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Expedice na Mont Blanc
Gratulujeme všem členům expedice ve složení: Pavel Zogata,
Jakub Zogata, Jaroslav Stebel,
Tomáš Kožuch a David Czyž ke
zdolání Mont Blanc!

Stručný průběh expedice dle sdělení
Pavla Zogaty:
2. 6. 2018 výjezd v brzkých ranních hodinách do Francie, přespání v Chamonix
pod širákem u sjezdovky,
3. 6. 2018 výstup na Refuge de Teta Gou-

ter (3815 m.n.m.), poté výstup na Valotka
(4372 m.n.m.),
5. 6. 2018 ve 3:30 ráno výstup na Mont
Blanc (4810 m.n.m.). Dobytí nejvyšší hory
Evropy v 6:10 za východu slunce. Ještě týž
den zpět v Chamonix.
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INFORMACE STAROSTKY
Milí spoluobčané,
blíží se volby do zastupitelstev obcí,
a proto v tomto zpravodaji přinášíme krátkou rekapitulaci končícího čtyřletého období. Pro radní a zastupitele nastal totiž
čas, kdy si půjdeme pro vysvědčení. Zastupitelstvo obce Bukovec pracovalo od 6. 11.
2014 v tomto složení: Janusz Motyka, Eva
Szkanderová, Božena Bojková, Marta Jalovičorová, Bc. Pavla Wolná, Roman Lysek,
Ing. Mgr. Josef Byrtus, Daniel Hořava, Roman Czepczor, Mgr. Petr Stonawski, Josef
Jochymek, Karel Kreželok, Robert Jalovičor,
Ing. Robert Kulig a Monika Czepczorová.
K měsíci srpnu se v průběhu volebního období uskutečnilo celkem 26. zasedání. Složení rady: Božena Bojková, Ing. Mgr. Josef
Byrtus, Janusz Motyka, Bc. Petr Stonawski,
Monika Czepczorová. Rada obce zasedala
k 20. 8. 2018 celkem 81 krát.
S tím, jak se naše společnost vyvíjí
a mění, mění se i její potřeby a nároky na
nás všechny. O to důležitější bylo pro radní
a zastupitele v tomto volební období právě určit společný směr rozvoje naší obce.
Z tohoto důvodu obec zpracovala v roce
2015 vlastní Strategický plán, který byl a je
jedním z důležitých nástrojů řízení obce.
Dokument vznikl jako skupinový projekt,
kteří tvořili zástupci nás všech, veřejnosti,
podnikatelů, spolků, občanů a sousedů.
Jak se nám podařilo realizovat konkrétní záměry a projekty, posuďte sami. Každopádně za dobu našeho působení se
obec měnila ve všech směrech, a to díky
vzájemné spolupráci a komunikaci s vámi.
Začtěte se a podívejte se tedy na změny, které už možná ani nevnímáte. Dočtete se i o některých maličkostech, které
zpříjemňují život v naší obci. Připomeňme si události, které nás našim společným
obdobím provázely a inspirujme se osobnostmi, které svým myšlením posouvaly
naši obec kupředu.
Rok 2014 (od 6. 11.)

• Probíhaly dokončovací práce na budo-

vách základních škol spojené se zateplením a opravou soklu. Ve školní kuchyni
je řešeno odvětrání vstupních prostor
a bočního vstupu, včetně sanací zdiva
a odpadového potrubí pod kuchyní.
Bylo dohodnuto osvětlení nápisu ZŠ
Bukovce č.p.214 a jejího prostranství,
• pokračujeme v realizaci projektu „Cestujeme po Evropě“. S vlastníky dotčených pozemků řešíme převody pozemků, jejich zakoupení, směny apod.,
• radou obce je schváleno přijetí dotace
na realizaci projektu „Snížení imisní zátěže z dopravy v obci Bukovec“ z Operačního programu Životního prostředí. Je pořízen zametací stroj, předán

dne 3. 12. 2014, celková cena stroje
1.923.900 Kč. Dotace z Fondu soudržnosti činila 1.619.887,50 Kč a dotace se
SFŽP ČR činila 95.286,99 Kč.
• Na Kempě a u rezervoáru probíhají čerpací zkoušky ve vrtech. Studie hydrogeologického průzkumu byla zpracována
již v roce 2012 a informovali jsme o ní
ještě v tomto roce např. v listopadovém
vydání Občasníku 2012, dále na webových stránkách obce a na veřejných zasedáních zastupitelstva. O výběru zhotovitele jsme opět informovali, např.
v zářijovém zpravodaji 2014. Obec je
podpořena dotací na základě Smlouvy

o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP
na akci „Bukovec - hydrogeologický průzkum v celkové výši 616.252,- Kč a Kempa – HP ve výši 394.375,46 Kč
• je dohodnut návrh na odvodnění prostor před hostincem U Turka,
• za pomoci obyvatel dochází ke zrušení staré autobusové zastávky u hotelu
Kempa,
• na lyžařský kurz všem dětem naší obce
je schválen příspěvek 200 Kč. Do areálu
Kempaland je pořízena rolba z prostředků Technických služeb Bukovec, s.r.o.
a občané mají 30 % slevu na lyžování,
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• probíhá kolaudace projektů Energetické

úspory u obou objektů základních škol,

• společností p. Stanislava Motyky je reali-

•

•

•
• probíhají další jednání s majiteli po-

zemků dotčených plánovanou výstavbou chodníku „Kučery – Turek“,
• v tomto roce se podařilo získat dotace
v celkové výši 8.872.165,12 Kč (dotace
Moravskoslezského kraje na hrob, dotace
na vrty, zametací stroj, základní a mateřskou školu č.p. 214, in - line stezku, apod.)
Rok 2015
• je schválena finanční podpora rodičům
nově narozených občánků naší obce,
a to ve výši 2.000 Kč,
• Komise pro místní rozvoj upravuje Zásady k dotačnímu programu „Domovní ČOV“, příspěvky na pořízení kotlů
a dodatečné povolení stavby objektu
čp. 373. Navrhuje vyčlenit finanční prostředky na projekty ČOV u základních
škol, doporučuje vykoupit pozemky
kolem obecní komunikace z důvodu
výstavby chodníku centrem obce a nedoporučuje podpořit žádosti občanů
na pořízení větrných elektráren,
• je schválen Strategický plán rozvoje
obce na období 2015 – 2023,
• pro zimní údržbu je zakoupena fréza,
• jsou ukončeny práce na hydrogeologických průzkumných vrtech v lokalitě
U rezerováru a na Kempě,

•

•

•

•

•

zováno veřejné osvětlení u in line stezky
a v části obce „Woclawky“. Je provedena
rekonstrukce osvětlení ve třídách Základní školy s polským jazykem vyučovacím,
soškou „Chytry gazda“ a „Chytro gazdino“ na téma „Dobré srdce“ byli oceněni
p. Otmar Buják, p. Daniel Hořava, p. Stanislav Kobielusz, p. Terezie Kornasová,
je zpracovávána dokumentace k realizaci staveb „Rekonstrukce mostu
U Turka“, „Změna dimenze stávajícího
propustku u JZD“, „Úprava veřejného
prostranství u kostela“,
KKH František z Horní Suché uděluje
naší obci sošku Svaté Barbory u příležitosti Dne obce. Svatá Barbora je patronkou horníků, slévačů, tesařů, kameníků, kuchařů i stavebních dělníků,
na setkání podnikatelů a živnostníků
na obecním úřadě je navržen postup
ohledně budoucích úprav veřejného
prostranství před obchodem čp. 300,
obecního úřadu a kolem objektu čp. 59,
Základní škola a Mateřská škola Bukovec 214 se zapojuje do projektů ERASMUS +. Je zpracovávána studie interiérů tříd, včetně mateřské školy a šaten.
Probíhají připomínková jednání k Ideové studii lokality pozemku nad základní
školou, včetně návrhu hřiště pro děti,
mládež a veřejnost,
zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím užitkové vody v rámci možností
z vrtu na Kempě pro dočasnou výpomoc spolkům, kterým dochází voda,
ve spolupráci se Sdružením obcí Jablunkovska je podána žádost o dotaci na pořízení 110 ks zahradních kompostérů,
7 ks nádob na bioodpad a štěpkovače.
Podíl obce je ve výši 59.967,60 Kč.
za účelem přístavby hasičské zbrojnice
jsou zajišťovány souhlasy majitelů sousedních pozemků, probíhá zaměření
skutečného stavu stávající budovy hasičské zbrojnice a vytýčení hranic pozemku,

Členové kulturní komise: Bc. Pavla Wolná, Eva Szkanderová, Lucie Jalovičorová, Daniel
Hořava, Robert Jalowiczor, Petr Bieroš, Jakub Wolný a Ing. Monika Motyková.

• vzniká Redakční rada, která je složena

•

•

•

•

•

z členů obecní rady. Redakční rada posuzuje Občasník obce před jeho vydáním,
obci je přislíbena dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na obecní
slavnost Den obce Bukovec aneb „Plackovy festival“ ve výši 150.000 Kč.
uskutečňuje se setkání zástupců obcí
Istebna, Rudina, Hrčava a Bukovec.
V rámci přeshraniční spolupráce probíhají jednání o možnostech financování
plánovaných projektů v jednotlivých
obcích, např. realizace parkovišť, nákup automobilů pro hasiče, vybavení
a zázemí škol,
jsou projednány návrhy oplocení hřbitova zpracované spol. nodum atelier-na, s.r.o., Jablunkov,
je podána žádost obce o pořízení Změny č. 2 územního plánu. Smlouva o dílo
je uzavřena s Ing. Arch. Helgou Kozelskou Bencurovou,
je realizována výsadba keříků a květin
v ostrůvcích před ZŠ Bukovec 214 a vymalování tělocvičny i chodby. Terénní
úpravy jsou započaty i před tělocvičnou,
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• jsou zpracovávány nové webové strán•
•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

ky obce,
Obec získává dar Třineckých železáren
na umělé kamenivo,
probíhá oslava 90. výročí českého školství v Bukovci. Za účasti hostů a veřejnosti se ve školní tělocvičně koná historicky první „Školní akademie“,
členové kulturní komise se aktivně
zapojují do příprav a organizace Dne
Země v Goralii, Stavění máje, Sousedské zábavy, Přeboru v ručním kosení,
Dne obce Bukovec a Adventního koncertu. Se zapojením nadšenců a dobré
party lidí se zúčastňujeme Olympiády
spolků v obci Písečná,
u komunikace vedoucí k RD manželů
Kajzarových je provedeno zatrubnění
příkopu,
v obci vzniká „Alej života“. S rodinami
nově narozených občánků a ve spolupráci se Zahradnictvím paní Šimkové
z Bystřice je u in-line stezky vysázeno
prvních 28 stromů. Akce je podpořena
Nadací ČEZ, a to finančním příspěvkem
ve výši 95.000 Kč,
členky Klubu seniorů se zapojují do
zkrášlování obce a pomáhají při odstraňování plevele kolem in-line stezky,
je projednáván záměr výstavby nové
autobusové zastávky u hotelu Kempa,
probíhá další jednání se zástupci České
pošty o zachování pošty v obci, a to ve
stávajícím stavu, provozu a rozsahu služeb. Zastupitelstvo obce nesouhlasí se
zrušením pobočky České pošty v obci
a trvá na jejím zachování ve stávajícím
stavu, provozu a rozsahu služeb,
spol. PEMA STAV, Jablunkov, je provedena oprava střechy Základní školy Bukovec 214,
jsou vyměřovány hranice pozemků
u projektu „Cestujeme po Evropě“,
je provedeno polohopisné a výškopisné
zaměření pro stavbu parkoviště u kostela, včetně hydrogeologického průzkumu,
je zahájena rekonstrukce mostu u RD
domu čp. 282 v části obce „U Turka“
spol. Strojírny a stavby Třinec, a.s., za
částku 838.802 Kč bez DPH,
taktéž provádíme rekonstrukci propustku u areálu bývalého JZD, který je
nedostatečné dimenze. Spol. Strojírny
a stavby Třinec, a.s., realizují tuto stavbu za 450.483 Kč bez DPH,
s Ing. Igorem Sauerem zpracováváme
projektovou dokumentaci pro plánovaný chodník „Kučery – Turek“,
zaměstnanci technického úseku jsou
opraveny svodnice u RD Suszkových
a Jalovičorových. Recyklátem je upravený povrch účelových cest v lokalitě
Markov, „do brzyžkow“, ve dvoře „Chrasciny“, „do řepika“ a parkoviště v areálu
Kempaland. V lokalitě „U rezervoáru“ je
provedeno zabezpečení studní,

