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INFORMACE STAROSTKY
Milé sousedky,
milí sousedé,
dovolte, abych
vám předložila posle dní s tručnou
porci novinek z naší

obce.
Stále probíhají dokončovací práce
na největších akcích v letošním roce,
kterými je výstavba parkoviště u kostela a rekonstrukce školy. Pracujeme
i na zkrášlení prostor u obou objektů.
V předchozím vydání zpravodaje jsem
vás informovala o výběru spol. Yggdrasilmont, s.r.o., která realizuje zakázku na
dodávku edukačních prvků, mobiliáře
a provedení sadových úprav nad základní školou. Zkrášlení prostor u kostela má na starost spol. Koňařík Zeleň,
s.r.o., Třinec, která předložila nabídku
jako jediná. Celková cena byla vyčíslena na částku 1.552.386,80 Kč bez DPH.
Ještě v týdnu před slavnostní mši svatou spojenou s posvěcením nového
parkoviště byly započaty přípravné
práce pro terénní úpravy, následně pak
byla navezena zemina
a zahájeny vlastní úpravy – odstranění dřevin,
kmenů a keřů, modelace terénu. Práce budou
probíhat do poloviny
listopadu, pokud bude
příznivé počasí. Aktuálně očekávám verdikt
Ministerstva životního
prostředí na podávanou
žádost o dotaci, která dle
informací z Agentury pro
ochranu přírody, splnila podmínky věcného
hodnocení. Nyní postupujeme k „závěrečné“ výběrové komisi, která by
měla finálně rozhodnout
o přidělení či nepřidělení dotace. Držme si tedy
palec, jsme těsně před cílovou páskou. Dodám, že
zastupitelé se sešli v září
dokonce dvakrát. Jednak
aby projednali a rozhodli
o přidělení zakázek spol.
na „ZŠ Bukovec – dodávka nábytku, AV a IT techniky a vnitřní konektivita školy“ a také z důvodu projednání cenových
nabídek na zimní údržbu
komunikací, chodníků, in
line stezky a veřejného
prostranství, vč. nového

parkoviště se schodištěm. Dalším důvodem pro jednání bylo poskytování dotace
z rozpočtu naší obce vám, občanům, na
podporu výměnu kotlů v rámci Kotlíkové
dotace, a hlavně uzavření smlouvy se Státním fondem životního prostředí ČR o poskytnutí podpory ve výši 6.070.000 Kč.
Dobře nastavený systém nakládání
s odpady v naší obci podporuje snižování objemu směsného odpadu. Jeho roční
produkce v přepočtu na 1 obyvatele je
také jedním z nejlepších indikátorů, který situaci obce popisuje. Velmi mě těší
skutečnost, že se naše obec umístila na
1. místě v kategorií obcí od 1001 do 5000
obyvatel v Moravskoslezském kraji a získala Odpadového Oskara. Dalšími obcemi
z regionu, které výborně třídí, jsou Bystřice a Bocanovice. Náš společný cíl je jasný. Bezodpadový přístup a zlepšení kvality svého života. Tímto děkuji všem spoluobčanům, vedení škol a dětem za vaši
snahu přispět k minimalizaci znečištění
životního prostředí. Chcete-li ještě lépe
pochopit, proč na bezodpadový přístup
přechází stále víc lidí, udělejte něco úplně

jednoduchého. Vyjděte z domu, jděte
se projít. Vezměte s sebou tašku, taky
pár rukavic. Dívejte se pozorně kolem
sebe. Namiřte si to rovnou za nosem
a sledujte, co leží před vámi na zemi,
na cestě, chodníku. Pravděpodobně to
budou hromady nedopalků, zmačkané krabičky od cigaret, reklamní letáky, obal od brambůrek, plastové láhve,
prázdné plechovky od piva, kterých je
nejvíc kolem cesty směrem do Polska
za Hotelem Kempa. Zřejmě někdo z vás
půjde o něco déle, ale potom zase narazí na nepovolenou skládku, staré poklice z auta … Při pohledu na všechny
ty odpadky můžete začít nadávat. Nebo
se můžete rozhodnout, že toho už bylo
dost a nenecháte to být. Vyhrnete si rukávy a začnete něco dělat, každý sám za
sebe. Máte-li rádi výzvy, pojďte nám pomoci, abychom měli v obci čisto a pěkně. V žádném případě to není soutěž,
protože k bezodpadovému životu by
se mělo přecházet v klidu a s radostí.
Každopádně již nyní přijměte pozvání
na první přednášku spojenou s tímto
tématem, která se uskuteční ve čtvrtek 31. 10.
2019 v 16:30 hod. Pozvání přijal Mgr. Martin Jelínek a Bc. Gracián Svačina.
K jednomu stolu si
sedneme s vlastníky dotčených pozemků v rámci plánované výstavby
cesty „Do Zorymbčoka“, a to v pondělí 14. 10.
2019 v 15:30 hod. v zasedací místnosti obecního
úřadu. Pokud vás zajímá,
jak bude jednou vypadat
hřiště s umělým povrchem nad základní školou, pak si poznamenejte
do vašeho kalendáře termín 21. 10. 2019 v 15:30
hod. Budeme rádi za
vaše podněty, připomínky a zpětnou vazbu. Musíme spolu umět mluvit,
otevřeně, klidně a věcně.
Chceme vám dát opět
příležitost, abyste nám
pomohli uskutečnit další
náš sen. Pevně věřím, že
se nám to podaří.
Přeji vám, abyste prožili krásný podzim.
Monika Czepczorová
Vaše starostka
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Jak se stavby vyvíjely a v jaké fázi se nachází aktuálně, můžete vidět ve fotoreportážích p. Pavlíny Suszkové a p. Zdeňky Sikorové,
referentek investic.

Úprava veřejného prostranství u kostela s nejčastějšími komentáři našich občanů

„Hlavně, aby nesjel kostel“
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„To nestihnou!“
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Slavnostní svěcení u příležitosti
80. výročí posvěcení kostela Nanebevzetí panny Marie v Bukovci
18. 8. 2019
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„Povedlo se“
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I malá gesta, mají velký význam
Milí spoluobčané,
chci poděkovat všem zúčastněným na
bukovecké pouti, při které jsme si zejména připomněli osmdesáté výročí posvěcení kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Velký dík patří společnosti Siluette, s.r.o.,
kameníkům p. Adamovi Roženkovi a p.
Petru Sikorovi, p. Januszovi Motykovi,
Ing. Romanu Čechákovi, Ing. Petru Jaskovi, Ing. Kateřině Černohorské, manželům
Stanislavu a Marii Zogatovým, brigádní-

kům, občanům, zaměstnancům TS Bukovec a obecního úřadu, hasičům, všem
členkám Klubu seniorů za výborné koláčky, které byly rozdávány návštěvníkům,
poutníkům a sousedům po mši svaté.
V měsíci srpnu jsme každopádně
zvládli dvě krásné akce. Posvěcení nového parkoviště a Den obce Bukovec.
Poděkování si zaslouží zejména ti, kteří pomohli svou aktivní účastí. Děkuji
všem účinkujícím, jejich vedoucím, paní

učitelkám, Klubu seniorů, TJ Beskyd Bukovec, PZKO, JPO III a SDH Bukovec, Mysliveckému sdružení, TS Bukovec, s.r.o.,
podnikatelům, organizacím a sdružením
ze sousedních obcí, sponzorům, všem kolegyním z úřadu, zastupitelům, členům
Kulturního výboru, dobrovolníkům, jednotlivcům a vám přítomným. Věřím, že
jste se všichni výborně pobavili a patřičně najedli. 
Monika Czepczorová

NOVÁ RUBRIKA: "Ptáte se – Odpovídáme, aneb Jedna paní povídala..."

Proč je chodník ke kostelu ve své spodní části
tak divně zakroucený?
Na každou stavbu, která je užívána širokou veřejností a je veřejně přístupná,
jsou kladeny technickými normami a souvisejícími právními předpisy spousty požadavků. Jeden z mnoha požadavků je
zajištění přístupu pro tělesně postižené
– uživatele invalidních vozíků. Pro tyto
spoluobčany je spousta míst problematická a ztěžuje či přímo zabraňuje jejich
pohybu. Dokáže je zastavit i běžný schod,
proto se například napojení chodníků na
přechod pro chodce dělá se snížením na
úroveň vozovky. Další problematický prvek je příliš prudké stoupání, které uživatel invalidního vozíku není schopen překonat. Vyhláškou č. 398/2009 Sb. (tato
vyhláška řeší právě bezbariérové užívání
staveb – jak ve venkovním prostoru, tak
i uvnitř budov) je stanoven maximální
sklon chodníku 8,33 %, což odpovídá nastoupenému metru na každých 12 m délky chodníku.
Výškové parametry terénu v obci Bukovec jsou bohužel trochu proti nám. Trasa
vedená z nejvyššího místa parkoviště ke

kostelu překonává
nejmenší výškový
rozdíl, a proto byla
zvolena jako bezbariérová. Nicméně i tak výškový
rozdíl mezi komunikací v nejvyšším
místě parkoviště a nástupem do
kostela je přes 5 m,
přitom přímá vzdálenost mezi těmito dvěma body je
pouze cca 50 m.
Museli jsme tedy
prodloužit délku
trasy tak, abychom
dodrželi maximální povolený sklon chodníku.
Prodloužení trasy je provedeno v její
spodní části, kde byly vytvořeny serpentýny, které můžete znát z komunikací v horských podmínkách, kde se staví ze stejného důvodu – prodloužení trasy a snížení

