem
na historické podklady a vazby; je
tedy možné hranici průběhu obvodu
upravit),
b) resp. tak, jak jsou hranice obvodem
dotčených pozemků evidovány v katastru nemovitostí, tzn., že jejich hranice na obvodu pozemkových úprav je
přenesena z mapy a vytyčena v terénu;
vlastníci nepožadují možnou úpravu

Občasník obce Bukovec
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Projekt víceúčelového hřiště nad ZŠ Bukovec 214
pro potřeby škol i pro veřejnost
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jejího průběhu či se na ni oboustranně
neshodnou.
Zdůrazňuji, že obvod pozemkových
úprav je navržen a veden účelově tak,
aby v co největší míře zahrnoval pozemky
zemědělského charakteru, tedy řešené
území zpravidla neobsahuje komplexy
lesů či lesní pozemky; zvláště pak (ve
většině případů) není žádoucí zasahovat
do vlastnické držby územním plánem
vymezené zastavěné či zastavitelné části
katastrálního území.
Tato činnost by v terénu měla být
skončena během června tohoto roku
a bude následovat závěrečná etapa
přípravných prací – zpracování nároků
vlastníků (předpoklad dokončení této
etapy – 11/2019)
Zpracování nároků, tzv. „soupisů nárokových listů“ je velmi důležitý krok
v procesu pozemkových úprav. V soupisech jsou obsaženy zejména údaje o pozemcích vstupujících do pozemkových
úprav – výměra, druh pozemku (orná
půda, trvalý travní porost a pod…), cena
pozemků stanovená oceňovací vyhláškou pro účely pozemkových úprav, která
nemá, a to zdůrazňuji, přímou souvislost
s cenou tržní či místně obvyklou, dále
pak informace o vlastnících a pozemcích
neřešených pozemkovými úpravami.
Tyto informace jsou základem pro tvorbu
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návrhu nového uspořádání, neboť na
jejich základě se posuzuje přiměřenost
kvality, výměry a vzdálenosti původních
a nově navrhovaných pozemků (v případě, že podle požadavků vlastníků dojde
k možným směnám pozemků, slučování či
rozdělení, úpravě průběhu hranic pozemků s nelogickým proběhem či iracionálním
tvarem a pod…). Je zřejmé, že nad Státním
pozemkovým úřadem zaslanými soupisy
nárokových listů budete jistě diskutovat,
a proto také jejich zpracovatelé Vám
budou připraveni (zatím ještě není znám
přesný termín a místo setkání v obci, v zaslané písemnosti bude toto blíže specifikováno) odpovídat na Vaše dotazy a připomínky. Opětovně Vás proto prosím, abyste
také své záměry, podněty a požadavky,
týkající se pozemků ve Vašem vlastnictví
ve vztahu k návrhu nového uspořádání
pozemků, a které lze zpracovat a vyřešit
prostřednictvím nástrojů pozemkových
úprav, sdělovali projektantům již při tomto
setkání. Je proto důležité zodpovědně si
promyslet nabízené možnosti, zauvažovat nad stávajícím uspořádáním Vašeho
vlastnictví pozemků a navrhnout, jak by
bylo vhodné a žádoucí jej upravit, resp.
ponechat ve stávajícím, neměnném stavu.
Hlavní prostor pro zpracování těchto
Vašich požadavků, jak pak vymezen ve
fázi pozemkových úprav – NÁVRHOVÉ