• se spol. OSA projekt s.r.o., Ostrava, zajiš-

•

•

•
•
•
•

ťujeme projektovou dokumentaci pro
napojení vrtu HB-1 na stávající obecní
vodojem,
podporujeme „Kotlíkové dotace“. V zasedací místnosti obecního úřadu probíhá setkání za účasti veřejnosti a zástupců Moravskoslezského kraje,
pro provedení studie vodních zdrojů
Pod Gírovou je podán návrh na vyčlenění částky v rozpočtu obce,
druhým jednatelem Technických služeb
Bukovec, s.r.o., se stává p. Daniel Hořava,
kronikářkou obce je p. Pavla Waclawková,
obec získává dotaci Moravskoslezského kraje na Den obce 128.453 Kč,
obdržené dotace v roce 2015 celkem:
11.988.837,41 Kč (Např. dotace na vrty,
školu č.p. 66, školu č.p. 214, in line stezku, Cestujeme po Evropě, akceschopnost od Obce Hrčava, cestovní ruch SOJ
Jablunkov, na mzdy z úřadu práce, souhrnný dotační vztah)
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• jsou navrženy pozemky pro výstavbu

•

•

•
•
•

•

Most u RD 282 před zahájením rekonstrukce
•

•

Po realizaci

nové Požární zbrojnice, a to v lokalitě
„U Panelu“, „U JZD“, a v areálu Kempaland. Na jednáních zastupitelstva jsou
projednávány náklady spojené s nákupem pozemků, které nejsou v majetku
obce, úhrady za přeložky sítí, možnosti
sjezdu apod. spol. nodum atelier – na,
s.r.o., Jablunkov, je zpracovávána architektonická studie požární zbrojnice
v areálu Kempaland,
probíhá finalizace všech podkladů pro
plánovanou výstavbou chodníku „Kučery – Turek“,
ve spolupráci se spol. C2pecap s.r.o.,
Jablunkov, je zpracovávána projektová dokumentace pro rekonstrukci
místních komunikací k RD Čmielovi,
„Na břehu“, RD Bujákovi a „Pod tělocvičnou“,
jsou vyhodnocovány dlouhodobé čerpací zkoušky vrtu HBK-1,
pro údržbu veřejných prostranství je
pořízen zahradní traktor,
Obec Starý Jičín daruje naší obci pro
hasiče osobní terénní automobil Mitsubishi Pajero,
Obec získává dotaci ve výši 243.000 Kč
z rozpočtu Moravskoslezského kraje
pro zhotovení projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce učeben
v základní škole v obci Bukovec“. Se
společností nodum atelier – na s. r. o.,
Jablunkov zpracováváme projektovou
dokumentaci,
je zahájena realizace projektové dokumentace ve všech stupních pro stavbu
„Požární zbrojnice v Bukovci“ ve spolupráci se spol. INGESTA, s.r.o., Ostrava,
prázdninový letní provoz v mateřských
školách je zajištěn v prvních dvou týdnech v mateřské škole s polským jazykem vyučovacím (i pro děti z české MŠ)
a následující dva týdny v mateřské škole (i pro děti z polské MŠ). Po tuto dobu
je v provozu školní kuchyně,

ROK 2016
• Ing. Romanem Čechákem jsou zpracovány varianty parkovacích stání v lokalitě pod kostelem,
• je dokončen propustek u bývalého areálu JZD,

Propustek „u JZD“ před rokem 2016

Po realizaci prací
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• p. Pavlem Pyszkem je opraven kanál

v komunikaci „pod tělocvičnou“,

• ve spolupráci se spol. LANDSCAPES, Za-

• společně se Sdružením obcí Jablun-

•
•

•

•
•

•

kovska se zapojujeme do e-aukce na
dodávku elektrické energie a plynu,
v místní knihovně dochází k rozšíření
otevíracích hodin,
zavádíme novou službu v obci – Taxi
senior a Baby taxi s 50 % příspěvkem
obce za dopravu. Smlouva o zajištění
služby je uzavřena s p. Lukášem Bojkem, a to s účinností od 1. 7. 2016,
na žádost obyvatel části obce „Korole“
jsou zakoupeny betonové roury pro
příčné zatrubnění cesty,
shromažďujeme podněty občanů na
pořízení změny č. 2 územního plánu,
mezi Obcí Bukovec a spol. REGIO – Výzkumné a rozvojové centrum, z. ú., Ostrava, je uzavřena Smlouva o závazné
vzájemné spolupráci na realizaci projektu „Profesionalizace veřejné správy
obcí na území Jablunkovska“,
radní řeší možnosti využití místností v přízemí – bývalá pošta. Nabízí se:
místnost pro VPP, kancelář TS Bukovec,
dobová síň obce, prostory pro podatelnu a pokladnu s možností ověřování podpisů a listin a zároveň jako informační centrum. Vzhledem ke stísněným
podmínkám v dosavadní bezbariérové
místnosti Klubu seniorů je podpořen záměr volnočasové místnosti se zázemím,
která bude moci být využívána pro nejrůznější aktivity místních spolků, neziskových organizací, pro pořádání výstav,
vernisáží, přednášek apod.

• je projednáván záměr opravy kříže „Na

•

•

•
•

křížové“. Jsou zaměřeny hranice dotčeného pozemku, který je následně pořízen za symbolickou 1,-Kč,
se záměrem výstavby nové točny autobusů v části obce „Pod lipou“ nesouhlasí
občané z dotčené lokality. Je zpracovávána nová studie s vyhrazením parkovacích míst a s využitím současné autobusové točny a obecního pozemku,
je vypracován geometrický plán stávajícího pozemku obecní komunikace
v úsek od hostince „Pod lipou“ po křižovatku s krajskou komunikací III/01149,
probíhá veřejné projednání ohledně
pozemkových úprav v obci,
Lesy ČR, s.p., opravují komunikaci kolem hotelu Kempa,

hradní a krajinářská architektura, Č. Těšín, je zpracovávána projektová dokumentace pro sadové úpravy okolí kostela u plánovaného parkoviště u kostela,
• spol. G-consult, s.r.o., Ostrava, Ing. Radan Šmít zpracovává Návrh technicko
– legislativních opatření pro exploataci
vrtu HBK-1,
• s ing. Romanem Čechákem zajišťujeme
podklady pro realizaci projektové dokumentace „Úpravu veřejného prostranství“ – parkoviště u kostela. Probíhají
místní šetření a jednání. S P. Januszem
Kiwakem je projednávána přeložka distribučního zařízení k dodávce elektrické
energie – přeložka NN – přípojka kostela

• v tomto roce jsou oceněni soškou „Chyt-

• opětovně žádáme o bezúplatný pře-

vod pozemků k RD p. č. 3873 a 3887/2,

• je realizováno geodetické zaměření

komunikace k RD Petrákovi a je zpracovávána projektová dokumentace za
účelem její rekonstrukce,

ry gazda“ a „Chytro gazdino“ p. Terezie
Jochymková, p. Josef Sikora, p. Marta
Skupieńová, p. Anna Friedlová a p. Anna
Bojková,
• je zlikvidována skládka pneumatik
u krajské komunikace v úseku „Nad
hotelem“,
• ve spolupráci se spol. Zahradnictví Šimková, Bystřice, a za podpory Ministerstva zemědělství realizujeme projekt
„Není buk jako buk“ s dotací ve výši
123.055 Kč
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Občasník obce Bukovec
• jsou zajišťovány souhlasy s vlastníky

•
•

•

•

pozemků dotčených realizací stavby
„Účelová pozemní komunikace k RD
Čmielových,
spol. Nehlsen Třinec vypovídá svoz odpadů v lokalitě Půlgruň, Bařiny a Markov,
společně s Ing. Kateřinou Černohorskou, zást. LANDSCAPE, Zahradní a krajinářská architektura, Český Těšín, zpracováváme projektovou dokumentaci
k modernizace ZŠ Bukovec 214 – budování cesty za poznáním open air přírodovědná učebna část jižní a část severní,
dochází k odměření části pozemku
p. č. 3887/2, k.ú. Bukovec, v majetku
Úřadu pro zastupování státu, o který
má zájem obec Bukovec, a to z důvodu dostupnosti ve prospěch obyvatel,
je zahájeno stavební řízení na stavbu
„Chodník Kučery – Turek“,

• s využitím zpracované studie v rámci

realizace projektové dokumentace pro
rekonstrukci ZŠ Bukovec 214, je navržena ve spojovacím krčku mezi školou
a tělocvičnou přírodovědná učebna,
ve venkovní části pak bylinné záhony,
přístřešek, herní prvky, osvětlení areálu a oplocení,
• obec zahajuje spolupráci s nově vzniklým Centrem společných služeb Sdružení obcí Jablunkovska, které bude v rámci posilování administrativní kapacity
obcí na bázi meziobecní spolupráce pomáhat s veřejnými zakázkami, žádostmi
o dotace, poradenstvím apod.,
• u RD manželů Suszkových je realizováno veřejné osvětlení,
• opravujeme místní komunikaci k RD
manželů Stonawskich se společností
JANKOSTAV, s.r.o., Ostrava – Kunčice,
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• nová elektroinstalace v Mateřské škole

•
•

•

•

•
•

• pro realizaci projektu „Výstavba vo-

•
•

•

•
•

•

dojemu a vodovodu Na Kempě“ je vybrána spol. Sweco Hydroprojekt, a.s.,
divize Morava. Z rozpočtu Moravskoslezského kraje jsme podpořeni částkou 400.000 Kč,
je připomínkován Návrh změny č. 2
územního plánu Bukovec,
pro „Alej života 2016 “ je objednáno
a společně s rodiči nově narozených
občánků vysázeno dalších 20 ks třešní,
zapojujeme se do „Kotlíkové dotace“
formou příspěvku ve výši 7.500 Kč na
žadavatele a taktéž do projektu Sdružení obcí Jablunkovska – biologicky
rozložitelný odpad III,
je navržen postup ve věci legalizace
přístavby Skibaru,
je provedeno zaměření skutečné trasy
komunikace v úseku „Petrákovi – Placzkovi“ za účelem navržení osvětlovacích
lamp,
probíhá jednání na Ostravsko – Opavském Biskupství za účelem seznámení
s projektovou dokumentací pro parkoviště u kostela a je dohodnut další postup,