sklonu. Aby byl nástup na bezbariérovou
trasu pro uživatele invalidních vozíků co
nejsnazší, umístili jsme dvě vyhrazená stání do nejvyššího místa parkoviště.
Ostatní přístupové trasy ke kostelu
již nesplňují podmínku bezbariérovosti.
Nejkratší trasa od autobusové zastávky je
tvořena schodištěm (pro uživatele invalidního vozíku neřešitelný problém) a druhá
trasa vedoucí po přístupové komunikaci
ke kostelu od hasičské zbrojnice má velký
sklon. Průměrný sklon této komunikace je
13 %, což silně překračuje hodnotu povolenou vyhláškou.
Bezbariérová trasa však slouží i běžným uživatelům stavby, např. pro maminky s kočárky je tato trasa také vhodná, vytlačení kočárku by jim nemělo činit potíže.
A vy ostatní, pokud budete navštěvovat
kostel ve společnosti osoby s tělesným
postižením, využívejte vyhrazená parkovací stání v nejvyšší části parkoviště (pokud máte vyřízenu kartu ZTP).
Jak jsem se zmínil v úvodu článku, při
návrhu staveb jsme „svázáni“ velkým
množstvím norem, zákonů, vyhlášek
apod. Spousta věcí se poté může zdát nelogických, ale vždy mají nějaké zdůvodnění. Pokud máte další dotazy, budeme na
ně v této rubrice odpovídat.
Ing. Roman Čechák
projektant
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Dovolte, abychom vám představili nového faráře
jablunkovské farnosti pana Alfreda Volného
Otec Alfred není v jablunkovské farnosti poprvé. Vlastně se sem vrací po dvaceti
letech.
Prozraďte nám, pane faráři, odkud pocházíte a kdy jste se ocitl v Jablunkově
poprvé?
Narodil jsem se 16. července 1958, pocházím z třítisícové vesnice Štěpánkovice
v okrese Opava, je to asi 4 km od Kravař ve
Slezsku. Jsem prostřední ze tří dětí, mám
starší sestru a mladšího bratra. Rodiče už
jsem pochoval. Po maturitě na Střední
ekonomické škole v Opavě jsem pracoval
14 let na ekonomickém úseku ve dvou
zemědělských družstvech v Kravařích
a Oticích. Teprve po sametové revoluci mě
napadla myšlenka, stát se knězem. Bylo to
po návštěvě mého strýce, který působil
jako misionář 60 let v Brazílii.
Shodou okolností ze Štěpánkovic
také pocházel pan děkan Josef Hanzlík,
který zemřel v roce 1960 a odpočívá na
jablunkovském hřbitově. Ta nejstarší zdejší
generace si na něj nejspíše vzpomíná. Je
to jakási shoda, ale já v ní vidím potvrzení
toho, že nic není náhoda. Ve zdejší farnosti
jsem působil v letech 1999 až 2002. V té
době tu byl pan farář páter Evžen Kalisch.
Takže jsem se sem vrátil po 20 letech.
Kde jste působil během té doby?
V roce 2002 po odchodu z Jablunkova
jsem byl ustanoven do funkce ředitele
konviktu v kněžském semináři v Olomouci.
To je školní zařízení, které připravuje kandidáty kněžství na studium teologické fakulty. Mladí lidé tu stráví celý rok a během
něho zváží, zda si zvolili správnou cestu.
Působil jsem zde 17 let a mým úkolem tedy
bylo formovat kandidáty kněžství.
V kněžském semináři jsem byl také
celou dobu s páterem Janem Szkanderou,
rodákem z Bukovce. Také on se letos po
14 letech vrací do pastorace. A zatímco já
jsem nyní v blízkosti jeho rodiště, on působí ve farnosti Kravaře ve Slezsku, takže
blízko toho mého.
Nebude to teď pro vás velká změna?
Přece jen věnovat se skupině studentů
a několika tisícům věřících mi přijde jako
trochu jiná práce…
Ano, bude to teď naprosto odlišná
práce! Ale za dobu těch 17 let, kdy jsem
byl v semináři, jsem neustále vyjížděl
do farností. V olomoucké i ostravsko

– opavské diecézi chybí totiž tolik kněží, že
jsem pravidelně nejen o nedělích, ale i o
prázdninách a svátcích zastupoval kněze
ve farnostech. Zpovídal jsem, oddával,
křtil i pohřbíval a tím pádem jsem nebyl
tolik vzdálen od reality. A co považuji za
velké plus: Při těch výjezdech jsem sloužil
zhruba na 600 místech. Není to běžná
praxe, ale u mě to tak opravdu bylo. Poznal
jsem mnoho měst i vesnic a vím, jaká je
kde situace. Mám díky tomu velký přehled
o farnostech.
Zbude vám teď čas na nějaké záliby? Co
vás vlastně baví?
V deseti letech jsem se naučil hrát šachy
a ta hra mě natolik uchvátila, že jsem jí
věnoval snad tisíce hodin. Tolik se mi líbila!
Bylo to takové logické, tvůrčí, a nehrozilo
tam zranění . Ale od dítěte mě bavily takové sporty jako fotbal, hokej, tenis, stolní
tenis, cyklistika. Asi nejšťastnější jsem byl,
když jsem mohl hrát tenis. Tehdy nebylo
moc kurtů a museli jsme často prosit, aby
nás pustili si zahrát. Dnes je tenisový kurt
téměř v každé obci a stává se, že na něm
málokdy někdo hraje. To je mi vždycky
moc líto. S přibývajícím věkem i kily se
moje možnosti sportování omezovaly
a ve svých 61 letech jsem spíše nadšený
sportovní fanoušek.
Baví mě také poznávat nová místa
a lidi. Každé setkání s jiným člověkem mě
nějakým způsobem obohatí. Jsem společenský, nevyhledávám samotu. To jen
v případě, že už jsem hodně unavený…
Co vy a polština?
Okres Opava sousedí na severu s Polskem a hlučínský dialekt je podobný
tomu „po vašimu“. Slýchal jsem ho od
dětství, a proto rozumím i zdejšímu nářečí
a polskému jazyku. Dokážu v polštině vše
přečíst, ale aktivně mluvit je o mnoho těžší.
Přestože v ní dělám chyby, budu se snažit
ji co nejrychleji a co nejlépe zvládnout.
Nechci se vás dotknout, ale není v 61
letech čas myslet spíše na odpočinek?
Mnozí lidé takto uvažují, ale služba kněze není omezena věkem. Jen si uvědomte,
že papež František byl zvolen v 76 letech
a dali mu na bedra celosvětovou církev.
I když jablunkovská farnost je největší
v České republice rozlohou i počtem lidí,
kteří praktikují víru, co je to proti tomu, co
má na starosti papež…

Co je pro vás aktuálně nejdůležitější?
Je třeba čas, abych do všeho postupně
pronikl. Teď se dovídám mnoho nových
informací, seznamuji se s novými lidmi.
Žiji zkrátka v jiném regionu. Jablunkovská
farnost má 11 obcí. Lidé si neuvědomují,
jaký je to kolos, kolik problémů z tolika oblastí. Nečekal jsem v 61 letech tak obrovský
úkol, ale beru to jako výzvu. Ještě že je tu
tolik aktivních pomocníků, laiků ochotných pomoci. Toho si nesmírně cením.
Škoda, že bez náhrady odešel z farnosti
páter Jan Bosco OFM, který bude působit
v Chorzowě. Zůstalo nás pět kněží, z toho
páter Vojtěch Žvak je novokněz a musí
nejdříve získávat zkušenosti.
Jsem vděčný páteru Kiwakovi, že mi
předá opravené kostely, faru i farní zahradu a nebudu muset tolik času věnovat
objektům. Budu se moci více věnovat
pastoraci lidí. Uvědomuji si, že tady chodí
nejen 3 000 lidí do kostela, ale jsou i tisíce těch, kteří jsou pokřtěni a do kostela
nechodí a další tisíce lidí, kteří pokřtěni
nejsou. Já zodpovídám za všechny. Celý
život mě provází věta z evangelia, která
mě motivuje: „Bůh nechce, aby zahynula
jediná z jeho maličkých.“
Zdroj: Jabko, září 2019,
Mgr. Dana Kohutová

V každé obci existuje zajímavá osoba, která svou prací nebo životním posláním významně
přispívá k obecnímu dění, společenskému nebo komunitnímu životu, a výrazně tak vstupuje
do každodenního života ostatních obyvatel obce, aniž by to vždy muselo být na první pohled
zřejmé. Jsem velmi ráda, že O. Adam Rucki vyhověl naší prosbě o spolupráci na projektu s názvem „OBYČEJNÍ NEOBYČEJNÍ“.
Je nám ctí propagovat, šířit a sdílet unikátní znalosti a dovednosti této neobyčejné osobnosti
Těšínského Slezska.
Monika Czepczorová
Členka Představenstva Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci
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OBYČEJNÍ NEOBYČEJNÍ
Příběhy jsou o lidech našeho regionu. Vznikají v rámci projektu Obyčejní - Neobyčejní, který realizuje Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci a je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko 2014-2020, Fondu mikroprojektu Euroregionu Těšínské Slezsko.

Kněz, který odpustil i udavači StB
Malá horská obec Bukovec má jednu
zvláštnost. Tamní sedláci velice dlouho
odolávali kolektivizaci a dokázali si ponechat svá hospodářství. Lidé drželi při sobě
a nedopustili, aby o nich někdo cizí rozhodoval. A právě z této vesničky pochází
Adam Rucki, římskokatolický kněz, který
dokázal, že navzdory okolnostem může
člověk dokázat všechno, co si zamane. Byť
třeba jen o něco později, než si naplánoval.
Adam Rucki vyrůstal ve věřící rodině.
A zatímco jiní pětiletí chlapci snili o praku
a třeba koloběžce, on už měl jasno – chtěl
se stát knězem. „Jediná krize, která mnou
lehce otřásla, bylo zjištění, že Ježíšek vystavený v betlémě u nás v kostele není živý.
Maminka mi to ale vysvětlila a od té doby
už jsem byl ve svém přesvědčení pevný,“
usmál se.
Vzpomíná, že tehdy byla soudružnost
mezi lidmi neskutečná. Navzájem si pomáhali a všichni odolávali tlakům komunistů
a jejich přisluhovačů. Adam Rucki vyrůstal
a pak přišel okamžik, kdy se musel rozhodnout, co se svým životem udělá. Rozhodl se
pro seminář. „Psal se rok 1969 a maminka
se mě ptala, zda si uvědomuji, jaká je doba.
‚Jsi připraven na takové zkoušky?‘ zeptala
se mě a já jsem jí řekl, že ano,“ pokračoval
kněz. Začal studovat olomoucký kněžský
seminář. Měl štěstí, protože škola pro kněze
byla znovuotevřena díky atmosféře pražského jara. Otevřely se pouhé dva ročníky.
Po studiích narukoval čerstvý duchovní
na vojnu. Jako syn kulaka a k tomu kněz byl
poslán na nejhorší možný útvar, nazýval se
Bojovně-pracovní, do kterého byli v době
normalizace posílány pochybné živly a bývalí vězni. „Byli to ale mnohdy dobří kluci
a fandili mi. A protože jsem byl muzikant
a potkal podobně smýšlející, založili jsme
si country kapelu Sentence. Já jsem zpíval

a společně jsme jezdili po soutěžích. No, a politruci byli rádi,
když jsme tu a tam něco vyhráli,
protože dostali prémie, a my
měli klid,“ vzpomínal dále.
Po návratu z vojny působil
jako kaplan nejprve v Havířově-Bludovicích, pak ve Frýdku
a posléze v Třinci. Od roku 1978
byl současně administrátorem
excurrendo ve Stříteži a v Gutech „Pak jsem jednou pokřtil
v Třinci jednoho chlapce. Moc
se mi do toho nechtělo, ale on
o křest velice stál. Věděl jsem,
že jeho matka je proti, navíc
to byla kovaná komunistka. Trest přišel
záhy, odňali mi státní souhlas, tedy jinými
slovy, už jsem nesměl vykonávat kněžské
činnosti a musel si najít práci,“ pokračoval
Adam Rucki.
Začal pracovat v Jablunkově v Drobných provozovnách. Ale lidé ho znali. Když
třeba opravoval chodník, zastavovaly ho
babičky a chtěly požehnání. Všude bylo
mnoho donašečů a zapovězený kněz si
musel dávat pozor. Ale svého poslání se
vzdát nechtěl. Pořádal pravidelné schůzky
pro mládež, dnes jim můžeme říkat utajené mše. Konaly se v jeho rodné chalupě
v Bukovci. Bohužel se kolem potloukali
i tři nápadně nenápadní pánové. „Občas
jsem měl chuť si na ně posvítit baterkou,
když šmejdili kolem chalupy,“ přiznal se
pobaveně.
Čtyři roky se takto scházeli. „Nebylo
překvapení, že přišlo udání. Setkávání
s mladými mimo kostel bylo pokládáno
za trestný čin § 178 a zněl: maření dozoru
státu nad církvemi. Byl jsem zatčen a poslán do vazby. Byly to těžké doby, i když
jsem se je pokoušel brát s optimismem.
Byla to síla ducha, že jsem to vydržel, ale
dost mi pomáhala i zahraniční média.
Hlas Ameriky a Svobodná Evropa o mém
případu několikrát referovaly. Měl jsem
velkou podporu lidí, psali dokonce i protesty a snažili se, aby mě propustili. V té
době ale o mě komunisti šířili nepravdy,
aby mě očernili. Třeba že jsem lidem
prodával drogy, což se svobodná média
snažila dementovat. Nakonec mi soud
vyměřil jen podmíněný trest,“ vzpomínal
dále Adam Rucki s tím, že týden ve vazbě
byl pro něj velice těžký.
Po propuštění pracoval rok jako dělník
v Jablunkově. V roce 1985 byl ustanoven
farním vikářem ve Valašských Kloboukách a od 1. srpna 1989 se stal farářem