PRÁCE, které zahrnují tvorbu tzv. „Plánu
společných zařízení (PSZ)“ a samotného
„Návrhu nového uspořádání pozemků
(NNUP)“, což jsou etapy díla s termínem
zpracování do konce roku 2020 u PSZ
a u NNUP do konce roku 2021. S detailnějším popisem uváděných procesů,
jaký je jejich význam a jak vznikají, jakým
způsobem bude probíhat spolupráce
zpracovatele a Státního pozemkového
úřadu s Vámi, jako vlastníky a účastníky řízení, Vám rád s předstihem sdělím
v jednom z dalších vydání Občasníku obce
Bukovec. Mimo to se potřebné informace
o pozemkových úpravách v Bukovci můžete dovědět také z následujících zdrojů:
Obecní úřad Bukovec, pobočka SPÚ ve
Frýdku-Místku (Ing. Hana Porubová,
tel.: 601 592 033, Ing. Vladimír Skotnica,
tel.: 606 694 507), či u zpracovatele pozemkových úprav, firmy EKOTOXA s.r.o.
(geodetická činnost – Ing. Jiří Hlaváček,
tel.: 607 842 765, Ing. Jiří Skřivánek, tel.:
602 774 142).
Závěrem bych Vám rád poděkoval za
dosavadní spolupráci a popřál Vám příjemné letní dny.
Projekt naleznete na stranách 16 a 17.
S pozdravem
Ing. Vladimír Skotnica
vedoucí Pobočky Frýdek-Místek
Státní pozemkový úřad

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

Srpen

Kadlubcová Zuzana

75

Pospíšilová Helena

97

Skotnicová Marie

75

Brewczynská Anna

80

Szmeková Marta

70

Husáková Jiřina

65

Sikora Jan

70

Pawlusová Helena

65

Mlynárčíková Renata

50

Niedoba Robert

50

„Mládí nezná věku.“
Pablo Picasso

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
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NOVINKY Z KNIHOVNY
Příroda je plná překvapení: listnaté stromy
působí na rotaci Země, jeřábi sabotují výrobu šunky ve Španělsku a jehličnaté lesy
umí přivolat déšť. Autor bestsellerů Peter
Wohlleben nám umožňuje ponořit se do
neprobádaného světa a popisuje úchvatnou
souhru světa rostlin a zvířat: jak se vzájemně
podmiňují? A co se stane, když něco tento
jemně vyvážený systém naruší? Na základě
nejnovějších vědeckých poznatků a desetiletí vlastních pozorování nás nejznámější
německý lesník opět uvádí v úžas.

Kdepak asi bydlí děti stromů?
To by Píťa, malý veverčák, tak rád věděl.
A proč se lidé nemusejí bát vlků? Hajný
Petr vezme Píťu na dobrodružné putování
lesem. Na cestě přespí pod širým nebem,
pozorují, jak se kácí jehličnaté stromy,
a skutečně potkají jednoho vlka! Objeví
však stromové děti a jejich rodiče? A najde
se i pro Píťu rodina, v níž by mohl zůstat?
První obrázková knížka od autora bestsellerů
Petera Wohllebena: laskavý příběh, který
dětem přibližuje les a přírodu jedinečným způsobem.

Smysluplné vztahy
Kniha, která vnese jasno do vašich vztahů.
Přináší možnost odpoutat se od starých
programů a zátěží.
Poté svobodně a s lehkostí vyrazit za tím,
co právě vám dává v životě smysl – úspěch,
partnerství, láska, peníze, nová práce, naplněn potenciál.

Slyšíš, jak mluví stromy?
Co všechno můžeš objevit v lese
Mají stromy svůj vlastní jazyk? Musí děti
stromů chodit do školy? Proč se lesní zvířata bojí lidí? Peter Wohlleben odpovídá
na otázky, které jsou neobvyklé, originální
a často velmi zábavné.

KULTURA V OBCI

Velikonoční dílničky ve škole i na úřadě
Ve dnech 1. – 3. 4. 2019 se uskutečnily
na obecním úřadě Velikonoční dílny, ve
kterých se malovala vajíčka, vyráběly věnce a zdobily medové perníčky.
Poděkování patří p. Mgr. Libušce Stonawské a p. Marušce Hamroziové.