• zastupitelstvo obce pověřuje Ing. Mgr. Jo-

•

•

•

•
•

sefa Byrtuse a Ing. Roberta Kuliga, aby
se zabývali komplexními pozemkovými úpravami v obci,
je navržen interiér volnočasové místnosti, který je taktéž předložen k posouzení členům Klubu seniorů. Kanceláře obecního úřadu jsou dovybavené
novým nábytkem,
ve spolupráci se spol. INNOVA Int. s.r.o.,
Ostrava, je zpracována studie proveditelnosti potřebná pro podání žádosti
o dotaci „IROP 2.4 Infrastruktura základních škol“,
na základě dotazníkového šetření byl
zjištěn postoj při řešení situace týkající se parkování v okolí školy. Pro parkování u školy na současné autobusové
točně je 36 rodičů a 14 zaměstnanců
školy, pro parkoviště na točně „Pod lipou“ pouze 2 rodiče,
je vyhověno žádosti manželů Burových
o umístění reverda na místní komunici,
spol. FCC Ostrava zajišťuje odvoz odpadů v části obce Půlgrůň, Markov a Bařiny,

Bukovec 214 je zajištěna spol. Motyka
Stanislav a syn, Elektro,
jsou zahájeny práce na novém pasportu místních komunikací v obci,
Česlav Bielesz nesouhlasí s výstavbou
vodojemu na Kempě a informuje o sepisování petice,
na žádost občanů jsou spol. ČEZ měřeny parametry kvality dodávané elektřiny v části obci „Řepik“. Vyhodnocením
bylo zjištěno, že parametry splňují stanovené podmínky stanovené v Pravidlech provozování distribuční soustavy,
finanční dar ve výši vybraného dobrovolného vstupného z Adventního
koncertu je předán v hotovosti Charitě
Jablunkov. Jedná se o částku: 10.660 Kč.
v tomto roce byl doplacen úvěr z roku
2006 ve výši 1.890.000 Kč,
Celkem dotací v tomto roce:
1.988.024, 75 Kč

Rok 2017
• Probíhají jednání ve věci Změny č. 2
územní plánu. Stanoviskem Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje jsou
vyřazeny některé požadované plochy
pro bydlení,
• vrtaná studna „Macury“ má vydatnost
pro 4 rodinné domy. S vlastníkem pozemku je dohodnut postup za účelem
prodeje či převodu tohoto vrtu,
• zástupcem spol. Nehlsen Třinec, s.r.o.,
byli zastupitelé seznámeni se systémem ISNO – Inteligentním systémem
nakládání s odpady, které fungují
v obci Milíkov a Hrádek,
• zastupitelstvo obce schvaluje Moniku
Czepczorovou do funkce „odpovědného
politika pro Místní agendu 21“ a „koordinátora pro Místní agendu 21“. Členy pracovní skupiny se stávají: Ing. Mgr. Josef
Byrtus, Ivana Kluzová, Ing. Marek Pyszko,
Terezie Jochymková, Lucie Jalovičorová,
• pro rozvoz obědů a pro potřeby údržby
v obci je pořízen automobil Dacia model
Duster. Rozvozy obědů budou zajišťovat Technické služby Bukovec, s.r.o.,

• je snížena hranice pro poskytování

služby Taxi senior z 65 let na 60 let,

• projekt „Budování a rekonstrukce pro-

stor ZŠ v Bukovci pro zkvalitnění vzdělávání na malotřídní škole“ je finálně
připomínkován a upraven před podáním žádosti o dotaci z IROP,
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• je projednáván návrh Správy a údržby

•

•

•

•

•

•
•

•

silnic MSK na posyp krajské komunikace technickou solí,
je požadována oprava kanalizace u panelové cesty v lokalitě Susz a jsou zajišťovány souhlasy dotčených vlastníků
pozemků,
se spol. KAMARO PROJEKT jsou řešeny podklady pro Studii proveditelnosti chodníku podél místní komunikace
v obci, dále podklady pro zvýšení dopravní bezpečnosti v úseku od kostela
Nanebevzetí Panny Marie – ZŠ Bukovec
214, taktéž pro Studii pro zvýšení bezpečnosti a umožnění parkování u ZŠ
v Bukovci,
je dohodnuto odstavování vozidel
a úprava komunikace do dvora Chrasciny,
probíhá jednání týkající se prostranství namísto objektu čp. 59 včetně jeho
okolí. Je řešeno parkování před obchodem vč. zeleně pro budoucí projekt
„Úprava veřejného prostranství obce
Bukovec – Náves“,
je projednávána petice nazvaná „Ne
odebírat vodu z vrtu HBK – 1 a tím navýšit počet odběratelů“,
zapojujeme se do každoroční akce s názvem „Hodina Země“,
zahajujeme využívání služby SMS zpráv
pro předávání informací a upozornění
ze strany obecního úřadu,
volnočasová místnost obecního úřadu
je vybavena kuchyňským nábytkem
se spotřebiči, je pořízen dataprojektor
(i pro zasedací místnost). Otevření nových prostor je naplánováno na období prázdnin. První akce pak u příležitosti Dne obce Bukovec - Vernisáž
Beaty Chybidziurové. Kanceláře obecního úřadu jsou dovybaveny nábytkem, na půdě budovy je zaměstnanci
technického úseku realizováno zateplování krovů,

7
• je navržen Plán společných zařízení

v rámci Pozemkových úprav, např. retenční nádrž u řeky Olše a pod vodojemem „Na Novinach“, cesta k vodojemu
„Na Novinach“, cesta „U Jilmu, bývalá
cesta Na pilu a další,
• jsou uzavírány smlouvy o právu provést stavbu pro výstavbu komunikace
k DR Petrákovi,
• je podána žádost o dotaci pro výstavbu
Požární zbrojnice. Žádosti nebylo vyhověno. Ministerstvem vnitra ČR byla dotací
podpořena výstavba IV Centra Jablunkov,

• areál Kempaland slaví 10 let od své-

ho založení a soškou „Chytry gazda“
a „Chytro gazdino“ jsou oceněni manželé Petr a Veronika Maligovi z lyžařské
školy Malina Ski school,
• slavíme 225. výročí polského školství
v Bukovci. Základní škola s polským
jazykem vyučovacím, obdržela mimo
jiné dárky, strom – buk. Děti jej zasadily
u budovy PZKO ve svátek Dne stromů,
• probíhá renovace kříže pod obecním
úřadem. Na vymalování kostela Nanebevzetí Panny Marie přispíváme finančním darem 10.000 Kč,

Občasník obce Bukovec
• je navržena studie komunikace pod tě-

locvičnou včetně parkovacích ploch,

• obec přispívá občanům na Kotlíkové

dotace v rámci uzavřené smlouvy s Moravskoslezským krajem částkou ve výši
66.112 Kč,
• probíhá veřejné projednávání s občany v rámci místní Agendy 21 o záměru
spojeným s úpravami veřejného prostranství v lokalitě „Pod lipou“,
• je uzavřena smlouva s Technickými
službami Bukovec, s.r.o., na provedení
stavby „Chodník Kučery – Turek“,

• dochází k sesuvu u komunikace vedou-

cí do části obce Susz. Probíhají místní
šetření, je řešen krizový stav. Postup:
zpevnění koryta potoka, následně břehu pod cestou, za pomoci geotechniků
řešit zatížení cesty. Uzavřením smlouvy
s Lesy ČR je vypracována dokumentace
geologicko – průzkumných prací včetně návrhu sanačního opatření. Během
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Občasník obce Bukovec

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

tří měsíců jsou zajištěny podpisy s vlastníky dotčených pozemků ke Smlouvám
o právu provést stavbu a Stanovisko Ministerstva životního prostředí. Sesuv se
podařilo v požadovaném termínu zaevidovat do Registru svahových nestabilit. Koncem měsíce srpna podáváme
žádost o podporu z Operačního programu životního prostředí,
Celkové náklady na stavbu – Sesuv činily 4.656.449,78 Kč.
k uskladnění nářadí pracovníků údržby
a VPP je zakoupena plechová garáž,
Technické služby Bukovec s.r.o. provádějí opravy stávající rezervoáru, je zakoupen nerezový žebřík, provedeny
výměny klap, spojek, přírub, šroubů,
matic (apod.), potrubí, včetně položení, výkopu a montážní prací, včetně
dopravy
probíhá hlasování v anketě Strom roku
2017. Náš Jilm horský byl vybrán mezi
12 soutěžních stromů,
účastníme se veřejné sbírky Města Třinec - „Obnova dřevěného kostela Božího těla v Gutech“ částkou 10.000 Kč,
pozemek p. č. 3887/2 v majetku Úřadu
pro zastupování státu je schválen k dělení. Do majetku obce jsou úplatně převedeny pozemky p. č. 3873 za 120.820 Kč,
část p. č. 3887/3 za 77.000 Kč a část pozemku p. č. 3856/2 za 86.000 Kč,
výsadba stromů s rodiči nově narozených občánků je podpořena Nadačním
fondem Hyundai, a to částkou ve výši
69.000 Kč, projekt má název: „Kořeny
života“,
Ing. Houška, zást. spol. SWECO Hydroprojekt, navrhuje trasy vodovodního
řádu z vrtu HBK – 1 a podklady k vydání
územního rozhodnutí,
je pořízen voděodolný stůl pro stolní
tenis, který je umístěn v areálu u obecního úřadu s využitím zdarma pro
všechny zájemce,
soškou „Chytry gazda“ a „Chytro gazdino“ jsou v tomto roce oceněni: p. Helena Szkawranová, p. Aloisie Kawuloko-

•

•

•

•

•

•

•

•
•

vá, p. Jan Klus,p. Alžběta Roženková,
p. Anna Chybidziurová a již jednou uvedeni manžele Maligovi,
je rozhodnuto o přidělení dotace ze
státního rozpočtu na spolufinancování projektu „Posílení přeshraniční akceschopnosti a zvyšování kompatibility
v řešení mimořádných událostí“ a to ve
výši 70.508,- eur, realizovaného v rámci
Programu Interreg V-A Česká republika
– Polsko,
u chodníku Kučery – Turek je realizována pokládka zemní elektroinstalace
veřejného osvětlení,
je započata realizace komunikací k RD
Čmielovi a do dvora „Chrasciny“ za
3.775.200,61 Kč.
interní depeší MS2014+ se stáváme
úspěšnými žadateli o dotaci na projekt „Budování a rekonstrukce prostor
ZŠ v Bukovci pro zkvalitnění vzdělávání na malotřídní škole“. Maximální výše
dotace činí 7.999.575, 65 Kč.
p. Karol Daniel Kadlubiec vydává knihu
s názvem „Opowiado Anna Chybidziurowa“,
z důvodu velkého zájmu občanů o další
kompostéry žádáme společně se Sdružením obcí Jablunkova o dotaci na 105
ks kompostérů,
Technické služby realizují část oplocení kolem hřbitova, sadové a terénní
úpravy kolem kamenného klasicistního
kříže pod obecním úřadem, pokračují
v opravách stávajícího vodojemu, dále
opravují stezku k nejvýchodnějšímu
bodu ČR, provádí nátěr mostu. Více se
dočtete v článku na str. 25.
celkový počet strávníků v obci je 222,
Základní škole Bukovec 214 je udělena
Pečeť kvality k projektu „Krok za krokem k efektivnímu vyučování na malotřídní škole v rámci programu Erasmus+, přičemž se jedná o vzdělávací
program Evropské unie zaměřený na
podporu vzdělávání, odborné přípravy,
mládeže a sportu s cílem zvýšit kvalitu
a přiměřenost kvalifikací a dovedností,
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• realizace přeložky distribučního za-