v Napajedlích, odkud spravoval excurrendo také farnost Spytihněv a do roku
1990 i farnosti Pohořelice a Lhota u Malenovic. Od roku 1993 byl rovněž děkanem
zlínského děkanátu. Roku 1995 odešel
do Olomouce, kde působil jako spirituál
Arcibiskupského kněžského semináře až
do svého jmenování biskupským vikářem
pro péči o duchovní povolání v ostravsko-opavské diecézi v roce 2005.
V současné době působí Adam Rucki
v Českém Těšíně, kde je už čtyři roky. „Ta
doba za komunistů byla těžká, ale v něčem
i dost přínosná. Křesťanství to vždy nejvíce
sluší na kříži. Jestli jsem se bál? Asi ano, ale
vždy jsem se snažil, a to i v těch těžkých
chvílích, brát život po lepší stránce. Asi to
byla moje obrana,“ dodal smířlivě sympatický kněz.
Mimochodem, člověka, který jej udal
StB, že slouží tajně mše, potkal jednou
v kostele. Bylo to při poslední mši svaté
před odnětím státního souhlasu. Šel si
pro svaté přijímání. „Nejprve mě v duchu
popadl nesmírný vztek. Nemohl jsem věřit
svým očím, že má tu drzost přijít. Ale pak
jsem se uklidnil a náhle jsem zjistil, že jsem
mu odpustil. V tu chvíli se stal zázrak pro
mne samotného, zázrak křesťanského
odpuštění. Není to úžasné?“ dodal Adam
Rucki, kterému v roce 2012 udělil papež
Benedikt XVI. titul monsignore, což znamená Kaplan Jeho Svatosti.
Autor článků - Pavla Mročková, Dis.
- redaktorka Třineckého Hutníku
Koordinátor České části projektu - Petr
Kolčárek, Regionální rada rozvoje
a spolupráce se sídlem v Třinci
Projektová manažerka
- Bc. Ivana Szarzecová
Ve spolupráci s: Stowarzyszenie
Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej

14

Občasník obce Bukovec

Září 2019 / číslo 88

INVESTICE

Oprava kříže na hřbitově
V letošním roce došlo k opravě dalšího
kříže v obci. Jednalo se o restaurování
kamenného klasicistního kříže s korpusem Krista a soklovou architekturou na
hřbitově, který stál na staticky narušeném základu a byl silně vykloněn. Vlivem
povětrnostních vlivů, především kyselých
dešťů a prudkého střídání teplot docházelo k povrchovému narušení struktury
kamene a k jeho pozvolnému vydrolování.
Původní stav:

Současný stav:

Vzhledem k rozsahu poškození a náročnosti restaurátorského zásahu byl navržen
transfer díla do ateliéru. Na místě stávajícího nevyhovujícího základu byl vytvořen
základ nový, tvořený betonovým blokem
zasahujícím do nezamrzlé hloubky. Následovala etapa čištění povrchu, neutralizace
a konsolidace kamenného materiálu,
doplnění chybějících částí, osázení kříže
a barevného sjednocení. Poškozený

keramický korpus Krista byl nahrazen
za litinový. Celý povrch všech části byl
opatřen ochranným nátěrem a aplikace
tohoto prostředku v budoucnu zabrání
bezprostřednímu působení vody na
povrch památky. Celková částka za opravu
činí 41.975,- Kč s DPH.

Před odvozem do ateliéru:

Zdeňka Sikorová
referentka investic
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Budování a rekonstrukce prostor ZŠ v Bukovci
pro zkvalitnění vzdělávání na málotřídní škole se blíží do finále

Renovované schodiště do nejvyššího patra

Pohled z nové biologické učebny na pozemek nad školou

Nová madla a zábradlí

Občasník obce Bukovec

Čtenářský koutek

Schody vedoucí k edukačnímu hřišti
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USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva obce Bukovec
ze dne 24. 6. 2019, konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bukovci
Zastupitelstvo obce:
schvaluje:
9.259 program jednání
9.260 členy komise pro výběr zhotovitele
zakázky malého rozsahu s názvem
„Bukovec – výsadba zeleně u kostela“ – Marian Bojko, Gabriela Pazderová, Pavel Pyszko
9.261 Rozhodnutí zadavatele o výběru
nejvýhodnější nabídky veřejné
zakázky“ „ZŠ – Bukovec – dodávka edukačních prvků, mobiliáře
a provedení sadových úprav“,
společnost Yggdrasilmont, s. r. o.,
Truhlářská 1520/23, Nové Město,
110 01 Praha 1, IČ 03593819 a pověřuje starostku obce k podpisu
smlouvy vybraným dodavatelům
9.262 poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Bukovec ve výši 30.000 Kč …, bytem … a dále schvaluje uzavření
Smlouvy o poskytnutí dotace za
účelem financování pořízení a instalace domovní čistírny odpadních vod mezi Obcí Bukovec, IČ
00535940 a paní …
9.263 zveřejnění záměru pronájmu části pozemku par. č. 1128/2, trvalý
travní porost, o výměře této části
352 m2, zapsaného na listu vlastnictví č. 688, vedeném pro katastrální území Bukovec u Jablunkova a obec Bukovec katastrálním
úřadem pro Moravskoslezský kraj,
Katastrálním pracovištěm Třinec,
jak je tato část pozemku v geometrickém plánu pro rozdělení pozemku č. plánu 1549-6/2019 označena
jako nově zaměřený pozemek parc.
č. 1128/41, trvalý travní porost;
a to za účelem zřízení a provozování venkovního biotopu (přírodní
plochy)
9.264 deklaraci potřebnosti rozšíření
stávající kapacity služby Slezské
diakonie TABITA Jablunkov, osobní asistence (identifikátor: 669 42
70) o 0,2 úvazku na území obce
Bukovec a zavazuje se k finanční
spoluúčasti na poskytování navýšené kapacity služby ve výši 20 %
z oprávněné provozní ztráty ročně
dle předem projednaného položkového rozpočtu s účinností od
1. 1. 2020
9.265 účetní závěrku obce Bukovec sestavenou k 31. 12. 2018
9.266 závěrečný účet obce Bukovec za
rok 2018 a souhlasí s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad
9.267 Směrnice č. 2/2019 Sociální fond
pracovníků Obecního úřadu Bukovec a uvolněných členů zastupitelstva obce Bukovec, včetně
zásad poskytování příspěvku na
stravování, příspěvku na rekreační,
lázeňskou a rehabilitační péči, příspěvku na kulturní, tělovýchovné

9.268

9.269

9.270

9.271

akce, příspěvku na penzijní připojištění, poskytování darů a půjček
ze sociálního fondu pro zaměstnance zařazené do Obecního úřadu a dlouhodobě uvolněné členy
zastupitelstva obce v Bukovci,
s účinností dnem schválení
jakožto jediný společník a z výkonu
působnosti valné hromady účetní
závěrku za rok 2018 společnosti
Technické služby Bukovec s. r. o.,
s identifikačním číslem 27784509
se ziskem 57.043 Kč, který bude použit na úhradu ztráty z minulých let
Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě na
výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP při realizaci
stavby „Budování a rekonstrukce
prostor ZŠ v Bukovci pro zkvalitnění vzdělávání na malotřídní škole,
včetně sadových úprav okolí ZŠ“
mezi Obcí Bukovec, Bukovec čp.
270, 739 85 Bukovec, IČ 00535940
a společností Dozor stavitele s. r. o.,
Jablunkov čp. 628, 739 91 Jablunkov, IČ 27859584, jeho předmětem
je rozhodnutí o registraci k dani
z přidané hodnoty příkazníka
poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Bukovec, Sdružení obcí Jablunkovska, se sídlem Dukelská 144,
Jablunkov, IČ 65494636 ve výši
59.935,99 Kč na financování spolupodílu v rámci projektu na pořízení
kompostérů
uzavření Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bukovec Sdružení obci
Jablunkovska, se sídlem Dukelská
144, Jablunkov, IČ 65494636 na
financování spolupodílu v rámci
projektu na pořízení kompostérů

neschvaluje:
9.272 Cenovou nabídku spol. Siluette
s. r. o. na opravu propustku ze dne
24. 6. 2019, č. j. 488/2019 ze dne 24.
6. 2019
bere na vědomí:
9.273 informace Ing. Romana Čecháka
a Ing. Petra Jaska k realizaci projektu „Úprava veřejného prostranství“
– parkoviště u kostela
9.274 vyjádření …, č. j. 490/2019, ke zrušení „druhého“ sjezdu z hlavní komunikace pod kostelem do dvoru
„Korole“
9.275 informace Ing. Romana Čecháka
a Bedřicha Čmiela ke stavbě „Budování a rekonstrukce prostor ZŠ
v Bukovci pro zkvalitnění vzdělávání na malotřídní škole“ a k realizaci
projektu „Budování a rekonstrukce
prostor ZŠ v Bukovci pro zkvalitnění vzdělávání na malotřídní škole
II.“ a pověřuje finanční výbor jednáním s projektanty, spol. Siluette
a stavebním dozorem