Jarmila Bujáková
knihovnice

20

Občasník obce Bukovec

Červen 2019 / číslo 87

Májka se letos stavěla mezi kapkami deště
Letošní jaro si neumělo najít svou pevnou pozici a nechalo se neustále utlačovat paní zimou. Deštivé a studené počasí
vládlo i 30. 4. 2019, tedy v den, kdy již tradičně staví naši dobrovolní hasiči májku
na Kympě. Vše se povedlo i letos, přípravy

sice probíhaly v dešti, ale po 16 h se májka vztyčila, v tu chvíli nepršelo, a dokonce
přišlo i pár diváků. Před zimou, tmavými
mraky a dalšími kapkami deště nám poskytla teplejší prostředí garáž Technických
služeb v areálu Kempaland, kde se sešli ti

Den Země v Goralii 2019

z Vás, které toto počasí neodradilo. Moc
si Vaší účasti vážíme a děkujeme, že nás
podporujete. Letošní již 13-tý ročník stavění máje byl jiný, protože se venku „nesmažila vaječina“, ale podávala se teplá
„obecní“ zelňačka v garáži .

21
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Bukovecký olympijský tým – družstvo bezva lidí
Každoročně se naše obec účastní Olympiády spolků na Písečné. Letošní ročník se
konal v sobotu dne 1. 6. 2019 za slunečného počasí s velmi dobrou náladou a odhodláním našeho týmu opět získat medaili. Soutěžních družstev bylo celkem 6,
soutěžní disciplíny byly zajímavé, a ne vždy
jednoduché. S humorem a hravostí zdolali
cíle všech jednotlivých disciplín a náš tým
obsadil krásné 4. místo.
I když někteří naši olympionici neskryli zklamání ze zisku bramborové medaile,
pro nás jsou to jedničky a patří jim velké
DĚKUJEME.
Skvěle reprezentovali obec, projevili
svou bojovnost, dali do soutěže kus své
energie a hlavně, obětovali svůj volný
čas, čehož si velmi vážíme. Celému soutěžnímu týmu – Monice Motykové, Šárce

Sniegoňové, Januszovi Motykovi, Rosťovi Ceislarovi, Jakubovi Wolnemu, Vaškovi
Byrtusovi a dětem Dominikovi Gazurovi
a Markovi Motykovi děkujeme za účast
v letošním roce, ale
také za účast v loňském roce. Toto vyjímečné družstvo se
této akce zúčastnilo
již podruhé v téměř
stejné sestavě (loni
– Monika Motyková,
Šárka Sniegoňová,
Aneta Zowadová,
Rosťa Cieslar, Jakub
Wolny, Vašek Byrtus
a děti Dominik Gazur, Marek Motyka,
Terezka Wavreczko-

vá a Ivanka Lysková). Loni přivezli krásné
bronzové medaile a letos je od zisku stejného kovu dělila jen jedna sekunda, ale
takový je sport .

Setkání s jubilanty
Dne 14. 5. 2019 jsme se sešli na hotelu
Kempa s jubilanty, kteří se narodili v letech 1934, 1939, 1944 a 1949. I když to
byl deštivý a šedivý den, panovala krásná a vlídná atmosféra. K přáním všeho
dobrého a pevného zdraví do dalších let
od vedení obce zpíval všem oslavencům

i pan Tomáš Tomanek ze skupiny Blaf.
Také paní učitelky s dětmi z obou našich
základních škol připravily krásný program. Děkujeme.

Jubilanty, kteří se tohoto setkání zúčastnit nemohli a také ty, kteří slaví 90
a více let navštíví vedení obce v jejich
domovech.

Občasník obce Bukovec

Slavnostní
vítání
občánků
Dne 15. 5. 2019 jsme na
hotelu Kempa přivítali 20
malých občánků, 13 holčiček
a 7 chlapečků. Již tradičně jim
přály pevné zdraví, stálé štěstí a spoustu životních radostí
naše 3 sudičky i vedení obce.
Děti dostaly darem knihu
„Bukovec“, aby jim vždy připomínala rodnou ves, „botičkovné“, aby byly jejich první
krůčky bezpečné i stabilní
a poukázku na podzimní výsadbu stromů, aby se propojily jejich pomyslné kořeny.
Program zajistily opět paní
učitelky s dětmi z obou našich
základních škol. Děkujeme.
Ivana Kluzová, kulturní referentka

22
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V páteční podvečer zavítala legendární rocková
skupina Olympic do naší nejvýchodnější obce
21. června atrium u obecného úřadu doslova praskalo ve švech. Báječný koncert – tak lze ve zkratce popsat páteční večer v Bukovci.
Fantastická atmosféra, skvělé publikum, výborné počasí. Podvečer s kapelou Olympic se doopravdy povedl.