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•
•
•

řízení určeného k dodávce elektrické
energie na stavbu „Přeložka NNp kostel“ je hrazena Farním úřadem Jablunkov,
je uzavřena smlouva k zakoupení spoluvlastnického podílu pro výstavbu vodojemu na Kempě,
v lokalitě „Pod Kučerami“ je navržena
možnost realizace kořenové čistírny.
Radní navštěvují obec Hostětín, aby se
seznámili s pořizovacími náklady a provozními výdaji kořenové čistírny.
Jsou zahájeny projekční práce a probíhá zajišťování podpisů dotčených vlastníků pozemků pro odvodnění cesty
„panelovka v Suszu“,
dětem a žákům našich škol je navýšen příspěvek za lyžařský kurz v areálu
Kempaland, a to na 300 Kč,
probíhá veřejné projednání návrhu
změny č. 2 územního plánu Bukovec,
zimní údržba in line stezky a chodníku
Kučery – Turek je zajišťována Technickými službami Bukovec, s.r.o,
probíhá setkání členů místní Agendy
21. Cílem setkání je naplánování společných aktivit na rok 2018: Den Země,
Stavění máje na Kempě, Přebor v ručním kosení na nejvýchodnější louce
ČR, Den obce Bukovec, Alej života III,
Adventní koncert,
je uzavřena Smlouva na realizaci díla
„Bukovec – sesuv“ se spol. K2 stavební
Moravia, s.r.o., Ostrava. Autorský dozor
zajišťuje spol.G-Consult, s.r.o, Ostrava.
Práce na stabilizaci sesuvu jsou realizovány do února 2018,
do tělocvičny jsou pořízeny uzamykatelné skříně a nová časomíra,
Obec se zapojuje do e-aukce na plyn
a elektřinu,
je zpracován a prezentován Akční plán
ke Strategií obce Bukovec,
jsou započaty práce spojené se zpracováním Studie k projektu „Hřiště pro
ZŠ a MŠ Bukovec s polským jazykem
vyučovacím“.

Rok 2018
• Je podána žádost o dotaci z dotačního programu Moravskoslezského kraje 2018 pro realizaci projektové dokumentace na hřiště s umělým povrchem.
Obec získává podporu a uzavírá smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK
na realizaci projektu „Projektová dokumentace – víceúčelové hřiště v obci
Bukovec“ ve výši 329.000 Kč,
• je opravena krajská komunikace
č. III/01149,
• probíhá výběrové řízení na realizaci projektu „Budování a rekonstrukce
prostor ZŠ v Bukovci pro zkvalitnění
vzdělávání na malotřídní škole“ oslovením 15 firem. Obec zrušila výběrové
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řízení, jelikož neobdržela žádnou cenovou nabídku. Realizace projektu – výstavba spojovacího krčku, rekonstrukce učeben, hřiště apod. je odložena na
rok 2019,
• u komunikace v lokalitě „Susz“ jsou instalovány svodidla,
• vedením obecní kroniky je pověřen
Ing. Mgr. Josef Byrtus,
• jsou opraveny komunikace k RD Jochymkových, dále v části obce „Do řepika“ v celkové částce: 468.300,28 Kč

• pod záštitou obce je organizováno se-

• spol. Static Solution s.r.o., Třinec, jsou

• je uzavřena Smlouva s Technickými

• jako dar Třineckých železáren, a. s, zís-

tkání žáků obou základních škol se zástupci Celního správy. Tímto děkujeme
p. Františku Trzaskalikovi za spolupráci,

•
• spol. nodum atelier – na, Jablunkov,

•

•

•

•
•

•

•

je zpracovávána Studie pro „Stavební úpravy hygienického zázemí v ZŠ
s polským jazykem vyučovacím, Bukovec 66“,
vyhlášení zakázky malého rozsahu na
dodávku terénního automobilu v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014 – 2020 je realizováno
celkem 3x,
je realizována překládka sítě elektronických komunikací na pozemcích určených pro parkoviště u kostela,
u příležitosti 665. výročí obce vystoupila v átriu u obecního úřadu kapela Kollárovci. V předprodeji prodáno
900 vstupenek,
probíhá veřejné projednání záměru
chodník „Kostel – ZŠ Bukovec 214“,
je navýšen rozpočet hasičů o 26.000 Kč
na zakoupení 5 ks vycházkových uniforem,
za účasti zástupců spol. Sweco Hydroprojekt a.s., divize České Budějovice,
probíhá jednání týkající se rekapitulace, stavu projednání a dalšího postupu v projektu „Výstavba vodojemu
a vodovodu na Kempě v obci Bukovec“,
jsou zajišťovány podklady pro opravy komunikací k RD Suszkových, Motykových, Petrákových, „Na břehu –
2. etapa“. Realizaci díla s názvem „Účelová pozemní komunikace k RD čp. 175
– Bujákovi“ provede spol. Lesostavby
Frýdek-Místek, a.s. Z rozpočtu Moravskoslezského kraje získáváme dotaci
na opravu komunikace k RD Bujákovi
ve výši 400.000 Kč,

Občasník obce Bukovec

•

•

•

•

službami Bukovec, s.r.o., na údržbu veřejného prostranství a pozemků v obci,
firmou WOJOCZEK, s.r.o., Třanovice, jsou
provedeny sanační práce, vč. injektáže
zdiva, zpevňovacího postřiku a zajištění drolících se zdí v suterénu Mateřské
školy s polským jazykem vyučovacím,
p. Martinem Bockem je opraven kříž „Na
křížové“. Úpravy prostor, výsadba rostlin
a stromů, včetně osvětlení kříže budou
provedeny na podzim letošního roku,
je vydáno Stavební povolení na stavbu
„Požární zbrojnice Bukovec“ a opětovně podána žádost o získání dotace ve
výši 4.500.000 Kč,
Základní škola Bukovec 214 je uvedena v publikaci O nejlepších projektech
roku 2017,
ve volnočasové místnosti probíhají během letních prázdnin kurzy angličtiny
pro děti,

realizovány sondy za účelem sanace
střechy ZŠ a MŠ Bukovec 214,
• zapojujeme se do akce „Hodina Země“,

káváme umělé kamenivo v celkové
hodnotě 40.000,-Kč,
• Ing. Michalem Šperlingem je zpracována Studie o možnostech čištění odpadních vod z části obce „Kučery“ pomocí
kořenové čistírny. Rada obce souhlasí
s předložením návrhu smlouvy pro realizaci dokumentace pro DÚR,
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• je zakoupeno 10 nových laviček do dvo-

rů v obci pro „Sousedská zastaveníčka“,
• spol. WEBER EU, s.r.o., F-M, je provedeno čištění fasád u budov Mateřské
školy s polským jazykem vyučovacím
a obecním úřadě,
• spol. Akvahelp Mital, s.r.o., Třinec, poskytuje finanční dar ve výši 10.000 Kč
na pokrytí nákladů spojených s konáním akce „Železný hasič“,
• Moravskoslezský kraj poskytuje dotaci
na pořízení skútru ve výši 200.000 Kč,

Září 2018 / číslo 84

• Slezská diakonie TABITA Jablunkov za-

jišťuje potřebným občanům naší obce
péči doma ve smluvenou dobu, osobní
asistenci a odlehčovací služby,
• na projekt „Bukovec – sesuv“ získáváme finanční podporu ve výši
1.689.332,05 Kč,
• jsou realizovány přeložky sítí na plánovaném na pozemcích určených pro výstavbu parkoviště. Je vyhlášena veřejná
zakázka „Veřejné prostranství Bukovec
– stavební práce“ (parkoviště u koste-

•

•
•
•

•

•

Zastupitelstvo obce přijalo k 31. 8. 2018 celkem 674 usnesení, Rada obce 2364 usnesení. Všechna usnesení jsou průběžně uveřejňována na našich webových stránkách www.
bukovec.cz.

la). Cenovou nabídku podali 3 uchazeči.
Byla vybrána spol. Siluette s.r.o., Návsí.
Za přítomnosti veřejnosti a pedagogického sboru ZŠ a MŠ Bukovec s polským
jazykem vyučovacím probíhá veřejné
projednání studie s názvem „Hřiště pro
ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím. Rada obce souhlasí s vypracováním DÚR a DSP sadových úprav k projektu „“ Ing. Kateřinou Černohorskou
– Landscapes, Český Těšín,
zahajujeme pořízení nového Územního plánu Bukovec,
pro naše seniory se podařilo získat celkem 24 ks hlásičů požáru,
je stanoven počet členů Zastupitelstva obce Bukovec pro volební období
2018-2022, a to na 11 členů,
zastupitelstvo obce souhlasí s vydáním
územního rozhodnutí pro projekt „Výstavby vodojemu a vodovodu na Kempě“ dle projektové dokumentace,
v soutěži pro města a obce „Náš evropský projekt“ o nejoblíbenější projekt financovaný z evropských fondů se naše
obec umístila na 2. místě. O vítězi rozhodla široká veřejnost hlasováním na
sociálních sítích. Na obecní slavnost tak
získáváme 50.000 Kč. Do této soutěže
se přihlásilo 21 obcí s rozličnými projekty, které napomohly jejich rozvoji
a byly spolufinancovány EU. Děkujeme
za Vaše hlasy!
Monika Czepczorová, vaše starostka

Do rozpočtu obce se podařilo získat 22,131mil. Kč
v rámci všech dotací. V roce 2019 budeme čerpat dotaci ve výši 7.999.575 Kč na rekonstrukci školy Bukovec
čp.214.

Svatební obřad v kouzelném místě naší vesničky
„Nechť radost, láska, rodinná pohoda
a štěstí, jsou vašimi společníky na vaší cestě životem!“
Vše nejlepší přejeme manželům Škramlíkovým, kteří si své „ANO“ řekli v sobotu
5. 5. 2018 v Bukovci.

…Nevěsta princeznou, ženich princem a starostka oddávající…

11

Září 2018 / číslo 84

Občasník obce Bukovec

100. výročí vzniku Československa
U příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa byla za účasti Ing. Anny Mičianové – starostky obce Rudina
(Slovensko) a Moniky Czepczorové – starostky naší obce a za přítomnosti radních, zasazena Lípa – TILIA CORDATA GREENSPIRE.

USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva obce Bukovec
ze dne 11. 4. 2018, konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu Bukovec
Zastupitelstvo obce:
schválilo:
25.625 program jednání
25.626 uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory mezi
Obcí Bukovec, IČ 00535940 a Slezskou diakonií, se sídlem Český Těšín, Na Nivách 7, IČ 65468562
25.627 pořízení nového Územního plánu
Bukovec
25.628 pověření určeného zastupitele na
pořízení nového Územního plánu
Bukovec, a to Romana Czepczora
25.629 odvolání stávajících členů Tomáše Zogaty a Patrika Turoně z Jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce Bukovec
25.630 zapojení v projektu MAP II a nositele projektu Město Jablunkov
25.631 uzavření Kupní smlouvy mezi Obcí
Bukovec, IČ 00535940 a … – prodej nově odděleného pozemku
p. č. 99/3, k. ú. Bukovec u Jablunkova o výměře 56 m2, v rozsahu
a hranicích podle geometrického plánu pro rozdělení pozemků
č. 1464-59/2016, kupní cena se
sjednává ve výši 218 Kč/m2
25.632 poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 334.776,75 Kč
a poskytnutí dotace ve výši
59.078,25 Kč z rozpočtu Obce
Bukovec na rok 2018 dobrovolnému svazku obcí Sdružení obcí
Jablunkovska, se sídlem Jablunkov, Dukelská 600, IČ 65494636,

na předfinancování pořízení kompostérů
25.633 uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci a dotace z rozpočtu
Obce Bukovec mezi Obcí Bukovec,
Bukovec 270 a dobrovolným svazkem obcí Sdružení obcí Jablunkovska, se sídlem Jablunkov, Dukelská
600, IČ 65494636, na projekt Sdružení obcí Jablunkovska – biologicky rozložitelný odpad III
25.634 rozpočtové opatření č. 4/2018
25.635 plnění Strategického plánu obce
a Akčního plánu na rok 2018-2019
vzalo na vědomi:
25.636 informace Ing. Romana Čecháka, zást. spol. KAMARO PROJEKT,
k projektům s názvem „Úprava
prostoru mezi ZŠ a MŠ s polským
jazykem vyučovacím“ a souhlasí
s vypracováním projektové dokumentace pro územní řízení
25.637 informaci starostky o termínu konání veřejného projednání projektu „Úprava prostoru mezi ZŠ
a MŠ s polským jazykem vyučovacím“, datum 9. 5. 2018
25.638 informace Ing. Romana Čecháka
k přeložkám sítí a plánovaném přerušení dodávek elektřiny v souvislosti s realizací projektu„Úprava veřejného prostranství u kostela“
25.639 protokol o vytyčení s potvrzením trasy plynovodu a ověřením polohy HUP v úseku Kostel

Nanebevzetí Panny Marie – ZŠ
Bukovec 214 a ukládá úkol zajistit
souhlasy vlastníků pozemků pro
záměr výstavby chodníku v uvedeném úseku
25.640 podnět na pořízení změny
územního plánu č. j. 212/2018,
231/2018 a 258/2018 a zařadilo
je do Změny č. 3 Územního plánu Bukovec, případně do nového
územního plánu
25.641 informace o průběhu přípravy
stavby „Výstavba vodojemu a vodovodu na Kempě“
25.642 informace Daniela Hořavy, jednatele Technických služeb Bukovec,
s. r. o. k provozu a zimní sezóně
25.643 Zprávu kontrolního výboru – vyřazení majetku
zvolilo:
25.644 ověřovatele zápisu Josefa Jochymka a Roberta Jalowiczora
25.645 návrhovou komisi ve složení
Ing. Mgr. Josef Byrtus a Karel Kreželok
nesouhlasí:
25.646 se zapojením do výběrového řízení na nového dodavatele odvozu
odpadu v obci
pověřuje:
25.647 komisi pro místní rozvoj projednáním stanoviska pro spol. Sweco
hydroprojekt ke stavbě „Výstavba
vodojemu a vodovodu na Kempě“

Občasník obce Bukovec
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USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva obce Bukovec
ze dne 13. 6. 2018, konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu Bukovec
Zastupitelstvo obce:
schválilo:
26.648 program jednání
26.649 stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Bukovec pro volební
období 2018-2022 na 11 členů
26.650 uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory mezi
Obcí Bukovec, IČ 00535940 a Sociálními službami města Třinec, příspěvkovou organizací, se sídlem
Třinec, Habrová 302, IČ 00600954
26.651 uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory mezi
Obcí Bukovec a spolkem TJ Dolní
Lomná, z. s., se sídlem Dolní Lomná 156, IČ 63026171
26.652 a deklaruje potřebnost rozšíření stávající kapacity služby Slezské diakonie TABITA Jablunkov,
osobní asistence (identifikátor:
6694270) 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
služby s účinností od 1. 1. 2019
26.653 účetní závěrku obce Bukovec sestavenou k 31. 12. 2017
26.654 závěrečný účet obce Bukovec za
rok 2017 a souhlasí s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad
26.655 ukončení projektu – Šance (z roku
2010) a souhlasí s vyřazením projektu z majetku obce – částka ve
výši 135.000 Kč
26.656 ukončení projektu – Změna dimenze u Turka (z roku 2013)

a souhlasí s vyřazením projektu
z majetku obce – částka ve výši
39.346 Kč
26.657 rozpočtové opatření č. 7/2018
26.658 Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině
ze dne 26. 10. 2009 Základní školy a Mateřské školy Bukovec, příspěvkové organizace, Bukovec
214, IČ 75027283 s účinností od
1. 7. 2018
26.659 Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině
ze dne 26. 10. 2009 Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Bukovec, příspěvkové organizace, Bukovec 66,
IČ 75027291 s účinností od 1. 7.
2018
26.660 Dodatek č. 5 Stanov Sdružení obcí
Jablunkovska spolu s úplným zněním Stanov SOJ po Dodatku č. 5
26.661 Žádost o napojení na obecní vodovod z důvodu výstavby rodinného domu na pozemku p. č.
1392/1, k. ú. Bukovec u Jablunkova, ze dne 23. 4. 2018, č. j.
368/2018
26.662 zřízení vodovodní přípojky na
vodovodní řad obce Bukovec,
za účelem výstavby rodinného
domu na pozemku p. č. 1605,
k. ú. Bukovec u Jablunkova, dle
podané žádosti, č. j. 487/2018
26.663 majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Bukovec –
sesuv“ a to směnou té části pozemku p. č. 3923/1, k. ú. Bukovec
u Jablunkova ve vlastnictví České
republiky s právem hospodaření
pro Lesy ČR, s. p., který je zasažen
dílem „Bukovec – sesuv“, za část
pozemku p. č. 259, k. ú. Bukovec

u Jablunkova ve vlastnictví obce
Bukovec, po vyhotovení geometrického plánu
vzalo na vědomi:
26.664 informace o hospodaření obce
a možnosti financování investičních projektů
26.665 rozhodnutí o zrušení zadávacího
řízení veřejné zakázky „Budování
a rekonstrukce prostor ZŠ v Bukovci pro zkvalitnění vzdělávání
na malotřídní škole“
26.666 Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Bukovec za rok
2017
26.667 Zprávu kontrolního výboru č. 10
26.668 Zprávu finančního výboru č. 9
26.669 informace místostarosty o možnosti dále připomínkovat studii
odtokových poměrů v rámci komplexních pozemkových úprav
Bukovec
26.670 informace Daniela Hořavy, jednatele Technických služeb Bukovec,
s. r. o.
zvolilo:
26.671 ověřovatele zápisu Daniela Hořavu a Karla Kreželoka
26.672 návrhovou komisi ve složení
Ing. Robert Kulig a Josef Jochymek
souhlasí:
26.673 se zpracováním výzvy na zadávací
řízení pro stavbu „Úprava veřejného prostranství v obci Bukovec“
26.674 s vydáním územního rozhodnutí pro projekt Výstavby vodojemu
a vodovodu na Kempě dle projektové dokumentace

MŮŽE VÁS ZAJÍMAT…

Svoz nebezpečných složek komunálního
a velkoobjemového odpadu
Dne 20. 10. 2018 (sobota) proběhne
v obci Bukovec svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a svoz velkoobjemového odpadu.
Tento svoz proběhne v době od 8.00
do 12.00 hodin.
Kontejner pro velkoobjemový odpad bude umístěn:
• na točně u české ZŠ
• u mostu (50 m nad Křížovou)

Kontejner pro nebezpečné složky
komunálního odpadu bude umístěn:
• u budovy Obecního úřadu Bukovec
(bezplatně můžete přinést tyto nebezpečné odpady: staré baterie, monočlánky, motorové oleje, fritovací oleje, lednice, televize, zářivky, výbojky,
zbytky barev, ředidel, lepidel, pesticidy
– látky k hubení škodlivých organismů,
insekticidy – prostředky proti škodlivému hmyzu, staré léky)

V části obce Půlgruň
proběhne svoz rovněž
v sobotu 20. 10. 2018
(sobota) v době od
9.00 do 9.30 hodin.

Kontejner bude umístěn poblíž autobusové zastávky v této lokalitě.
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Třídit odpad se vyplácí…
V loňském roce se v naší obci podařilo vytřídit velké množství odpadů, které byly předány k dalšímu využití. V přehledu
uvádíme také objem finančních prostředků, které naše obec
obdržela od autorizované společnosti EKO-KOM, a. s. a tato
částka bude odečtena z celkových nákladů za odpady –
promítne se v místním poplatku za odpady.
			Tuny

Částka v Kč

Celkem za rok 2017

49,521	

134 762,00

1.

čtvrtletí 		

11,194

29 514,00

2.

čtvrtletí		

14,104

41 606,50

3.

čtvrtletí		

11,426

30 8130,00

4.

čtvrtletí		

12,797

32 828,50

Jana Brzežková, referentka

Občasník obce Bukovec

Hlásiče požárů
do domácností seniorů
Ke konci roku 2017 se Moravskoslezský kraj rozhodl realizovat projekt, jehož cílem bylo zvýšení bezpečnosti seniorů
se zaměřením na jejich ochranu před účinky nebezpečných
plynů a průvodních jevů požárů. V rámci tohoto projektu
Moravskoslezský kraj nakoupil
700 ks hlásičů požáru a 400 kusů
detektorů oxidu uhelnatého.
Nakoupené hlásiče byly svěřeny
Senior Pointům ve Frýdku – Místku
a Ostravě.
Naší obci se podařilo získat pro
seniory v Bukovci celkem 24ks hlásičů požáru. 
Zdeňka Sikorová, referentka investic

Výhody kompostérů
Kompostéry umožňují zužitkovat 30 70 % domácího odpadu, a tím snižují náklady za odvoz odpadů. Naší obci se podařilo

získat celkem 222 ks kompostérů, a to v letech 2015 a 2018. Zájemci o kompostéry měli
možnost se přihlásit na obecním úřadě. Dal-

ších 100 kusů kompostérů pro nahlášené zájemce, bude k dispozici v následujícím roce.
Pavlína Suszková, referentka investic

Občasník obce Bukovec

14

H�I�TŠ PRO Z� A M� S POLSKéM JAZYKEM VYUčOVACÝM
S
V BUKOVCI
SITUACE - NÁVRH V ORTOFOTOMAPŠ
1:100

Září 2018 / číslo 84

Legenda Řar

NovČ povrchy

r

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO ZASTUPITELSTVA OBCE BUKOVEC
Starostka obce Bukovec podle § 29
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Volby do zastupitelstva obce
ve dnech dne 5. 10. 2018
od 14,00 do 22,00 hodin
a dne 6. 10. 2018
od 8,00 do 14,00 hodin.