9.276 návrh plánované trasy včetně přípojek splaškové kanalizace a ČOV
u ZŠ Bukovec 214, kterou vypracoval Ing. Roman Čechák a Ing. Pavel
Strenk
9.277 informace starostky a Ing. Skotnici,
zástupce Státního pozemkového
úřadu, pobočka Frýdek-Místek,
ohledně aktuálního stavu komplexních pozemkových úprav
a souhlasí se svoláním jednání
Sboru zástupců pro komplexní
pozemkové úpravy v obci, termín
je stanoven na 31. 7. 2019
9.278 informace k Registraci akce
014D24200 9038 Bukovec – Výstavba požární zbrojnice č. j.
468/2019 a Stanovisko Ministerstva vnitra, generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru
České republiky, k projektové
dokumentaci
9.279 Podnět na pořízení změny Územního plánu Bukovec č. j. 469/2019,
441/2019
9.280 informace projektanta Ing. Romana Čecháka z místního šetření ze
dne 6. 6. 2019, které se uskutečnilo na základě podané Žádosti p.
… o opravu a zpevnění povrchu
komunikace vedoucí kolem RD
č. p. 30 … ze dne 15. 5. 2019, č. j.
396/2019
9.281 Cenovou nabídku společnosti
Siluette s. r. o., č. j. 488/2019 – na
opravu propustku ev. č. 21c/P1
(u Worka) za 498.872 Kč vč. DPH
9.282 cenovou nabídku společnosti Lesostavby Frýdek-Místek na realizaci horské vpusti ve výši 231.438 Kč
a souhlasí s realizací po vyřešení
majetkoprávních vztahů
9.283 cenovou nabídku na opravu komunikace Zarembčok ze dne 13. 6.
2019, č. j. 466/2019 za 1.628.509 Kč
9.284 cenovou nabídku na opravu
márnice za 168.672 Kč a souhlasí
s předložením smlouvy
9.285 Žádost p. … o finanční příspěvek na plynovodní přípojku, č. j.
454/2019
9.286 Vyjádření „RRRS Moravskoslezsko“
k žádosti o pronájem spol. Albertova stavební společnost, s. r. o., č. j.
437/2019
9.287 Zprávu č. 2 finančního výboru
9.288 Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Bukovec za rok
2018
9.289 termíny řádných zasedání zastupitelstva na II. pololetí 2019: 29. 7.
2019, 30. 9. 2019, 30. 10. 2019, 25.
11. 2019
9.290 žádost Ing. Rusnoka zást. spol.
Lesy ČR, Lesní správy Jablunkov,
č. j. 484/2019 a souhlasí s odvozem dřeva směrem k Hrčavě a použití komunikace na k. ú. Bukovec
v omezené míře
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volí:
9.291 ověřovatele zápisu Radovana Ruckého a Mariana Bojka
9.292 návrhovou komisi ve složení Ing.
Mgr. Josef Byrtus a Janusz Motyka
souhlasí:
9.293 s celkovou úhradou nákladů spojených s realizací kanalizačních přípojek k ČOV v majetku obce, a to
po hranici pozemku, na kterém
se nachází objekt pro napojení na
splaškovou kanalizaci
9.294 se zařazením komunikace vedoucí

k rodinnému domu č. p. 264 do pořadníku oprav
9.295 s předložením třetí cenové nabídky na opravu propustku ev.
č. 21c/P1 společností Lesostavby
Frýdek-Místek
9.296 s vytvořením pořadníku pro realizaci vodovodních přípojek, které
budou schváleny po posílení nebo
vybudování nového vodojemu
9.297 s Žádostí p. … o zařazení do pořadníku žadatelů k napojení na obecní vodovod ze dne 29. 5. 2019, č. j.
440/2019

Září 2019 / číslo 88

9.298 s úhradou celkových nákladů spojených s realizací plynovodní přípojky na hranici pozemku, na kterém se nachází objekt pro napojení
na plynovodní řad
9.299 s povolením výjimky z nejvyššího povoleného počtu dětí ve
třídě (max. 24 dětí) v případě
jedné třídy MŠ na 26 dětí pro
školní rok 2019/2020, dle Žádosti Základní školy a mateřské
školy s polským jazykem vyučovacím Bukovec, Bukovec 66,
IČ 75027291, č. j. 479/2019

USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva obce Bukovec
ze dne 29. 7. 2019, konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bukovci
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
10.300 program jednání
10.301 rozhodnutí zadavatele o výběru
nejvhodnější nabídky veřejné
zakázky „Bukovec – výsadba zeleně u kostela“ uchazeči KOŇAŘÍK
Zeleň s. r. o., Bezručova 822, Staré
Město, 739 61 Třinec, IČ 04031598
10.302 uzavření Smlouvy o dílo mezi
Obcí Bukovec, IČ 00535940 a společností KOŇAŘÍK Zeleň s. r. o.,
Bezručova 822, Staré Město, 739
61 Třinec, IČ 04031598 na realizaci veřejné zakázky „Bukovec –
výsadba zeleně u kostela“
10.303 uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo mezi Obcí Bukovec, IČ
00535940 a Siluette s. r. o., Návsí
1029, 739 92, IČ 29440971, jejíž
předmětem je provedení stavby
„Úprava veřejného prostranství
v obci Bukovec“
10.304 zrušení zakázky na vybavení ZŠ
Bukovec – nábytek, schodolez,
pomůcky a IT + konektivita, která byla schválena na 5. zasedání
zastupitelstva konaném dne 25.
2. 2019 usnesení č. 5.133
10.305 znění zadávací dokumentace
k veřejné zakázce: ZŠ Bukovec –
dodávka nábytku, AV a IT techniky a vnitřní konektivita školy“,
v rámci projektu s názvem „Budování a rekonstrukce prostor ZŠ
v Bukovci pro zkvalitnění vzdělávání na malotřídní škole“
10.306 návrh Smlouvy o dílo část 1 –
Dodávka nábytku, a to veřejné
zakázky s názvem „ZŠ Bukovec
– dodávka nábytku, AV a IT techniky a vnitřní konektivita školy“
10.307 návrh Kupní smlouvy část 2 – Dodávka AV a IT techniky
10.308 návrh Kupní smlouvy část 3 –
Vnitřní konektivita školy
10.309 prodloužení ukončení stavby„Budování a rekonstrukce prostor ZŠ
v Bukovci pro zkvalitnění vzdělávání na malotřídní škole“ do 20.
8. 2019
10.310 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo mezi Obcí Bukovec a spol.

10.311

10.312

10.313

10.314

10.315

10.316
10.317

Siluette k projektu „Budování
a rekonstrukce prostor ZŠ v Bukovci pro zkvalitnění vzdělávání
na malotřídní škole“
uzavření Smlouvy o dílo mezi
Obcí Bukovec, IČ 00535940
a spol. Lesostavby Frýdek-Místek a. s., IČ 45193118 na stavbu
„Oprava místní komunikace
k márnici“
opravu propustku „U Worka“ dle
cenové nabídky Josefa Kluze ze
dne 29. 7. 2019 a pověřuje starostku podpisem Smlouvy o dílo
poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Bukovec ve výši 30.000 Kč
… a dále schvaluje uzavření
Smlouvy o poskytnutí dotace
za účelem financování pořízení
a instalace domovní čistírny odpadních vod mezi Obcí Bukovec,
IČ 00535940 a paní …
Program obce Bukovec pro poskytování návratných finančních
výpomocí, jehož cílem je zlepšení životního prostředí v rámci
podpory výměny nevyhovujících
kotlů na pevná paliva v domácnostech, úspor energie a dalších
adaptačních či mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu
v obci Bukovec
uzavření Příkazní smlouvy mezi
Obcí Bukovec, IČ 00535940
a společností QC UNI s. r. o., se
sídlem Na kopci 2685, 738 01
Frýdek-Místek, IČ 07542267, na
výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora
BOZP
Rozpočtové
opatřením
č. 10/2019
uzavření Dohody o provedení
práce mezi Obcí Bukovec a … za
výpomoc při opravě poruchy na
obecním vodovodu a … za moderování akce Den obce Bukovec

odkládá:
10.318		žádost …, č. j. 529/2019 ze dne
10. 7. 2019 do doby kolaudace
stavby „Účelová pozemní komunikace k RD č. p. 236 – Ćmielovi“
a ukládá úkol Pavlovi Pyszkovi

zjištěním informací o směně
pozemků p. Kantora a Obce
Bukovec
bere na vědomí:
10.319 informace k veřejné zakázce s názvem „Bukovec – výsadba zeleně
u kostela“ a seznam uchazečů:
1. KOŇAŘÍK Zeleň s. r. o., Bezručova 822, Staré Město, 739 61 Třinec,
IČ 04031598
10.320 informace stavebního dozoru Ing.
Petra Jaska a spol. Siluette s. r. o.
k realizaci projektu „Úprava veřejného prostranství“ – parkoviště
u kostela
10.321 informace Ing. Romana Čecháka
ohledně projektu splašková kanalizace a ČOV u ZŠ Bukovec 214
10.322 informace ohledně zaslaných poptávek o nacenění kanalizace pod
hřištěm u ZŠ Bukovec 214
10.323 Cenovou nabídku obdrženou
společností Siluette s. r. o., org.
složka, Návsí 1029, 739 92 Návsí
ve výši 496.599 Kč vč. DPH, ze dne
29. 7. 2019, č. j. 560/2019
10.324 informace Ing. Romana Čecháka
k méně a více pracím spojených
s realizací projektu „Budování
a rekonstrukce ZŠ v Bukovci pro
zkvalitnění vzdělávání na malotřídní škole“
10.325 Návrh dodatku ke smlouvě o dílo
pro stavbu „Budování a rekonstrukce prostor ZŠ v Bukovci pro
zkvalitnění vzdělávání na malotřídní škole“ ze strany Siluette s. r.
o., org. složka, 739 92 Návsí 1029,
ze dne 25. 6. 2019, č. j. 497/2019
10.326 informace stavebního dozoru p.
Bedřicha Čmiela o přerušení stavebních prací z důvodu klimatických podmínek v délce 10 dnů
10.327 informace spol. INNOVA Int. s. r.
o., Rudná 847/10, 703 00 Ostrava
– Vítkovice, Ing. Ambrůze a Mgr.
Pobořila k návrhu dodatku ze dne
29. 7. 2019, č. j. 559/2019
10.328 vymezení stavebních pozemků
dle žádostí občanů na pořízení
změny územního plánu, které budou předmětem dalšího jednání
s určeným zastupitelem, vedením
obce, resp. zastupitelstvem obce
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10.329 cenovou nabídku společnosti Lesostavby Frýdek-Místek a. s., Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ 45193118 a pana Josefa Kluze,
Jablunkov 146, IČ 61583740
10.330 Žádost … ze dne 26. 6. 2019, č. j.
500/2019 o zpevnění komunikace v lokalitě Na Břehu recyklátem
v úseku od hranice p. č. 1384/5 po
konec vjezdu k rodinnému domu
čp. 261
10.331 Závěrečný účet Sdružení obcí
Jablunkovska za rok 2018 včetně
Zprávy o výsledcích přezkoumání
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hospodaření svazku obcí Sdružení obcí Jablunkovska za období
od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

volí:
10.332 ověřovatele zápisu Andreu Ligockou a Radovana Ruckého
10.333 návrhovou komisi ve složení
Mgr. Petr Stonawski a Daniel
Hořava

souhlasí:
10.334 s realizací pokládky kanalizačního potrubí nad budovou Základní školy Bukovec 214, a to spol.

Občasník obce Bukovec

Siluette, s. r.o., org. složka, Návsí,
739 92 Návsí a pověřuje starostku
obce podpisem smlouvy
10.335 se zařazením žádosti … ze dne 3.
7. 2019, č. j. 515/2019 do pořadníku žadatelů k napojení na obecní
vodovod
10.336 se zařazením žádosti … ze dne 10.
7. 2019, č. j. 530/2019 do pořadníku žadatelů k napojení na obecní
vodovod
10.337 s opravou komunikace recyklátem dle podané žádosti č. j.
500/2019 pana …

INFORMUJEME
Na podnět zaměstnanců společnosti FCC Česká republika, s. r. o., provozovna Český Těšín se obracíme s žádostí
o kontrolu nádob na komunální odpad (popelnic), zda jsou v pořádku, tzn., že nejsou zrezivělé. V opačném případě
žádáme o provedení jejich výměny za nové, jelikož se může stát, že při výsypu nádoby dojde k upadnutí dna. Nové
nádoby je možno zakoupit v Železářství Návsí, Martin Schober, tel. 602 533 904 (bývalé Řempo).