Občasník obce Bukovec
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Poutní zájezd z naší farnosti…
V sobotu 4. května jsme se zúčastnili
zájezdu, který pořádala organizace KDU-ČSL do Štípy - Mariánského poutního
místa u Zlína. Tam se nám po mši věnoval
místní kněz p. Sedláček. Vyprávěl nám historii místního kostela, který je mimo jiné
zajímavý i tím, že má v průčelí balkón. Prohlídli jsme si také původní kostelík, který
je pěkně opravený. Byla možnost zakoupení oplatků, což jsme všichni využili, abychom našim blízkým dovezli domů něco
na mlsání. Kolem 12. hodiny jsme jeli na
další poutní místo - Dub nad Moravou na
Hané. Obec má necelý tisíc obyvatel. Kostel P. Marie je na okraji obce. Je to 3. nejvyšší kostel v naší zemi. Tam nás přivítal
místní kněz p. Jan Kornek a překvapením
pro nás bylo setkání s p. Alfredem Volným,
který před časem působil 3 roky v Jablunkově jako kaplan. Nyní je v Olomouci
v kněžském semináři. Od prázdnin bude
mít nové působiště. Oba kněží se s námi
srdečně přivítali. V myslivecké klubovně, která je hned u kostela, jsme si mohli

koupit kávu a ochutnat domácí pečivo od
místních farnic. Protože p. Kornek je náruživý myslivec, je celá klubovna vyzdobena trofejemi. Oba kněží se nám věnovali dle svých možností. P. Volný vyprávěl
o tragické smrti místního kněze p. Cyrila
Vrbíka, který byl ve svých 72 letech úkladně zavražděn. Navštívili jsme jeho hrob.
P. Kornek nás provedl kostelem. Počasí
nám přálo, deštníky jsme nepotřebovali.
Na zpáteční cestě jsme ještě navštívili tzv.
španělskou kapli v Novém Jičíně. Je málo
známá. Tam nás čekal kněz - důchodce P.
Michal. Měl zajímavou přednášku o vzniku kaple až po její současnost. Velké poděkování od všech účastníků za přípravu
zájezdu patří členkám KDU-ČSL, p. Czeczotkové a p. Osobové. Dovedou se skvěle podělit při organizování každoročních
poutních zájezdů po naší krásné Moravě.
Ten letošní byl obzvlášť zajímavý a poučný. Moc děkujeme.
Účastníci zájezdu z Jablunkova,
Písku, Bukovce a okolí.
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Děkujeme
MOP Pramínku
a dalším
dobrovolníkům
MOP Pramínek uskutečnil pro
obec Bukovec u Jablunkova již
2. ročník "UKLIĎME ČESKO".
V husté mlze a sněhové nadílce
jsme začali čistit od rozcestníku Plaňava, směr k hotelu Polanka, ke studánce a k prameni Gírová, pak pěšky
do Mostů u Jablunkova. Akci úklidu
podpořil i studánkový klub nadšenců pro ochranu přírody z Čadce.
Hana Drozdová

Střípky z České základní školy v Bukovci
Učení je náročné, ale může být pro děti i zábavné. V naší škole se učíme nejen ve školních lavicích. Proces učení probíhá
i během různých školních akcí:

Zájezd Jižní Anglií netradičně
22.–26. 5. 2019

spoustu zajímavostí za života různých
druhů zvířat. Nejvíce však naše školní
lidská mláďata lákalo lanové centrum
a vodní svět, ve kterém se mohli v tom
velikém vedru příjemně zchladit.