2. Místem konání voleb je volební místnost:
Volnočasová místnost v přízemí budovy Obecního úřadu Bukovec (bývalá pošta)
3. Voliči bude umožněno hlasování do
zastupitelstev obcí poté, kdy prokáže
svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni

volit na území České republiky (občané členských států Evropské unie).
Totožnost se prokazuje občanským
průkazem nebo cestovním pasem
České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.
4. Každý volič obdrží hlasovací lístky
3 dny před konáním voleb anebo ve
volební místnosti.

H�I�TŠ PRO Z� A M� S POLSKéM JAZYKEM VYUčOVACÝM

Září 2018
/ číslo 84
V BUKOVCI

SITUACE - NÁVRH V ORTOFOTOMAPŠ

S
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1:100

NovČ povrchy

Obec Bukovec

KAMARO PROJEKT

Legenda Řar

OGŁOSZENIE O CZASIE I MIEJSCU WYBORÓW
DO RADY GMINY BUKOWIEC
Wójt gminy Bukowiec zgodnie z § 29
ustawy Nr 491/2001 Dz. U., o wyborach
do rad gmin i o zmianach i uzupełnieniu
niektórych ustaw, w aktualnym brzmieniu
oznajmia:
1. Wybory do Rady Gminy odbędą się:
w piątek dnia 5. 10. 2018 od godz.
14:00 do godz. 22:00 oraz
w sobotę dnia 6. 10. 2018 od godz.
8:00 do godz. 14:00

2. Miejscem odbywania się wyborów
w okręgu wyborczym jest lokal wyborczy:
Urząd Gminy w Bukowcu – pokój wypoczynkowy (była poczta)
3. Każdy wyborca otrzyma karty do głosowania 3 dni przed terminem wyborów lub może je otrzymać również
w dniu wyborów w lokalu wyborczym.

4. Wyborca zostanie dopuszczony do
głosowania po okazaniu dokumentu umożliwiającego stwierdzwenie
jego tożsamości oraz obywatelstwa
Republiki Czeskiej, dowodu osobistego albo paszportu RC lub obywatestwa państwa, którego obywatele
są upoważnieni do głosowania na terenie Republiki Czeskiej (obywatele
państw członkowskich Unii Europejskiej) na podstawie karty pobytu.
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Výsledky Tříkrálové sbírky,
rok 2003–2018

INVESTICE

Restaurování pískovcového kříže „Na Křížové“
Začátkem léta 2018 došlo k restaurování pískovcového jetelového kříže s litinovým plastickým korpusem Krista „Na
Křížové“.
Stav kříže byl havarijní, statika silně narušena, zejména korozí poškozená středová část. Proto restaurátorský proces neprobíhal na místě, ale v ateliéru restaurátora.
Bylo nutno přistoupit k demontáži,
k očištění a neutralizaci povrchu památky, doplnění chybějících částí a barevného sjednocení.
Mezitím byl proveden nový betonový
základ a rozšíření nástavce.
Kříž bude ještě osvětlen a okolí kříže
zkrášleno keři a trvalkami.
Zdeňka Sikorová, referentka investic
Původní stav 

Po rekonstrukci
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Novinky v tělocvičně
Rezervace pronájmu tělocvičny na
tel. čísle: +420 608 190 147 – paní Marie Čmielová
Pronájem tělocvičny ve výši 200 Kč/
1 hodinu.

I na naši bukoveckou tělocvičnu nezapomínáme, a proto jsme ji obohatili o digitální časomíru. Poděkování za instalaci

časomíry, výrobu a ochranného plexiskla
patří panu Petrovi Bierošovi, Danielovi Chybidziurovi a Zbigniewu Zogatovi.

Cena pronájmu:
- míče
- síťky na volejbal	
- míčků na florbal	
- hokejek na florbal
- ozvučení

10 Kč/ 1 hodina
10 Kč/ 1 hodina
10 Kč/ 1 hodina
10 Kč/ 1 hodina
30 Kč/ 1 hodina

Technický úsek
Jak si jistě mnozí všímáte, ani naše
tzv. „Rychlá rota“  nespí a můžete je
vidět při nejrůznějších pracích, které si
naše krásná obec žádá.

Oprava reverd

Příprava
dřevěných
tabulí

Odvoz hlíny, smutečních
kytic a věnců ze hřbitova

Údržba studní včetně zabezpečení před poškozením

Údržba uvítacího
banneru

Čištění kanalizačních vpustí a příkopů
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Projekt / Projekt:
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
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Interreg V-A Česká republika – Polsko
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Interreg V-A Republika Czeska - Polska”
VEDOUCÍ PARTNER / PARTNER WIODĄCY:
Město Jablunkov - získalo finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj 283.407,85 EUR,
ze státního rozpočtu 16.671,05 EUR
Miasto Jablunkov otrzymało środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w kwocie 283.407,85 EUR
PARTNERY PROJEKTU / PARTNERZY PROJEKTU:
Obec / Gmina Bukovec
- obdrží finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj 66.591,55 EUR,
ze státního rozpočtu 3.917,15 EUR
- otrzyma środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 66.591,55 EUR,
z budżetu państwa 3.917,15 EUR.
Obec / Gmina Istebna
- získala finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj 356.201,85 EUR.
- uzyskała środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 356.201,85 EUR.
Období provádění / Okres realizacji: 2019

Žádost o dotaci
V lednu 2018 jsme podali žádost
o dotaci na stavbu místní komunikace k RD čp. 175 – Bujákovi v rámci
vyhlášeného dotačního titulu Moravskoslezského kraje „Podpora obnovy
a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018“.
S žádostí jsme byli úspěšní, a tak již
brzo budete moci projíždět po nové
komunikaci.
Moravskoslezský kraj, který se
podílí na spolufinancování, obci poskytne ze svého rozpočtu 39 % z celkových nákladů stavby, tedy částku
400 000 Kč. Tato dotace představuje
zhruba jednu třetinu celkových nákladů, které bude potřeba na vybudování komunikace vynaložit.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Všem občanům, kteří oslavili nebo oslaví svá životní jubilea srdečně blahopřejeme.
Červenec
Roženková Alžběta
Waszutová Alena
Byrtusová Anna
Sikorová Terezie
Bujáková Jarmila
Czudková Anna

91
50
70
75
55
60

Woclavky
U školy
Pulgruň
Bojky
Pod kempou
Do boru

Srpen
Lipowski Jaroslav
Sikorová Jiřina
Kreželoková Anna
Pospíšilová Helena
Polková Liběna
Lipowská Alena

60
60
80
96
60
65

U jilmu
Fojtství
Cmiele
U jilmu
Lysky
U školy

Září
Haratyková Renata
Niedobová Anna
Pawlusová Terezie
Suszková Alena
Kornas Vladislav
Čmielová Emilíe

Kollárovci v Bukovci
Letos se uskutečnil první koncert v Bukovci, v našem krásném, avšak málo využívaném atriu. Můžeme neskromně hovořit
o úspěchu, protože se nám povedlo najít
jeden volný termín v nabitém kalendáři
kapely Kollárovci, který připadal na den
8. 6. 2018, kdy slaví svátek Medard. Ten
den bylo hezky, teplo, nepršelo, jen pár
symbolických kapek spadlo bezprostředně po koncertu.
Prodaných 900 vstupenek ve velmi
krátkém čase a zájem další stovek lidí je
naší motivací pro další podobné akce.
Snad někdy
příště, opět někdo zajímavý, v Bukovci vystoupí.

Macury
Woclavky
Bojky
Suš
U školy
U jilmu

„Mládí je třeba prožít.
Nezáleží na věku,
kdy se rozhodneme,
že budeme mladí.“
Henri Duvernois

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. 
Komise kultury a školství

KULTURA V NAŠÍ OBCI

50
70
70
55
75
65

Říjen
Bielesz Jadwiga
Jochymková Terezie
Dudová Helena
Pyszko Josef

75
70
70
70

Cmiele
Chrasciny
Macury
Woclavky
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Den Země v Goralii
S každým nástupem jara se naše obec
uklízí v rámci Dne Země v Goralii. Na úklidu se podílí zejména děti se svými rodiči
a prarodiči, členové našich spolků a také
ostatní veřejnost.
Smutnou zprávou je, že vždy je co uklízet, veselejší zprávou je, že pytlů se sesbíraným odpadem ubývá.
Bohužel, téměř pravidelně, taháme
z našich potoků např. staré pneumatiky,
při čemž se děti oprávněně rozčilují, že

ty tam rozhodně nepatří, tak kdo je tam
dal? Nádoba na komunální odpad je u každého domu, kontejnery na sklo, plast
a papír jsou dobře dostupné po celé naší
obci, pravidelně se také zajišťuje svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Když budeme všichni využívat všech
těchto možností likvidace odpadu, pak
se pro budoucno nabízí jediná možnost,
čistý Bukovec .

Stavění máje na Kympě
K datu 30. 4. už neodmyslitelně patří stavění máje na Kympě. Našim dobrovolným hasičům se vždy povede májku
vztyčit tradičním klešťovým způsobem,
i když je např. 19 m dlouhá. Děkujeme za
to a věříme, že si jak starý způsob stavění
máje, tak akci samotnou uchováme a společně s touto událostí budeme dál smažit
vaječinu minimálně z 220 vajec, jako tomu
bylo letos, či dokonce z 280 vajec ze kterých byla vaječina v loňském roce.

Přebor v ručním kosení na nejvýchodnější louce
K ručnímu sečení naší louky u nejvýchodnějšího bodu ČR pečlivě brousí kosy
jak muži, tak ženy z blízkého i vzdálenějšího okolí, ale také z dosti vzdálených koutů
České i Slovenské republiky. Nejvzdálenější
účastník za uplynulé ročníky byl až od Stra-

konic, který jel k nám cca 440 km pouze za
účelem zúčastnit se našeho přeboru, čehož
si nesmírně vážíme. Těší nás i pravidelná
účast slovenských košců, kteří k nám jedou
také mnohdy přes 200 km. Doufáme, že
příštích přeborů se zúčastní většina místních

občanů a že zapojí i své potomky, aby toto lidové umění nebylo zapomenuto. Zachování
tohoto řemesla je jedním z hlavních důvodů konání přeboru a je nám velmi líto, že se
musel, historicky poprvé, letošní jedenáctý
ročník zrušit, kvůli silně podmáčené louce.
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Den obce Bukovec aneb „Plackovy festival“
Náš „Plackovy“ je velmi oblíben, o čem
svědčí množství prodaných placků i návštěvnost. V posledních letech jej navštíví
v průměru 2 500 platících účastníků, jelikož děti do 15 let vstupné neplatí, můžeme tedy orientačně uvést, že se nás v ten
den v areálu u Obecního úřadu a na hřišti sejde kolem 3 000. Placky se připravují
z cca 1200 kg brambor, k nim se zkonzumuje cca 190 kg škvarek, cca 150 kg smetany a vypije se cca 5 500 piv .