Občasník obce Bukovec

Kalendář
obce Bukovec
pro rok 2020
Opět i letos pro Vás chystáme
obecní kalendář pro rok 2020. Kalendáře Vám budou doručeny do vašich
domácností našimi zastupiteli. Na každé číslo popisné 1 vydání.
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Čipování psů
Od 1. 1. 2020, musí mít všichni psi v Česku čip. Štěňata budou dostávat čip při prvním očkování mezi třetím a šestým měsícem stáří. Starším psům se čip vpíchne
pod kůži při pravidelném přeočkování.
Pokud majitel psa neočipuje, bude mu od
příštího roku hrozit správní řízení s možným uložením pokuty až 50 tis. korun.
Cena čipu se pohybuje od 450 do 500
korun.
Pokud nebude pejsek očipován, nebude ho moci od příštího roku veterinář
naočkovat proti vzteklině, a to může mít
nemalé rizikové následky.
Po očipování psa je žádoucí, aby byl
pejsek zaevidován v registru čipovaných zvířat. Registrace je většinou bezplatná, záleží na typu čipu. O registraci

budou chovatelé informování od svého
veterináře.
Ing. Taťána Groušlová
Specialista pro rozvoj mikroregionu
a na veřejné zakázky
SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA

Program Obce Bukovec pro poskytování dotací
nebo návratných finančních výpomocí
1. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace
Vyhlašovatelem a poskytovatelem
dotace je Obec Bukovec, identifikační číslo 00535940, Bukovec 270,
739 85 Bukovec.

nebo krátkodobé ubytování (hotel,
penzion apod.) se pro účely tohoto
Programu za rodinný dům nepovažují, a to ani v případě, že zde má
konečný uživatel (fyzická osoba)
trvalé bydliště,

2. Cíl a důvody programu
Zlepšení životního prostředí v rámci
podpory výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech
a podpory vybudování plynovodních
přípojek, úspor energie a dalších
adaptačních či mitigačních opatřeních
ve vztahu ke změně klimatu v obci
Bukovec.

3.2. Žadatelem o dotaci na realizaci
plynovodní přípojky na hranici pozemku, na kterém se nachází objekt
pro napojení na plynovodní řad, může
být osoba, která splní všechny níže
uvedené podmínky:
- Jedná se o fyzickou osobu, která
je vlastníkem/spoluvlastníkem
rodinného domu a pozemku nacházejících se na území obce Bukovec,
v němž je realizován Předmět podpory (prováděna výstavba plynovodní přípojky),
- Rodinným domem se pro účely Programu rozumí stavba pro bydlení,
ve které dle §2 vyhlášky č. 501/2006
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších
předpisů, více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je
k tomuto účelu určena, má nejvýše
dvě nadzemní a jedno podzemní
podlaží a podkroví. Ostatní stavby
určené např. pro rodinnou rekreaci
nebo krátkodobé ubytování (hotel,
penzion apod.) se pro účely tohoto
Programu za rodinný dům nepovažují, a to ani v případě, že zde má
konečný uživatel (fyzická osoba)
trvalé bydliště,

3. Vymezení okruhu příjemců
3.1. Žadatelem a příjemce návratné
finanční výpomoci může být osoba,
která splní všechny níže uvedené
podmínky:
- Jedná se o fyzickou osobu, která
je vlastníkem/spoluvlastníkem
rodinného domu nacházejícím se
na území obce Bukovec, v němž je
realizován Předmět podpory (prováděna výměna nevyhovujícího kotle),
- Žadatel má uzavřenou Smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva,
o jehož vyhlášení rozhodla rada
kraje svým usnesením č. 60/5388 ze
dne 9. 4. 2019.
- Rodinným domem se pro účely Programu rozumí stavba pro bydlení,
ve které dle §2 vyhlášky č. 501/2006
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších
předpisů, více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je
k tomuto účelu určena, má nejvýše
dvě nadzemní a jedno podzemní
podlaží a podkroví. Ostatní stavby
určené např. pro rodinnou rekreaci

4. Účel, na který mohou být peněžní
prostředky poskytnuty a výše výpomoci a dotace
4.1. Výpomoc je určena k předfinancování způsobilých výdajů specifikovaných ve Smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje v rámci dotačního programu
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském

kraji – 3. výzva na pořízení Předmětu
podpory, uzavřené mezi žadatelem
a Moravskoslezským krajem (dále jen
„Smlouva o poskytnutí dotace“), které
budou vynaložen v období od uzavření
Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle tohoto Programu, nejpozději do 30. 11. 2021. Maximální výše
návratné finanční výpomoci v jednotlivém případě činí 200.000 Kč. Částka je
závislá na druhu kotle – automatický
kotel pouze na biomasu, kotel na biomasu s ručním přikládáním, tepelné
čerpadlo (200tis. Kč), kondenzační kotel
na zemní plyn 150 tis. Kč.
4.2. Dotace je určena na úhradu nákladů spojených s realizací plynovodní přípojky z hlavního plynovodu na hranici
pozemku, na kterém se nachází rodinný
dům, pro který se přípojka realizuje.
Dotace v jednotlivém případě činí
100% doložených výdajů žadatele.
4.3. Výpomoc nebo dotace bude
poskytnuta na základě oboustranné
podepsané písemné Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci
nebo dotace z Programu Obce Bukovec
pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí.
5. Předkládání žádosti o návratnou
finanční výpomoc při výměně nevyhovujících kotlů na pevná paliva
Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří:
• žádost o poskytnutí výpomoci na
vzorovém formuláři (příloha č. 1
Programu),
• kopie žádosti o dotaci na Moravskoslezský kraj v rámci 3. výzvy
kotlíkových dotací, včetně Souhlasu
s realizací dílčího projektu realizovaného v rámci dotačního programu
Moravskoslezského kraje „kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji – 3.
výzvy“, byl-li vyžadován.
• Kopie Smlouvy o poskytnutí dotace
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• Čestné prohlášení (dle přílohy č. 3
Programu)
• Potvrzení o souhlasu s inkasem
z účtu žadatelem s neomezeným
počtem inkas do výše požadované
Výpomoci ve prospěch účtu obce
Bukovec číslo 166 88 359/0800
vedený u České spořitelny, a.s. (viz
příloha č. 2 Programu)
• Písemný souhlas druhého z manželů
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí
návratné finanční výpomoci nebo
Smlouvy o poskytnutí dotace –
kopie nebo originál (příloha č. 4
Programu)
• Kopii plné moci pro osobu pověřenou k podpisu žádosti o dotaci
6. Předkládání žádosti o dotaci na realizaci plynovodní přípojky
Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří:
• žádost o poskytnutí dotace na vzorovém formuláři (příloha č. 1)
• originál faktury za provedené práce
(napojení na stávající STL plynovod,
geodetické zaměření plynovodní
přípojky, revize, tlaková zkouška,
protlak pod cestou, montáž a doprava materiálu),
• Čestné prohlášení (dle přílohy č. 3
Programu)
• Písemný souhlas druhého z manželů
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí
návratné finanční výpomoci nebo
Smlouvy o poskytnutí dotace – kopie
nebo originál (příloha č. 4 Programu)
• Geodetické zaměření plynovodní
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přípojky
• Revize, tlaková zkouška
• Fotodokumentace
7. Termín a adresa podání žádosti
Žádosti lze podávat osobně nebo doporučenou poštou na adresu:
Obec Bukovec, Bukovec 270, 739 85
Bukovec
Žádosti lze podávat průběžně od 23. 9.
2019 do 31. 7. 2021 a budou vyhodnocovány postupně v termínech zasedání
Zastupitelstva obce Bukovec.
8. Vyhodnocování žádostí
Žádosti budou vyhodnocovány z hlediska věcné správnosti a úplnosti po
jejich přijetí. V případě potřeby bude
žadatel vyzván obecním úřadem
k doplnění nebo upřesnění žádosti.
Pokud tak žadatel neučiní do 30 dnů od
doručení výzvy, bude žádost odložena
a vyřazena z dalšího posuzování.
Úplná žádost bude předložena na
posouzení uznatelnosti a účelnosti
nákladů spolu s návrhem smlouvy
a výše Výpomoci a dotace je na schválení v zastupitelstvu obce, konaném
v nejbližším termínu po podání žádosti,
respektive po jejím doplnění nebo
upřesnění.
9. Uzavření smlouvy a vyplacení dotace, poskytnutí výpomoci
Po schválení bude žadatel vyzván
k podpisu smlouvy.
10. Předpok ládaný celkov ý objem

peněžních prostředků vyčleněných
v rozpočtu na podporu účelu stanoveného v bodě 4.1 činí součet
částek, které budou do obecního
rozpočtu poskytnuty Státním fondem
životního prostředí, a to na základě
žádosti o podporu ze SFŽP, na akci
Podpora výměny kotlů v obci Bukovec,
okr. Frýdek-Místek, akceptační číslo:
04511961 a na podporu účelu stanoveného v bodě 4.2 činí 150.000,- Kč.
11. Závěrečné ustanovení
Na poskytnutí návratné finanční výpomoci nebo dotace není právní nárok
12. Účinnost
Tento dotační program byl schválen usnesením zastupitelstva obce
č. 10.314.
Monika Czepczorová
starostka obce
Příloha č. 1 Žádost o poskytnutí návratné
finanční výpomoci/dotace
Příloha č. 2 Potvrzení souhlasu s inkasem
Příloha č. 3 Čestné prohlášení
Příloha č. 4 Souhlas k uzavření smlouvy
o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Příloha č. 5 Vyúčtování návratné finanční
výpomoci/dotace

Práce Technických služeb Bukovec, s. r. o.
V letošním roce se Technické služby
Bukovec, s.r.o. na základě Smlouvy o zajištění údržby veřejného prostranství
a pozemků v majetku obce opět starají
o údržbu v obci. Také zajišťujeme rozvoz obědů cizím strávníkům a školským
zařízením.
Co se nám povedlo:
- výsadba truhlíků na jaro, léto, a podzim, letos v růžové,
- zatrubnění komunikace u RD č.p.
142,
- odvodnění komunikace „Na Břehu“,
- odvodnění komunikace u RD ev.r.
020,
- obnovení příkopu u RD čp.213,
- zvelebení našeho areálu Kempaland
(výsadba květin, ohrada pro berany,
výsadba tisů, osázení truhlíků)
- dosypání kačírku na atrakci cestujeme po Evropě a doplnění kameny,
- údržba in-line stezky a atrakce cestujeme po Evropě,
- postupně jsme dosadili chybějící
rostliny podél in-line stezky,
- ostřihání tůjí na hřbitově,
- ořez větví zasahující do komunikace,
- úprava zahrady po havárii vodovodního řádu,
- čištění kanálů a žlabů po deštích,
- dosypání cest recyklátem

Co nás ještě čeká:
- zatrubnění, výsadba
stromů a terénní úpravy - na křížové
- odvodňovací žlaby na
komunikacích
- v zimních měsících
údržba in-line stezky,
chodníku Kučery - Turek, autobusové zastávky u Turka, komunikací u hotelu Kempa,
příjezdová komunikace ke kostelu a chodníku na hřbitov

Pár fotek naší práce (pokrač. na následující straně):

Výsadba podzimních truhlíků

Kdo vlastně tvoří náš tým:
Daniel Hořava – jednatel společnosti
Lucie Jalovičorová – samostatný referent, účetní
Antonín Herman – technický pracovník
Eliška Rusz – samostatný referent (momentálně na mateřské dovolené)
Andrea Heczková – samostatný referent
Miroslav Heczko – vlekař - údržbář
Vladislav Lipowski – vlekař - údržbář
V letních a zimních měsících nám
pomáhají brigádníci na základě dohody o provedení práce, v zimě máme již
dobře sehraný tým odborníku, kteří se
starají o naši, vaši sjezdovku.