Zájezd patřil mezi nejdůležitější školní
akce letošního roku. Byl odměnou za
úspěšný projekt Krok za krokem k efektivnímu vyučování na málotřídní škole
- vedení školy se rozhodlo zaplatit účastníkům zájezd z finanční odměny věnované
naší škole Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy. Do Anglie vycestovalo
13 žáků a 6 pedagogů, kteří se na oceněném projektu aktivně podíleli.

Projektový den na kozí farmě
- projekt Podpora ZŠ, ŠD a MŠ
Bukovec

Mláďata v ZOO - projekt MAP II

V pondělí 17. června žáci navštívili
kozí farmu rodiny Veselých v Havířově.
Děti byly nadšené z krmení třicetihlavého
rohatého stáda bílých krátkosrstých koz.
Pozorně sledovaly výklad o všech zvířatech žijících na hospodářství včetně koně,
krávy, slepic, kachen pižmových a sedmdesátikilogramového kozla. Se zájmem si
prohlédly zemědělské stroje. Zpestřením
určitě byla i komunikace dětí s reportérem
televize Relax, která v hlavním zpravodajském vysílání poskytla divákům postřehy
malých farmářů z Bukovce.

Výuka v interaktivní učebně
biologie - projekt MAP II

Žáci si procvičili, upevnili a rozšířili
poznatky z tematické oblasti lidské tělo
a jeho vnitřní orgány, dozvěděli se důležité informace o prevenci úrazů a typech
úrazů, popovídali si na téma výživa
a zdraví. Byli upozorněni na nebezpečí užívání návykových látek, na jejich škodlivost.
Akce byla velmi přínosná a obohacující,
v jiném prostředí se žáci bez problémů
koncentrovali na učivo, odnesli si mnoho
zajímavých zážitků a vědomostí.

Ve čtvrtek 13. 6. jsme se zúčastnili
výukového programu v ZOO Ostrava.
Připravený výklad paní lektorky byl velice
poutavý a poučný a děti se dověděly

T-Mobile Olympijský běh

Ve čtvrtek dne 19. 6. 2019 jsme se již
potřetí zúčastnili T-Mobile Olympijského
běhu. Organizátoři v čele s panem Gráfem,
za jehož obětavost mockrát děkujeme,
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vše perfektně připravili a počasí nám také
opět přálo. Stejně jako loni se k nám přidali
žáci ze ZŠ Milíkov a společně s dětmi bukoveckými zápolili v běhu po in-line stezce
u hotelu Kempa. Pěkné ceny pro vítěze
si připravily jak školy, tak i paní starostky
dvou zúčastněných obcí. Vítězům i všem
malým sportovcům gratulujeme a přejeme, aby jim radost z pohybu vydržela
co nejdéle.
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Čtenářská soutěž

Probudit v dětech zájem o čtení je
cílem i nás pedagogů. Proto jsme v úterý
18. června uspořádali pro naše žáky první
ročník Čtenářské soutěže. Paní učitelky
vybraly pro každého žáka vhodný text,
jehož čtení si pak žáci mohli připravit ve
škole i doma. Žáci soutěžili ve třech kategoriích a vítězi se stali – Matěj Bojko, Klaudie
Kurková a Veronika Starzyková, která získala i cenu publika. Vítězům blahopřejeme
a těšíme se na další ročník soutěže.

Občasník obce Bukovec

Šachové úspěchy

Zájem žáků naší školy o šachy vzrůstá.
Děti pravidelně navštěvují šachový kroužek a účastní se i šachových turnajů.
Dvou významných úspěchů se podařilo
dosáhnout Barborce Petrákové - v turnaji
Mostecká věžička se dokonce umístila na
krásném 2. místě. Blahopřejeme a přejeme
spoustu dalších úspěchů!