V posledních ročnících nás přišli pobavit např. Josef Laufer, Věra Martinová,
Petr Bende, Markéta Konvičková, Kamélie, Franta Uher, Ščamba, Vlasta Múdriková, taneční soubor Olza a spousta dalších
úžasných muzikantů, tanečníků a bavičů.
Letošní ročník obohatili svým vystoupení: král imitátorů Vláďa Hron, Leona
Machálková, malý dechový soubor Sadovanka, Mažoretky a roztleskávačky
Dračice z Bystřice a naši místní Pachatelé.
Ze sousedního Slovenska k nám přijeli:
folklórní soubor Nezábudka, heligonkáři
Katka a dedko Kubačákovci a Team Revival Martin.
V každém ročníku „Plackoveho“ představíme i naše Bukovecké hvězdičky, tedy
naše místní malé i velké „umělce“.
Neodmyslitelnou součástí každého
„Plackoveho“ je předání sošky „Chytry
gazda“ a „Chytro gazdino“, což je ocenění některých občanů či spolků za zásluhy
a činnost pro naši obec. Za poslední 4 roky
jsme jimi ocenili 11 žen, 7 mužů a 2 spolky.

Letos ocenění získali-Klub seniorů
v Bukovci, TJ Beskyd Bukovec a Mgr. Lucie Nožková, pod jejímž vedením získala
naše ZŠ v závěru roku 2017 ocenění a byla
jí udělena Pečeť kvality v rámci vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+.
Ivana Kluzová, kulturní referentka

Plackovy festival 2018
Den obce Bukovec aneb Plackovy
festival se letos konal v sobotu 25. srpna. Jednou z klíčových informací, kterou
všichni zúčastnění organizátoři a stánkaři
sledovali, bylo počasí. Po vlně veder meteorologové hlásili teplotní zlom právě
na námi zmíněnou sobotu, navíc spolu
s vydatnými přeháňkami. Napětí rostlo
zvláště, když se obloha již od pátku zatáhla, v noci lilo a k výraznému ochlazení
z teplot kolem 30 stupňů na 15 skutečně
došlo. Déšť vydržel až do sobotního dopoledne, což zřejmě odradilo mnoho potenciálních návštěvníků. Přesto byla návštěvnost přes dva tisíce osob, přesněji

řečeno, přišlo nás navštívit dva tisíce tři
sta hostů, ale nepředbíhejme.
Oficiální zahájení proběhlo ve 14,00 h na
pódiu v areálu obecního úřadu ještě za mírného mžení, které ovšem ustávalo, a tak se
mohli diváci usadit na utřené lavičky a vychutnat si program. Paní starostka Monika
Czepczorová otevřela festival svým projevem a přivítala folklórní skupinu Nazabůdka z družební obce Rudina ze Slovenska.
Následovalo naše první eso – totiž vystoupení baviče, zpěváka a šoumena Vladimíra
Hrona, který diváky bezesporu zaujal. Muže
v akci vystřídaly mažoretky a roztleskávačky, které si říkají Dračice z Bystřice a bylo
se na co dívat. Heligonkáři „Katka a dedko
Kubačákovci“ oživili scénu lidovými písněmi i skvělým podáním. Po nich následovaly Bukovecké hvězdičky – děti z našich zá-

kladních škol. Bylo vidět, že přítomní rodiče
i prarodiče jsou na své ratolesti hrdí, a tak
fotoaparáty jen cvakaly. Slovácká dechovka
Sadovanka se svým lidovým vypravěčem
Slávou Kubíkem na jeviště přinesli kus originálního moravského folkloru.
Zvláštním místem v programu je předávání cen „Chytry gazda a Gytro gazdino“, předávání výsledků „Gorolskich disciplín“ a udílení „Řádu zlatého placku“,
který tradičně patří nejchutnější gorolské
pochoutce vybrané porotou u jednotlivých prodejních stánků. Můžeme prozradit, že letos vyhrála Hrčávka z Hrčavy.
Kromě placků se hodnotily ještě i výzdoby balkónů. Ten nej má chaloupka pátera
Adama a jeho sestry, paní Lyskové, která
se o nádherné rudé muškáty na pavlači
celou sezónu pečlivě stará.
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Před zlatým hřebem programu, vystoupením Leony Machálkové, ještě vystoupili Pachatelé – hudební skupina
s místních nadaných hudebníků. A konečně tu byla Leona, kterou mnozí tak
toužebně očekávali. Úspěšné vystoupení
pokračovalo neméně úspěšnými hudebníky skupiny Team Revival ze slovenského
Martina. Roztančené publikum na závěr
udržel v ráži DJ Labaj se svou diskotékou.
Doprovodnými akcemi letošního
Dne obce Bukovec byla výstava veteránů u polské základní školy, za níž děkujeme především panu Richtrovi – šéfovi
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klubu veteránu z Těšínska. Dále výstava
fotografií našeho rodáka Radima Bojka
a prodejní výstava „Zlaté slezské ručičky".
Rovněž na hřišti bylo živo. Kromě programu pro děti se skákacím hradem zde probíhala soutěž gorolských disciplín „Półkni
a zapij,“ „Vypij, bo je nalote“ a „Skuś go trefić.“ Nemalou pozornost nadšenců sportu vzbudil rovněž fotbalový zápas „Stará
garda domácí“ a „Stará garda uprchlíci.“
Za pouhých třicet korun vstupného se
tak téměř celý Bukovec družně bavil až
dlouho do noci.
Ing. Mgr. Josef Byrtus, místostarosta

Děkujeme všem sponzorům, kteří poskytli finanční nebo věcný dar na Den
obce Bukovec aneb „Plackovy festival“ v letošním roce.

Setkání s jubilanty
Krásnou událostí v naší obci bývá posezení s jubilanty na hotelu Kempa. Zvaní
jsou občané, kteří v daném roce oslaví 70,
75, 80 a 85 let. Slavnostní přípitek, gratulace, jejich vzpomínky, které jsou mnohdy
i společné dělají z tohoto setkání úsměv-

nou a zábavnou akci, ze které se nechce
ani odcházet.
17. 5. 2018 jsme popřáli 29 oslavencům.
O program se postaraly paní učitelky se
svými dětmi z obou našich mateřských

škol, s další zábavou pak pokračovali muzikanti Karel a Josef, děkujeme.
Občany, kteří se tohoto slavnostního
setkání zúčastnit nemohou, ale také ty,
kteří slaví 90 a více let pak navštěvuje vedení obce u nich doma.

Září 2018 / číslo 84
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Vítání občánků
Vítání občánků v naší obci je vždy radostnou událostí už více než 40 let. V roce
2015 jsme přivítali 28 dětí, v roce 2016 bylo
vítáno 20 dětí, v roce 2017 se opakoval počet z předchozího roku, tedy 20 dětí a letos

v květnu jsme přivítali 16 dětí. Celkově tedy
za poslední 4 roky přály naše sudičky jen
to nejlepší do života 84 dětem. Tato krásná
akce pravidelně probíhá na hotelu Kempa,
protože počtem zúčastněných se do žád-

ného prostoru obecního úřadu už nevejdeme, což je velmi pozitivní informace. Nejen,
že se naplní naše školky a školy, ale také je
zde naděje, že vyroste nová, silná generace, která se pak dál bude starat o naší obec.

Výsadby stromů
V letech 2015 - 2016 vznikla v Bukovci
„Alej života“, ve dvou etapách bylo vysázeno celkem 48 stromů (třešní ptačích)
podél in-line stezky vedoucí k areálu Kempaland. Loni, v roce 2017, jsme vysázeli
švestkový sad s názvem „Kořeny života“
u chodníku „Kučery – Turek“, kde se nachází 20 různých odrůd slivoní. Letos v říj-

nu vysázíme 16 slivoní na pozemku u parčíku Cestujeme po Evropě.
Celkový počet vysázených stromů
bude 84, tedy shodný s počtem malých
občánků. K výsadbě jsou vždy zvaní rodiče nově narozených dětí, aby svým
potomkům zasadili strom v jejich rodné obci.

První etapu „Aleje života“ podpořila
Nadace ČEZ částkou 95 000,- Kč, loňskou
výsadbu slivoní podpořil Nadační Fond
Hyundai částkou 69 000,- Kč. O finanční
pomoc pro letošní výsadbu jsme požádali subjekt Sázíme stromy, z. ú. a věříme, že se jim povede tuto naši aktivitu
také podpořit.
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Přišli si s námi popovídat…
Se svými bohatými životními poznatky
i zkušenostmi se přišli s námi podělit a popovídat zajímaví hosté. V roce 2016 přijela
pisatelka článků z Hutníku Jewka Trzyńczanka, v říjnu 2017 nás navštívil katolický
farář a děkan lanškrounský „Zibi“ - Zbigniew Czendlik a letos v dubnu k nám zavítal gynekolog, sexuolog, vysokoškolský
pedagog, soudní znalec MUDr. Radim Uzel.

S každým z nich byly besedy jak zábavné, tak i poučné. Ačkoli se zdá, že
všechny tyto osobnosti jsou úplně odlišné, přece jen je spojuje spousta společného. Všichni pochází z blízkého okolí
a umí nebo aspoň dobře rozumí „po naszymu“, umí se modlit, aktivně pracují
s lidmi a všem se u nás v Bukovci moc
líbilo.

Adventní koncerty
Velkou popularitu získaly Adventní koncerty, které se konaly vždy poslední adventní neděli, o čemž svědčí vždy zaplněný
kostel Nanebevzetí Panny Marie. A není se
čemu divit, naše bukovecká schola je prostě nejlepší , jejich vystoupení má vždy

velmi pozitivní ohlas a bez nich si žádný
Adventní koncert nedovedeme představit.
Jejich vystoupení vždy doplnili další úžasní
„umělci“, např. Beata Kantor z Návsí (zpěv),
Martin Krnáč z Návsí (harmonika, zpěv), Ondřej Pazdera z Bukovce (housle) a loni se

nám poprvé představil Beskydský komorní
orchestr (Vivaldiho soubor čtyř houslových
koncertů Čtvero ročních dob).
Letos plánujeme Adventní koncert už
na třetí adventní neděli, tedy 16. 12. 2018.
Ivana Kluzová, kulturní referentka

Netradiční nedělní botanická vycházka
V krásný slunečný nedělní den, dne
13. 5. 2018, jsme vyrazili na procházku za
přírodními krásami Bukovce. Sešli jsme
se před obecním úřadem v odpoledních
hodinách, abychom společně vyrazili za
orchidejemi a léčivými bylinami. Přišli lidé
z Bukovce z Písku, ale i přespolní výletníci
z Ostravy. Naše společná exkurze vedla
krásně rozkvetlou přírodou. Cestou jsme
poznávali, ale i ochutnávali léčivé rostliny,
které nám rostou často před prahy naších
domů. Mnozí lidé si určitě oblíbili chutné
lipové listí. Seznámili jsme se s užitečnou
bylinou tužebníkem jilmovým „zielinóm
Świyntego Jóna“. Nechyběly slibované orchideje, které se nám ukázaly v plné kráse.