Již teď se pomalu připravujeme na
zimní sezónu 2019/20. Co nám přinese
to uvidíme, ale držme si palce ať začne
co nejdřív, skončí co nejpozději a všichni
si to pořádně užijeme. Ceník a další informace budeme postupně aktualizovat, proto sledujte naše stránky www.
kempaland.eu a náš facebook. Nezapomeňte, obyvatelé Bukovce mají ve všední dny 30% slevu na lyžování, tak proč
jí nevyužít.
Všichni se na Vás v nadcházející sezóně moc těšíme.
Lucie Jalovičorová
účetní Technických služeb
Bukovec s.r.o.
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Obnovení příkop u RD čp. 213

Oprava nejvýchodnějšího bodu ČR

Oprava nejvýchodnějšího bodu ČR

Úprava zahrady po havárii vodovodního řádu

Odvodnění komunikace u RD ev.č. 020

Odvodnění komunikace u RD ev.č. 020

Odvodnění komunikace u RD ev.č. 020

Zatrubnění komunikace u RD č.p. 142

Zatrubnění komunikace u RD č.p. 142
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Zatrubnění komunikace u RD č.p. 142

Dosázení rostlin podél in-line stezky

Dosázení rostlin podél in-line stezky

Odvodnění komunikace „Na Břehu“

Odvodnění komunikace „Na Břehu“

Odvodnění komunikace „Na Břehu“
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Upozornění
Pro účely stanovení daně z nemovitostí
byly dosud pozemky, které jsou v katastru
nemovitostí vedeny jako ostatní plochy - neplodné, v daňových přiznáních
k dani z nemovitých věcí posuzovány jako
pozemky osvobozené dle ustanovení § 4
odst. 1 písm. k) zákona č. 338/1992 Sb.,
o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“) .
Aby však mohl být pozemek podle citovaného ustanovení zákona osvobozen,
musí být vyloučena možnost jeho zemědělského či jiného ekonomického využití,
ale i možnost jakéhokoliv dalšího využití.
Vzhledem k tomu, že většina pozemků ostatních ploch evidovaných
v katastru nemovitostí se způsobem
využití neplodná půda nesplňuje dle
faktického stavu v terénu důvody pro

osvobození, správce daně poskytnuté
osvobození nemůže nadále akceptovat
(např. se jedná o lesní pozemky nebo
trvalý trávní porost apod.).
Správce daně se proto obrací na
vlastníky těchto pozemků s žádostí,
aby níže uvedenému správci daně
sdělili:
- zda budou na katastru nemovitostí
žádat o změnu druhu pozemků podle
stavu v terénu,
- nebo ponechají zápis v katastru
nemovitostí beze změn a budou tak
akceptovat zrušení osvobození dle § 4
odst. 1 písm. k) výše uvedeného zákona
u pozemků evidovaných v katastru nemovitostí jako ostatní plocha neplodná
a za pozemky ostatních ploch budou od
r. 2020 daň hradit.

Správce daně si dovoluje poplatníky
upozornit na skutečnost, že s ohledem na
sazbu daně u ostatních ploch, která činí
0,20 Kč za 1 m2, daň za 1000 m2 představuje částku 200,- Kč.
Bližší informace můžete získat i telefonicky na č. 558 382 367.
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava
Územní pracoviště v Třinci
nám. Svobody 1141, 739 61 Třinec
Vyřizuje: Stanislava Čmielová,
Oddělení majetkových daní III
Tel: (+420) 558 382 367,
(+420) 558 382 111
E-mail: Stanislava.Cmielova@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: bykn6yh

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.
září

říjen

Sikorová Hedvika
Zogatová Hedvika
Przyczko Karel
Bojko Jan
Brzezina Libor
Zogatová Halina
Jochymková Teresa
Kawulok Bronislav

85 let
80 let
70 let
70 let
55 let
50 let
50 let
50 let

Kornasová Terezie
Sikorová Emílie
Sikorová Ludmila
Chybidziura Josef

listopad
70 let
65 let
65 let
60 let

Polok Stanislav
Witasková Marie
Capek Zdeněk
Kulik Andrzej
Kadlubiec Antonín

„Mládí nezná věku.“
Pablo Picasso
Ve Společenské kronice Občasníku máte možnost uveřejnit ZDARMA
blahopřání nebo vzpomínky apod. na své blízké.

Vážení občané,
z důvodu ochrany osobních údajů,
nelze zveřejňovat životní jubilea bez
Vašeho souhlasu. Proto, občané, kteří
nebyli zastiženi k podpisu, který vyjadřuje souhlas se zveřejněním, nemohou být v občasníku uvedeni.
Výbor pro kulturu a školství

prosinec
70 let
65 let
60 let
60 let
55 let

Byrtus Antonín
Zogatová Miroslava
Sikorová Emílie
Ježowiczová Marie
Motyka Stanislav
Cieslar Jan
Grus Zdeněk
Byrtus Josef
Kluzioková Anna

80 let
80 let
75 let
65 let
65 let
60 let
55 let
55 let
50 let
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NOVINKY Z KNIHOVNY
Představujeme vám nové logo naší knihovny, a tím je Bukvínek.
Bukvínek je hlavním hrdinou knihy „Bukvínkova dobrodružství“ autorky Heleny Šťastné, kterou ilustroval Josef Quis.

Koupili jsme pro vás nové knižní tituly
Anna, Alžběta, Anežka. Tři ženy, tři generace, jedna rodina a mnoho životních zvratů,
traumat a tajemství. Příběh začíná před první
světovou válkou, kdy Anna, vypravěččina
babička, odjíždí přes odpor svých rodičů
s vyvoleným Antonínem do pohraničního
městečka na severu Čech. Jako by počáteční
písmeno jejich jmen vyjadřovalo naději, že
právě tady spolu mohou začít nový život.
Jméno však současně symbolizuje i to, co
si vybrat nemůžeme, co je nám dáno jako
rodinné dědictví, které si přese všechno
odhodlání ke změně vždy neseme s sebou. Anebo také osud, na
jehož zkoušky máme jen pramalý vliv. Nový začátek se tak záhy
mění v boj o přežití, když je Antonín na frontě raněn a u Anny
propuká tuberkulóza. O čtvrt století později pak čeká jiný nový
začátek i jejich dceru Alžbětu, která musí prchat před německou
armádou zabírající pohraničí, a po dalším půlstoletí změní dramatický zásah osudu — tentokrát v podobě důstojníka StB — i život
vypravěčky příběhu Anežky.

Irská autorka Lorna Byrneová (1953),
která má výjimečnou schopnost vidět
anděly a komunikovat s nimi, je českým
čtenářům dobře známá už od doby,
kdy u nás vyšla její autobiografická
kniha Andělé v mých vlasech. Rázem
si získala nesmírné množství příznivců
a obdivovatelů. Stejnou popularitu má
volné pokračování pod názvem Schody do nebe, kde autorka – v té době
již světově proslulá – čtenáře mimo
jiné seznamuje s různými typy andělů
a úlohou, jakou hrají v lidském životě.
Ve svém dalším díle Andělské poselství
naděje se obrátila přímo ke čtenářům
s doporučeními, jak mohou oslovit
anděly s prosbou o pomoc. Nesmírně upoutalo i následující
autorčino dílo Nebeská láska. Nadšené a vděčné reakce čtenářů
dokazují, že Lorniny knihy přinášejí lidem posílení a nesmírnou
naději.

Dvacet vtipných pohádkových příběhů
má jednoznačné hrdiny – hasiče, lékaře
a policisty. Kromě nich se ale můžete těšit
také na víly, vodníky, skřítky, princezny
a další obvyklé pohádkové postavy. Všichni dohromady se postarají o to, aby při
všemožných nehodách, lumpárnách a vylomeninách vždy všechno dobře dopadlo.
Až si Záchranářské pohádky přečtete, jistě
si už jednou provždy budete pamatovat telefonní čísla 150, 155, 158 a 112. Víte, komu
patří? Jestli ne, tak se rychle pusťte do čtení.

Bestseller w wielu krajach świata!
Zabawne i pouczające przygody sympatycznej dziewczynki wzruszają i bawią jej
rówieśniczki na całym świecie. Pełne uroku, przyciagające uwagę ilustracje oraz
dowcipny tekst tworzą niepowtarzalny,
ciepły nastrój. W tym zbiorze znajdziecie
8 opowiadań: Martynka w szkole, Martynka w parku, Martynka i kłopoty z bratem,
Martynka w zoo, Martynka i Święto Kwiatów, Martynka i pies Bohater, Martynka
w samolocie oraz Martynka na statku.

Vyhlašujeme výtvarnou soutěž pro naše čtenáře, a to:
Soutěž o nejoriginálnější vánoční pohlednici
Téma:
• Vánoční Betlém
• Nejkrásnější dárek
• Vánoční stromeček
• Ježíšek
Soutěž bude probíhat v termínu od 1. 11. do 15. 12. 2019 ve třech věkových kategoriích:
1. Do 6 let
2. 7–10 let
3. 11–15 let
Pohlednice můžete odevzdávat v knihovně v pondělí a středy.
Pro výherce jsou nachystány hodnotné ceny.
				

Jarmila Bujáková
knihovnice

Občasník obce Bukovec
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PODĚKOVÁNÍ

Gorolski swięto a Písecké dožínky
Děkujeme všem zúčastněným za krásnou reprezentaci naší obce 😊

Gorolski swięto, 4. 8. 2019

Písecké dožínky, 7. 9. 2019

KULTURA V OBCI

Přebor v ručním kosení poprvé s dětskou kategorií
V pátek 19. 7. 2019 se uskutečnil
12. ročník Přeboru v ručním kosení na
nejvýchodnější louce ČR, v rezervaci Olecky. Velmi nás potěšil letošní zájem košců,
někteří si přišli zasoutěžit, jiní si doslova
užívali toto staré řemeslo bez ohledu na
rychlost a výkon.
Letos se sešlo celkem 32 soutěžících,
z toho 5 dětí, 2 ženy a 25 mužů. Z celkového
počtu účastníků byli bohužel pouze 4 muži
a 3 děti z Bukovce. Ze Slovenska k nám
přijelo kosit 8 mužů, 6 jich bylo z obce Cígeľ
(130 km), 1 soutěžící z obce Kočovce (150
km) a ten nejvzdálenější, který si zasloužil
i ocenění byl z obce Chocholná (175 km).
Ostatní košci byli z okolních obcí – Písku,
Mostů u Jablunkova, Jablunkova, Bystřice,
Milíkova, D. Lomné, Hrčavy, ale přijeli i ze
vzdálenější Karviné, Ostravy, Horní Suché
a diváci byli dokonce až od Kolína .
Nejstaršímu účastníkovi bylo 78 let
a přijel k nám ze slovenské obce Cígeľ.