Květnové a červnové akce se nám vydařily, přestože nám jejich organizace dala
pořádně zabrat. Odměnou jsou nám pak
rozzářené a spokojené tváře našich žáčků.
Pedagogové ZŠ Bukovec

Střípky z České mateřské školy v Bukovci
Maturita předškoláků
aneb „První malá zkouška
z dospělosti.“

Naši letošní předškoláci úspěšně zvládli
dubnový zápis do „velké“ školy. Což o to!
Znají a umí toho opravdu dost a paním
učitelkám ve škole to ukázali! Ale co
takhle předvést své znalosti i kamarádům
v mateřské škole, které zápis teprve čeká!
Právě tohle je náplní naší, již tradiční,
„Maturity předškoláků.“ Ti se v ní snaží
zúročit vše, co se naučili a co dovedou.
Představit se, znát svou adresu i věk, pamatovat si jména i povolání členů rodiny,
to je celkem snadné, ale čeká je ještě
úkol skrytý v opravdické školní aktovce!
A tak někdo váže a zavazuje, jiný řadí
a seřazuje, další počítá a rozpočítává,
měří a porovnává, hledá chyby a rozdíly

nebo zpívá a vypráví. Všichni taky musí
projít cestu do školy s mnoha překážkami,
a samozřejmě s plnou „školní“ výbavou
na zádech.

A kdo to všechno kontroluje a hodnotí?
Zkušební komise složena z kamarádů
z MŠ nebo ze školy základní. Ti starší jim

vybrané otázky taky sami přečtou a sledují
jejich plnění velice „zodpovědně“. Není
třeba mít obavy! Všichni „první“ maturitu
zvládnou a všem potvrdí že: „Všichni naši
předškoláčci po prázdninách budou
správní žáčci!“ Držíme pěsti!

Pedagogové MŠ Bukovec

Wkrótce wakacje
Koniec roku szkolnego zawsze bogaty
jest w najróżniejsze spotkania i imprezy
szkolne. Finisz roku szkolnego 2018/2019
jest tego również klarownym przykładem.
Od końca marca dzieci z 2. i 3. klasy
wyjeżdżały na basen, gdzie przez 10 tygodni odbywały się lekcje pływania. Było
dużo innych ciekawych spotkań, konkursów, występów, nietradycyjnych lekcji…

W kwietniu odbyły się zapisy do klasy
pierwszej. Dzieci z przedszkola odwiedziły szkołę wraz ze swoimi rodzicami
i zapoznały się z panią dyrektor i gronem
nauczycielskim oraz zdały swój pierwszy
krótki egzamin. W następnym roku szkolnym więc rozpocznie naukę w naszej
szkole siedmioro pierwszoklasistów.

Pastyreczki z Bukowca wzięły udział
w Przeglądzie Cieszyńskiej Pieśni Ludowej,

gdzie jako zespół zdobyły brawurowe
1. miejsce, a także odniosły sukces w indywidualnym śpiewie, bo 3. miejsce zdobyła
Eliška Gazur, zaś wyróżnienie Elizabetka
Byrtus. Swym bardzo profesjonalnym
śpiewem Pastyreczki umiliły w hotelu
Kempa coroczne spotkanie jubilatom
oraz, dzień później, powitanie noworodków w Bukowcu.
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział
w międzynarodowym konkursie języka
angielskiego FOX 2019 i uzyskali w nim
fenomenalne wyniki. Max Tomanek zajął
2. a Adam Kulig 3. miejsce, zaś na wyróżnienie zasłużyła Terezka Czepczor.
Maj rozpoczęli nasi szachiści wspaniałymi wynikami w turnieju w Trzyńcu,
w którym Jonasz Koky zdobył 2., Karol
Puczok 3. a Max Tomanek 4. miejsce.

Občasník obce Bukovec

Swoją niezawodną logiką pochwalić
się mogą też Gabriel Koky, Max Tomanek
oraz Dominik Kurek, którzy świetnie spisali
się w tegorocznej Pitagoriadzie a Gabriel
Koky został nawet laureatem eliminacji
obwodowych i uzyskał niesamowite
10. miejsce w Okręgu Morawskoślązskim.