Dětská kategorie byla novinkou letošního ročníku a byla vítána rodiči, kterým
záleží na předání této dovednosti svým
potomkům. Děti měly obrovskou podporu
publika, což vedlo i k ocenění nejsympatičtějšího závodníka. Oceněn byl Jan
Pavlíček (8 let) z Mostů u Jablunkova. Pro
dětskou kategorii budeme mít připraveny
ceny a menší políčka o rozměru 5x4m
i v dalších ročnících, soutěžit mohou děti
do 14 let.
Umístění v kategorii dětí: 1. místo –
Dominik Byrtus (Bukovec, čas 2:17 min.),
2. místo – Samuel Zogata (Bukovec, čas
3:24 min.), 3. místo – Sebastian Byrtus
(Bukovec, čas 4:48 nim.)
Umístění v kategorii žen: 1. místo –
Anna Kadlubcová (Písek), 2. místo – Renáta
Čmielová (Jablunkov)
Umístění v kategorii mužů: 1. místo –
Jaroslav Chrebet (Cígeľ, SK, čas 0:56 min.),
2. místo – Rastislav Minich (Cígeľ, SK, čas

1:21 min.), 3. místo – Peter Šprtel (Chocholná, SK, čas 1:34 min.)
Čas není ale jediným hodnotícím kritériem, hodnotí se ještě např. výška strniště,
vyrovnání pokosu či styl a postoj košce.
Na vše dohlíží a body přiděluje hodnotící
komise, ty letošní byly dvě trojčlenné,
jedna skupinka hodnotila košce se sudými soutěžními čísly a ta druhá lichá čísla.
Členové komise – p. Marta Waszutová,
p. Teresa Jochymková, p. Josef Sikora, p.
Stanislav Kobielusz, p. Stanislav Polok a p.
Karel Szkandera – hodnotili velmi zodpovědně a zaslouží si velké díky za pomoc
při této akci.
Poděkování patří také divákům za
podporu a příjemnou atmosféru, sponzorům, moderátorovi p. Marcelovi Čmielovi,
DJ Martinovi Labajovi za ozvučení a všem,
kteří se na akci podíleli.
Ivana Kluzová
Referentka kultury
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Den obce Bukovec
aneb „Plackovy festival“
„Plackovy festival“ v číslech a fotografiích
Letošní Den obce Bukovec aneb „Plac- •
kovy festival“ se opravdu povedl. Perfektní
atmosféra, dobrá nálada, skvělé počasí
a čísla, která mluví za vše.
• 2 804 platících návštěvníků, přičemž
děti do 15-ti let i sponzoři mají vstup •
zdarma.
• 1200 kg brambor zpracovali dohromady všichni prodejci občerstvení, aby
z nich připravili placky, které prodali
do posledního kusu.

6100 piv prošlo výčepy, protože po
konzumaci placků z 1200 kg brambor
+ 200 kg škvarek + 150 kg smetany se
musí nutně dostavit velká žízeň . Tato
čísla lehce udiví, ale zároveň i potěší.
Jen jedno smutnější číslo na závěr,
v době konání celé akce se naplnilo
180 pytlů odpadu . Pomůžete nám
do příštího ročníku vymyslet způsob,
jak odpad redukovat?
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Obecní úřad Bukovec děkuje všem dětem, které namalovaly obrázky spojené s 80. výročím posvěcení našeho kostela a obrázky k projektu „Cestujeme po Evropě“. Jejich díla byla vystavena na výstavě v rámci obecní slavnosti Den obce Bukovec aneb
"Plackovy festival". Autoři níže uvedených vítězných obrázků byli oceněni vedením obce a ceny jim byly předány ředitelkami škol.

Obec Bukovec získala 50.000,- Kč na Den obce Bukovec, aneb „Plackovy festival“ za účast v soutěži „NÁŠ EVROPSKÝ PROJEKT“.

Občasník obce Bukovec
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Předání oceněných občanů proběhlo v átriu
u obecního úřadu v rámci oslav Dne obce Bukovec

Ocenění „Chytry Gazda“ obdržela JPO
III – jednotka požární ochrany.
Jednotka dobrovolných hasičů se stará
nejen o bezpečí našich obyvatel, ale i o
bezpečí obyvatel ze sousedních obcí.
Vyjíždí k různým typům událostí, jako
jsou například likvidace požárů, likvidace
následků prudkých dešťů či vichřic.
Také zajišťuje likvidaci obtížného hmyzu (vosy, sršni), zapojuje se do kulturních
akcí, pořádá tradiční Den dětí v Kempalandu a soutěž Železný hasič. Je nedílnou
součástí dění v naší obci, kde pomáhá
svému zřizovateli během různých akcí a je
mu nápomocna.
JPO III je skvělá parta, spousta srdcařů,
na které můžeme být právem hrdi.
Ocenění „Chytro Gazdino“ bylo v letošním roce uděleno paní Ćmielové Věře
a paní Polokové Ludmile za obětavou pomoc osobám, které jsou nemocné. Jejich
služba není jen v rámci obce, ale i za jejími
hranicemi (Jablunkov, Třinec).
Ještě jednou proto děkujeme, že pomáháte těm, kteří to nejvíc potřebují.

Letošní ročník
soutěže Nejhezčí
balkón, ve
které hlasovali
návštěvníci
Plackového
festivalu, vyhrála
paní Lucie
Jalovičorová.
Děkujeme všem, kteří naši obec
zkrášlují svou květinovou výzdobou.
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Další krásné balkóny, které byly do soutěže zapojeny:
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Velké poděkování patří fotbalistům, kteří měli odvahu a chuť
se zúčastnit tohoto turnaje: Domnik Byrtus, Dominik Gazur,
Radek Polok, Tomáš Kawulok, Tomáš Niedoba, Dominik Kurek,
Vojta Kurek, Verča Starzyková, Filip Čmiel, Petr Čmiel, Marek
Motyka, Matěj Kunský a Honzík Pawlus. Samozřejmě také velké
dík trenérům, kteří motivovali malé fotbalisty: Tomáš Čmiel, Josef
Chybidziura, Janusz Motyka a Vítězslav Jalovičor.
Samozřejmě také bez fanoušků by to nebyla ta správná atmosféra, povzbuzovali a fandili ze všech sil. Nakonec bych chtěl
poděkovat Obci Bukovec za finanční podporu, bez které bychom
to jen těžko zvládli.

VÍTE, ŽE…

Benjamínci TJ Beskyd
Bukovec ve Wrocławi

5. – 7. července se Benjamínci z Bukovce zúčastnili mezinárodního turnaje Wrocław Trophy 2019, který se stal během několika
let největším v celé střední Evropě. Každoročně se zde setkává
kolem 200 týmů, z 20 evropských zemí a Spojených států. A my
jsme měli tu čest reprezentovat naši krásnou obec Bukovec. Každý den jsme měli připravený pestrý program. Začátek probíhal
uvítacím ceremoniálem, přivítáním a také poučením o pobytu.
Zúčastnily se týmy jako: Legia Warszawa, Śląsk Wrocław, Stilon
Gorzów, Kotwica Kołobrzeg nebo také, SC Vistula Garfield (USA),
FC Kovel Volyn (Ukrajina), BAAP Sportissimo Brcko (Bosna a Hercegovina), JK Tarvas (Estonsko), FK Arsenal (Makedonie. Českou
republiku reprezentovali TJ KSNP Sedlec a TJ Beskyd Bukovec.
Celkově se hrálo přes 650 zápasů s asi 2000 hráči. Naši Benjamínci, kteří hráli v kategorii 2007 a mladší, byli rozlosováni do
26 týmů rozděleni do skupin po 4. Celkově z 26 týmů se mohou
pyšnit krásným 10. místem.
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Klub seniorů v Bukovci
Nový rok jsme začali s paní
starostkou Monikou Czepczorovou a Ivanou Kluzovou, které
nás seznámily s plány pro celý
letošní rok a také malou prezentací akcí loňského roku. Poslední den v lednu jsme si udělali
výlet do Starého Smokovce, kde
jsme navštívily „Ledovou výstavu katedrály sv. Petra v Římě“.
Hned týden na to jsme se jeli
„vykoupat“ do Turčianských
Teplic. Před Velikonocemi se
některé členky našeho klubu
zúčastnily „Velikonočních dílniček“ pořádané zaměstnanci
obecního úřadu v zasedací
místnosti.
V dubnu jsme se opět aktivně zapojili do akce „Den Země“,
a to v hojném počtu. V překrásném měsíci
květnu jsme se zajeli podívat na koncert
Alexandrovců do Ostravy, a to bylo opravu
úžasné.

8. června jsme zorganizovaly zájezd
do Arboreta „Makču Pikču“. V celém areálu je 3200 druhů rostlin rostoucích na
suchých kamenných zídkách. Nesmíme opomenout také nádherný výhled

Orientační běh na startovní čáře
školního roku 2019/2020
Již šestým rokem se naše škola zapojuje do zářijového Beskydského azimutu
mládeže v orientačním běhu v Třinci. Soutěž je organizačně profesionálně zvládnutá, účastní se jí na 1 700 dětí. Abychom
dosáhli nejlépe možných výsledků, i letos
jsme zvolili jako přípravu na ni orientaci
v našem bukoveckém terénu. Zdolávání
svahů v součinnosti s prací s mapou dalo
našim běžcům zabrat, o to spokojenější
pocit vítězství zažíval každý z nich za
cílovou páskou.
Našim žákům v tomto školním roce
přejeme hodně úspěchů na poli sportovním i vědomostním. A my, zaměstnanci
školy, si přejme dostatek energie pro
splnění nadcházejících úkolů.
Za ZŠ a MŠ Bukovec Mgr. Sikorová Šárka

do celého Hornomoravského
úvalu. Tento výlet jsme ještě
obohatili o výstavu obřích soch
a betlému v „Pradědové Galerii“
u Halousku.
Letošní vaječinu jsme smažili
19. 6. 2019 ze 120 kusů vajec „na
Panelu“. Ještě v červnu jsme stihli
navštívit i koncert kapely Olympic. Na takovém koncertu u nás
v Bukovci jsme nemohli chybět.
Jelikož rádi mlsáme absolvovali jsme exkurzi do Marlenky.
V tento den jsme ještě vyjely
lanovkou na Pustevny.
Po těchto výletech jsme se
vrhli do přípravy všeho potřebného pro prodej na plackovém
festivalu.
Hezké prožití podzimních
dnů vám všem přeje kolektiv klubu seniorů
v Bukovci.
Marie Roženková
předsedkyně
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Wakacje za nami...
Z wielką radością wróciliśmy po wakacjach do szkoły.
2 września 2019 w szkole rozpoczęło
naukę 38 uczniów w trzech klasach. Zaraz
na zagajeniu czekała naszych siedmiu
pierwszaków miła niespodzianka. Każdy
z nich otrzymał „WYPASIONY TORNISTER”, w którym dzieci znalazły wszystko
potrzebne do nauki, książkę Cudowny
chleb, śniadaniowy boks oraz ku radości
wszystkich rodziców 500 zł. Wszystko to
odbyło się dzięki projektu „Bon pierwszaka”, który został współfinansowany w
ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami
za granicą za pośrednictwem fundacji
„Pomoc Polakom na wschodzie”. Oprócz

podarunków z Polski otrzymali upominki
od przedstawiciela gminy p. Mariana Bojki
oraz Macierzy Szkolnej.
W roku szkolnym 2019-2020 czeka
nas wielu ciekawych spotkań, wycieczek
edukacyjnych, konkursów i licznych
atrakcyjnych projektów w naszej szkole.
W ramach projektu „Šablony II” mamy
możliwość skorzystania również z zajęć
pozalekcyjnych np.: z klubu językowego,
matematycznego, czytelniczego oraz
logiki. Z projetku otrzymaliśmy również
asystenta szkolnego do dyspozycji przedszkola oraz świetlicy szkolnej.
18 września wyjeżdżamy do Ursusu do Dolnej Łomnej, gdzie czeka nas
program edukacyjny „Ptaki Beskidów”.

W październiku
dzieci wyjadą
do Ostrawy do
Świata techniki,
gdzie zabawią się
w architektów na
zajęciach „Stavíme město”. Wyjazdy są finansowane
z projektu MAP II.
We wrześniu wszystkie dzieci szkolne
oraz starszaki pojadą na wycieczkę szkolną do Wytwórni filmów Bolka i Lolka do
Bielska-Białej. W drugiej części wycieczki
dzieci poszaleją w Go Jump. Wycieczka
jest finansowana przez Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska” oraz Macierz Szkolną
w Bukowcu.
Od października kontynuujemy współpracę z Trzyniecką Szachową Szkołą. Zajęcia będą odbywać się w piątki.
Jak co roku bierzemy udział w konkursie czytelniczym „Z książką na walizkach”,
w ramach którego dzieci muszą przeczytać dwie książki. Matematycy wzięli już się
do rozwiązywania zadań pierwszego etapu Pikomatu. Należy wspomnieć konkurs
językowo-plastyczny dla dzieci z regionu
bilingwistycznych pt.: „Vícejazyčnost je
bohatství”, w którym nasze dzieci zawsze
odnoszą wielkie sukcesy.
Kontynuujemy także zbiór makulatury
w konkursie „Soutěž s panem Popelou”.
Życzymy wszystkim uczniom i ich
rodzicom dużo powodzenia, sukcesów
i uśmiechów na codzień podczas całego
nowego roku szkolnego.
Dzieci i grono pedagogiczne
PSP Bukowiec

Zveme vás…
23. 10. 2019 Sázení stromů
31. 10. 2019 Beseda Jídlo není odpad
aneb účinné nástroje k omezení
plýtvání potravinami

4. 12. 2019 Mikulášská nadílka
6. 12. 2019 Vánoční Vídeň
22. 12. 2019 Adventní koncert
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Depistážní činnost u seniorů
Vážení občané,
rádi bychom Vás informovali o realizaci
projektu, který probíhá již od září roku
2016 a je zaměřen na aktivní depistážní
činnost sociálních pracovníků Městského
úřadu v Jablunkově.
Depistáž je vědomé, cílené vyhledávání jedinců či skupin ohrožených sociálním
vyloučením (např. z důvodu věku) nebo
jinou sociální událostí v jejich přirozeném
prostředí.
Vzhledem k tomu, že v současné době
již depistáže u seniorů na území města
Jablunkova proběhlo, zaměří se činnost
sociálních pracovníků v rámci výkonu
přenesené působnosti i na okolní obce,
které jsou součástí správního území obce
s rozšířenou působnosti Jablunkov.
Od října 2019 bude projekt realizován
na území obce Bukovec.
Předmětem depistáže budou návštěvy
u občanů ve věku 80 a více let – v obci
Bukovec se aktuálně jedná o 34 seniorů.
Tato cílová skupina byla vybrána z toho
důvodu, že právě tito občané mohou mít

vzhledem k vyššímu věku či zdravotním
potížím problém navštívit úřad osobně,
a tak sociální pracovnice navštíví je – v jejich domácím prostředí.
Před samotnou depistáži bude občanům zaslán informativní dopis, jehož
přílohou bude i oznámení o datu a hodině
návštěvy u seniora, včetně kontaktu na
sociální pracovnici, která bude depistáž
provádět.
Konkrétně bude depistáž probíhat tak,
že se příslušná sociální pracovnice nejdříve prokáže platným služebním průkazem
Městského úřadu v Jablunkově. Následně
formou rozhovoru probere s občanem
(popř. i s osobou pečující) jeho životní
situaci a potřeby v oblasti sociálních věcí.
Adekvátně tomu pak poskytne občanovi
informace o dostupnosti a možnostech
využití sociálních služeb, poskytne mu
poradenství na úseku sociálních dávek
apod.
Zapojení do tohoto projektu je zcela
dobrovolné a záleží pouze a jen na každém osloveném občanovi, zda nabízenou

možnost poradenství a pomoci sociálním
pracovníkem přímo u něho doma využije
či nikoliv.
Bližší informace budou uvedeny v informativním dopise, který obdrží každý
oslovený senior ve věku 80 a více let.
Rovněž Vám je rádi poskytneme na odboru sociálních věcí a zdravotnictví, - a to
v pondělí a středu od 8.00-11.00 hod. a od
12.00 -16:30 hod., na telefonních číslech
558 340 652, 558 340 654, 558 340 618.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Městského úřadu Jablunkov

Když poruchy příjmu potravy ničí životy
Anorexie a bulimie. To jsou strašáci,
které patří mezi nejčastější onemocnění
mladých žen. Poruchy příjmu potravy
jsou velmi závažná onemocnění, která
v nejhorších případech mohou skončit
i smrtí. Možná v životě potkáte někoho,
kdo bude poruchou příjmu potravy trpět.
Budete vědět, jak mu vy sami, můžete
pomoci? Věděli byste, na jakou organizaci
se obrátit? Nejste si jistí? Tento článek vás
nasměruje správným směrem. Centrum
Anabell pomáhá lidem s poruchami
příjmu potravy a jejich blízkým.
Neziskovou organizaci, která se jako jediná
v ČR věnuje problematice komplexně,
založila před 18 lety PhDr. Ing. Jana
Sladká, která se vedení organizace věnuje
dodnes. Nezisková organizace ročně
poskytne na 5 000 kontaktů. Práce
tohoto centra má obrovský smysl, a pro
mnoho lidí znamená první kontakt,
kde se dozví o možnostech léčby.
Získají především motivaci, která je
nejdůležitější.
Kvalifikovaní odborníci centra Anabell
nabízí mnoho služeb. Svým klientům se

věnují s respektem a nikoho nesoudí.
K aždému se věnují individuálně,
zachovávají mlčenlivost a důvěrnost.
Centrum Anabell navíc své služby
poskytuje bezplatně.
Poradenství je hlavní službou centra
Anabell. Je určeno pro každého od
dvanácti let. K dispozici je klientům
sociální pracovník nebo psycholog,
který s nimi probere jejich trápení. Do
poradny klienti nemusejí přicházet sami.
Doprovod klienta může být přítomen
u celého sezení, nebo na něj může počkat
v prostorách poradny.
Poradny Kontaktního centra Anabell
jsou rozmístěny ve třech částech
republiky, a to v Praze, Brně a v Ostravě.
Jestliže klient nemá možnost navštívit
jedno z Kontaktních center, je možné si
domluvit schůzku s terénní pracovnicí.
Ta se může uskutečnit třeba v přírodě,
v oblíbené kavárně klienta nebo u něj
doma. Ne každý je odhodlaný řešit své
problémy osobně. Centrum Anabell
nabízí služby i pro klienty, kteří chtějí
zůstat v anonymitě. Mohou se s odborníky
spojit telefonicky díky lince Anabell nebo
své problémy probírat s odborníky nebo
peer konzultanty prostřednictvím e-mailu
či skypu.
A kdo jsou to vlastně peer-konzultanti?
Jedná se o osoby, které si tím, co klienti
právě prožívají, sami prošli. Lidé s vlastní
zkušeností s poruchou příjmu potravy
mohou dodat mnoho naděje, protože
to sami zvládli. S peer konzultanty je
možné se spojit prostřednictvím e-mailu,
webových stránek Anabell, ale je možné
se s nimi setkat v rámci Svépomocné
skupiny, kterou vedou. Svépomocnou
skupinu navštěvují lidé, kteří řeší stejné
problémy. „Svépomocná skupina je hrozně
důležitá v tom, že klientky mohou vzájemně

sdílet svou zkušenost, s čímž pak přichází
uvědomění, že v tom nejsou samy. Skupina
tak plní i velkou podpůrnou funkci. Také
si mohou vyslechnout, co třeba pomáhá
jiným lidem v cestě k úzdravě. Skupina je
vhodná pro kohokoli, kdo chce změnit svou
situaci nebo hledá třeba i další motivaci.
Momentálně máme také pravidlo od 15 let
(z projektových důvodů). Skupinu vede peer
konzultant, který tam vlastně přináší sebe
a svou zkušenost,“ vysvětluje Kateřina
Sloviaková.
Poruchy příjmu potravy se bohužel
často týkají dětí. A protože je v léčbě u dětí
potřeba spolupráce celé rodiny, Anabell
poskytuje Rodinnou terapii.
Centrum Anabell má v nabídce další
služby jako jsou Skupinové programy
následné péče, Rozvojový kurz nebo
Nutr iční poradnu. Právě nutr iční
poradkyně pomáhají klientům pochopit
zásady zdravé výživy, ale nejen to. „Jde
především o zapracování těchto zásad do
běžného života. Jedno sezení stačí pouze
pro získání základních informací, ale
jsou důležitá i návazná sezení, kde se pak
nutriční terapeut s klientem zaměřují na
to, jak tyto zásady aplikovat do běžného
života,“ upřesňuje Kateřina Sloviaková.
Informace o všech službách Anabell
najdete na www.anabell.cz. Anabell
se neustále posouvá dopředu, pořádá
nejrůznější akce, workshopy a konference,
usiluje o destigmatizační aktivity
v souvislosti s řešením poruchy příjmu
potravy. Nezisková organizace ročně
poskytne na 7 000 kontaktů zhruba
2 000 osobám. Práce tohoto centra
má obrovský smysl, a pro mnoho lidí
znamená první kontakt, kde se dozví
o možnostech léčby. Získají především
motivaci, která je v dalších krocích
k uzdravení se nejdůležitější.
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PLACENÁ INZERCE

RÁD ODKOUPÍM JAKÉKOLIV DÍLY
AUTO – MOTO – TRAKTOR,
PŘÍPADNĚ VRAKY
Děkuji 
René Cieslar
Tel.: 776 330 414
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