W bibliotece gminnej odbyło się uroczyste pasowanie najmłodszych dzieci
na czytelnika. Pierwszoklasiści po przeczytaniu przyrzeczenia zostali pasowani
na czytelnika przez samego Króla, który
został na moment Marian Bojko.
W maju odbyło się też krótkie przedstawienie z okazji Dnia Matki. Pod kierownictwem pani nauczycielki Beaty
Tomanek wyćwiczono krótką scenkę pt.:
„ Ciotki u Kolesy“. Program potraktowano
na wesoło i dodatkowo upiększono
tańcami.
W ramach obchodów Dnia Dziecka
uczniowie naszej szkoły mieli możliwość
skorzystania zaraz z trzech atrakcyjnych
spotkań. Po raz kolejny mogli obejrzeć wozy strażackie, policyjne i karetki
pogotowia. Jak co roku z wielką radością
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przypatrywali się pokazowi sztuczek
wyszkolonego psa służbowego.
Tego samego dnia wyjechały dzieci
do Trzyńca na Igrzyska Lekkoatletyczne.
Sportowcy godnie reprezentowali naszą
szkołę w zmaganiach sportowych, wspominając piąte miejsca Baśki Šubrt czy
Marka Motyki oraz trzecie lokaty Verunki
Czepczor i sztafety małoklasowej.
Mieliśmy również okazję skorzystać
z programu edukacyjnego „Festiwal owadów“, organizowanego przez łomniański
URSUS, gdzie najstarsze dzieci w bardzo
ciekawy sposób zapoznały się z rozwojem i życiem owadów żyjących w naszym
biotopie.
Uczniowie 4. i 5. klasy zdawali egzamin
z jazdy na rowerze w teorii i praktyce, no
i wszyscy otrzymali zasłużoną legitymację rowerową. Piątacy zostali zaproszeni
do jabłonkowskiej podstawówki, gdzie
spędzili dopołudnie ze swoimi przyszłorocznymi kolegami klasowymi.
W połowie czerwca nasz absolwent
i świetny ekolog Janek Michalik zapoznał dzieci z życiem pszczół i po spotkaniu większość dzieci chciała zostać
pszczelarzami.
Cała szkoła wzięła udział też w workshopie pt. „Zasady pierwszej pomocy“
w klasopracowni interaktywnej Kappa w
DDM w Trzyńcu, z którego nasi uczniowie odchodzili bogatsi w najróżniejsze
doświadczenia praktyczne i teoretyczne,
więc napewno zdołaliby udzielić pierwszej
pomocy w różnych sytuacjach życiowych
i nie tylko.
Festyn szkolny rozpoczął się w tym
roku nieco deszczowo, ale nie przeszkodziło to dzieciom w popisaniu się
ekscelentym programem. Ludowe pieśni i tańce dzieci szkolnych poprzedziły
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bardzo stylowe tańce najmłodszych
przedszkolaków.
Przed nami jeszcze wycieczka edukacyjna młodego przyrodnika na Herczawę
razem z przewodnikiem J. Michalikiem,
wyjazd do Teatru Cieszyńskiego na bajkę
pt. Łabędzie z krainy Erin oraz …….. zasłużone wakacje!
Życzymy więc wszystkim uczniom,
ich rodzicom i pracownikom szkoły oraz
wszystkim czytelnikom miłego spędzenia
wolnego czasu, naczerpania sił i nowych
chęci do pracy.
Uczniowie i grono pedagogiczne
PSP Bukowiec

TJ Beskyd Bukovec informuje...
Zdravím všechny fotbalové příznivce.
Po podzimní části sezóny jsme měli
na svém kontě pouze 11 bodů a konečné
9. místo. Jen jeden bod nás dělil od poslední
příčky. V zimní přípravě jsme ale neotáleli
a snažili se v rámci možností trénovat, jak
jen to šlo. Opět jsme měli
i letos soustředění na Studeničném, kde jsme, jak se
říká „stmelili“ partu.
První kolo a hned derby
s Pískem. Ikdyž jsme zápas
odehráli vcelku slušně,
tak nám nakonec nebylo
dopřáno vyhrát a získali
jsme „jen“ bod za remízu
2:2. Toto utkání na nás
zanechalo nejspíše trochu šrámy a bohužel jsme
v následujících třech utkánÍch nezískali ani bod za
prohry s Hukvaldy, Baškou a Hrádkem. Situace
v tabulce se pro nás také
nevyvíjela zcela růžově,
jelikož jsme se propadli až
na úplné dno. Po domácí
přestřelce s Nebory 4:4
se zdálo, že se blýská na

lepší časy, opak byl ale pravdou. Venkovní
zápas ve Staříči se nám hrubě nepovedl
a dostali jsme „kanára“. Poté snad přišel
zlom a konečně jsme zabrali. Vyhráli jsme
2 domácí zápasy s Nošovicemi a Metylovicemi a hned bylo veseleji. To jsme

ještě netušili, že v dalším kole vyhrajeme
s 1. týmem letošního OP. V Lískovci jsme
vyhráli 0:2 po skvělém výkonu celého týmu.
V posledním domácím zápase nám štěstí
sice nepřálo a prohráli jsme 1:2. Jenže když
Bukovci teče do bot, dokáže zabojovat. A to
se přesně stalo i v 22. kole
(posledním kole), když
jsme dok ázali ok rást
i druhý tým tabulky. Kozlovice jsme obrali o jeden
bod, který nám zajistil setrvání i v následující sezóně
v OP. Konečných 23 bodů
a 8. místo v tabulce je po
zvláštním průběhu sezóny
celkem úspěch.
V nové sezóně máme co
zlepšovat a věřím, že mladí
dorostenci nám pomůžou svou kvalitou, tak jak
to dokazovali už během
této sezóny. Doufám, že
budeme hrát hezký fotbal
pro oko„náročného“ Bukoveckého diváka a budeme
dělat dobrý příklad pro naši
mládež.
Josef Krenželok
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Děkujeme za pozvání do kouzelné zahrádky
k manželům Krenželokovým

Známý fyzik Albert Einstein kdysi řekl: „Když umře poslední včela, lidstvu zbývá méně než 5 let života.“ Myslete proto na trvalkové záhony
a zahradu plnou květin – pro včely. Na další fotografie vašich zahrádek se už těšíme.

Uvolněte místo ve své skříni
• pomůžete šetřit životní prostředí
• umožníte další využití staršího
oblečení
• pomůžete opravdu potřebným lidem
Co vše můžete darovat?
Pro potřeby sociálního šatníku a charitativních obchůdků ADRA přijímáme
funkční a čisté věci, např. oblečení, módní

doplňky, obuv, povlečení, ručníky, hračky,
prostě věci, které již nepotřebujete, a druhým mohou ještě dobře posloužit. Jejich
darováním pomáháte jiným lidem v sociální nouzi. Zároveň si můžete v našem
obchůdku i velice levně nakoupit. Obchůdek není jen pro sociálně potřebné.
Kontejner na použité věci je umístěn u budovy, ve které se nachází

charitativní obchůdek
ADRA v 1. poschodí nad
lékárnou dr. MAX., Dukelská 110, Jablunkov.
Děkujeme za vaše věci.
Kantorová Eva,
Charitativní obchůdek ADRA Jablunkov
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Projekt výstavby
parkoviště
včetně chodníku
podpořen dotací
„Naše obec čerpá finanční příspěvek
v rámci projektu „Bukovec - bezpečnost
dopravy“ (reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16
_038/0009805), který je spolufinancován
z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
Hlavním cílem předkládaného projektu je
vybudování chodníkového tělesa v obci
Bukovec včetně nezbytného odvodnění,
zvýšení bezpečnosti při dopravě a pohybu
po chodnících a zajištění bezbariérového
pohybu chodců v obci, a to včetně osob
s omezenou schopností pohybu a orientace (zejména zrakové).“

PLACENÁ INZERCE
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