Mohli jsme obdivovat prstnatec májový
„kukuczki“, oblíbený vstavač mužský a nenápadný bradáček vejčitý. Naszóm exkurzyjym my zakóńczili w Śitniku za Rzepikym, kaj kwitło orchideji niejwiyncej, fajnie my sie przeszli a powykłodali nijynym
ło kwiotkach. Dziynkujym panu Sikorowi,
że nóm umilił czas gojim łopowiadanim
a pani Kluzowej, kiero całóm akcje za gmine Bukowiec zpropagowała. Nasze wspólne łoświatowe łodpołedni my niełoficialnie
zakónczili na piwku w Gospodzie u Turka,
kiere naprowde wszeckim siedło. Może
w prziszłym roku zaś do zaś na łorchidejach.
Janek Michalik z Brzega z Piosku.
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Poděkování

ZVEME VÁS

Děkujeme spol. Akvahelp Metal, s. r. o., Třinec – Oldřichovice za poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč na
pokrytí nákladů spojených s konáním akce „Železný hasič“
pořádanou JSDHO Bukovec dne 12. 5. 2018.

Sázení stromů
– KOŘENY ŽIVOTA II. 	
Výstava pořádána Klubem
seniorů v Bukovci

24. října 2018
26. října – 1. listopadu 2018

Mikulášská nadílka

5. prosince 2018

Adventní koncert	

16. prosince 2018

Technické služby Bukovec s.r.o.
Dovolte milí občané,
abychom Vás informovali o dění u nás
na Technických službách. V letošním roce
jsme se nově zapojili do kosení a údržby

všech obecních pozemků v obci, úklidů zastávek, výsadby a údržby květin
u obecního úřadu a na zastávkách. Rozvezli jsme a uválcovali recyklát na opravu cesty od nejvýchodnějšího bodu směrem na Hrčavu. Podařila se nám výměna
reverd v části Olecki, u p. Bojkové, u Petráků a u Heczků. Počasí nám letos přeje, a tak jsme stihli nátěr dřevěných soch
v pohádkovém parčíku Cestujeme po Evropě i s nátěrem plotu podél in-line stezky
od Turka ke křížové finišujeme. Mezi tím
provádíme pravidelnou údržbu pohádkového parčíku, výsadby podél in-line
od Turka a uvítacího baneru. Zahájili jsme
práce na výsadbě rostlin 2.část podél in-line od křížové směrem na sjezdovku,
momentálně usazujeme obrubníky. Před
sebou máme ještě nátěr střechy na márnici, výsadbu rostlin kolem kříže na křížové
a mnoho dalšího…
Kolektiv Technických služeb
Bukovec, s.r.o.

Nadchodzą wakacje
Koniec roku szkolnego zawsze jest
przetkany najróżniejszymi spotkaniami
i imprezami szkolnymi. I w tym roku nic
się nie zmieniło.
Od początku 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…
Nowością był po raz pierwszy zorganizowany przegląd mody, który odbył się
jeszcze w marcu. Komisja w składzie Gabik
Koky, Radek Polok, Tomek Sikora oraz Marek Kohut wybrała modelkę oraz modela
szkoły, a publiczność wyłoniła wśród występująjych Miss i Mistera publiczności.
W kwietniu odbyły się zapisy do pierwszej klasy, dzieci z przedszkola odwiedziły
szkołę wraz ze swoimi rodzicami i zapoznały się z panią nauczycielką.
Pastyreczki z Bukowca wzięły udział
w Przeglądzie Cieszyńskiej Pieśni Ludowej, gdzie jako zespół zdobyły 2. miejsce,
a także odniosły sukces w indywidualnym

śpiewie, bo 2. miejsce zdobyli: Terezka
Kadłubiec, Esterka Pyszko, Maja Pyszko,
Elizabethka Byrtus, a Kuba Pyszko ulokował się na 3. pozycji. Tradycyjnie wzięły
też udział w konkursie międzyszkolnym
Zpěváček, gdzie do okręgowego koła
w Jabłonkowie przeszli Elizabethka Byr-

tus, Terezka Kadłubiec, Maja i Kuba Pyszkowie. Elizabeth zdobyła 3. miejsce, Terezka 2. miejsce, a Maja i Kuba Pyszkowie
1. miejsce w swej kategorii. Maja i Kuba
klasyfikowali się dalej do regionalnego
koła w Karwinie, gdzie reprezentowali
cały okręg Jabłonkowski.
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Uczniowie naszej szkoły wzięli udział
w międzynarodowych konkursach: konkurs matematyczny Kangur i konkurs języka angielskiego FOX i uzyskali w nich
bardzo dobre wyniki. Np. Max Tomanek
został laureatem Kangura Matematycznego uzyskując 115 punktów, a czterech uczniów zostało wyróżnionych: Kristek Krężelok (72,50 punktów), Weronika Kurek (70,00 punktów), Marek Kohut
(81,25 punktów) i Gabik Koky (79,75 punktów) w swoich kategoriích.
W bibliotece gminnej odbyło się uroczyste pasowanie na czytelnika. Pierwszoklasiści po przeczytaniu przyżeczenia
zostali pasowani na czytelnika przez samą
Królową, którą została na moment nasza
pani starostka.
W maju odbyło się też krótkie przedstawienie z okazji Dnia Matki. Pod kierownictwem pani nauczycielki Beaty Tomanek został wyćwiczony krótki program
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o pszczółce Mai. Był potraktowany na wesoło i dodatkowo upiększony tańcami.
Zdrowe jedzenie, owoce i jaryny to aktualny temat. Nasza szkoła nie pozostaje
w tyle. Pierwszaki pod kierownictwem
pani dyrektor Ivany Wrony przygotowały pyszne kanapki z jarzynkami. Tak samo
w ramach zdrowego żywienia wykorzystaliśmy możliwość skorzystania z koszy owocowych oraz produktów mlecznych i panie
Lenka Stonawska, Anielka Jochymek i Jiřinka Suszková przygotowały dla dzieci wspaniałą ucztę: pokrojone owoce i jarzyny oraz
smaczne ciacho z owocami, biszkoptami
i krémem oraz lody z jogurtów. Oczywiście, dzieci pomagały, jak mogły!
Z okazji Dnia Dziecka pod koniec maja
odbyło się tradycyjne spotkanie ze strażakami, gdzie uczniowie po raz kolejny
mogli obejrzeć wozy strażackie, policji
i karetkę pogotowia. Jak co roku z wielką radością przypatrywali się pokazowi
sztuczek wyszkolonego psa służbowego.
Zaraz na początku czerwca miało miejsce bardzo ciekawe spotkanie z celnikami
z Urzędu Celnego Republiki Czeskiej. Dużo
dzieci z ich pracą spotkało się po raz pierwszy. Dlatego z zaciekawieniem wysłuchały fachowego wykładu o ratowaniu nielegalnie przewożonych zwierząt i przejmowaniu przemycanych towarów. Obejrzały
samochód i jego wyposażenie i oklaskami
uznania nagrodziły wyczyny psa wyszkolonego specjalnie do wyszukiwania przewożonych nielegalnie towarów.
Przed festynem całą szkołą wyjechaliśmy do Trzyńca na Igrzyska Lekkoatletyczne. Dawniej wyjeżdżali tylko sportowcy reprezentujący naszą szkołę, ale
teraz pojechali i kibice, którzy przygotowali nawet wspaniałe hasło BUKOWIEC
i szałowy okrzyk. Atmosfera była radosna i dzieci podekscytowane, do czego
na pewno przyczyniło się zjedzenie kruszonych lodów w drodze powrotnej. Największa radość jednak zapanowała, kiedy
dowiedzieliśmy się, że Tomek Sikora z kl.5.
zdobył 1. miejsce w biegu na 50 m, Marek
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Motyka z kl.3. uplasował się na 3.miejscu też w biegu na 50 m, Ewka Wacławek
z kl. 2. uczestniczyła w finale w biegu na
50 m, Tomek Niedoba z kl. 3. był 5. w biegu
na 300 m. W sztafecie nasza szkoła zajęła
2. miejsce. Brali w niej udział uczniowie Weronika Czepczor, Tomek Niedoba, Esterka
Pyszko i Tomek Sikora. Jako szkoła małoklasowa zdobyliśmy 2. miejsce.
Festyn szkolny był słoneczny i łąkowy
pomimo deszczowej pogody, bo znaleźliśmy się na łące pełnej tańczących żabek i bocianów, pszczółek z przedszkola
w Piosku i szkoły, zatańczyły szkolne smerfy a nawet kwiaty łąkowe pokazały, co potrafią. Na słonecznej łące zatańczyły też
szalone disco przedszkolaki z Bukowca.
W tym roku wyjechaliśmy na wycieczkę do Štramberka. Zwiedziliśmy jaskinię
Šipka, obejrzeliśmy ekspozycję węży i pająków, widzieliśmy pieczenie Štramberských uší oraz zwiedziliśmy zamek i wieżę
Trúba. Na zakończenie poszliśmy do muzeum Zdeňka Buriana, artysty znanego
z rysowania dinosaurów.
Niedługo wakacje, więc wszystkim
uczniom, ich rodzicom i pracownikom
szkoły oraz wszystkim czytelnikom życzymy miłego spędzenia czasu wolnego, nabrania sił i nowych chęci do pracy.

Podziękowanie
Pragniemy tą drogą serdecznie podziękować pracownikowi gminy panu
Janowi Łyskowi i panu Marcelowi Kokešowi za załatwienie nowych bramek na
boisko szkolne i dar sponsorski. Sprawiły nam ogromną radość, a chłopcy
korzystają z nich każdego dnia. Możliwe, że jeśli będą pilnie trenować, to
któryś z nich w przyszłości zagra na
Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej.
Uczniowie i pracownicy PSP Bukowiec
B. Kołorz
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Czerwiec
… to najwyższy czas pożegnania sie
z przedszkolem i zaplanowania wakacji.
Szczególne pożegnania należą się najstarszym przedszkolakom, które od września
pójdą do szkoły.Zanim wyjadą na wakacje
warto wspomnieć osiągnięcia i podsumować pracę naszych Starszaków.Dzieci nie tylko urosły,ale też dojrzały i wiele
rzeczy się nauczyły.
Żegnając przedszkole, możemy wspominać różne, miłe, ciekawe, wspólnie
przeżyte chwile.
Na pewno ważnym. przeżyciem były
zapisy do pierwszej klasy.
W kwietniu i maju cała szóstka starszaków brała udział w nauce pływania.Każdy
piątek nasze dzieci wyjeżdżały do Bystrzycy, by nauczyć się pływać.Dzieci polubiły
basen ,w wodzie czuły się jak małe rybki,
usmiechniete,wesołe , pilnie słuchając poleceń instruktorów.
W tym roku odbyła sie XIV edycja Przegladu Recytacji Przedszoli Polskich na naszym terenie.W środę wyruszyła dwójka
dzieci z naszego przedszkola , by Nas reprezentować w recytacji wiersza. Karolinka Skupień recytowała wiersz - „Kolorowy deszcz“,
i Kristian Motyka przedstawił wiersz autorki
D Wawiłow – „Senna piosenka“ W przeglądzie wzięło udział 21 przedszkoli. Wszystkie
dzieci zasłużyły na wielkie brawa za piękne

recytowanie i odwagę wystąpić na podium
przed tak liczną publicznoscią.
W maju jak corocznie odbyła się Sportowa Olimpiada w Jabłonkowie.Dla dzieci
przygotowano mnóstwo ciekawych stanowisk sportowych.Nasze dzieci wywalczyły brązowy medal. Na pamiątkę dzieci otrzymały dyplom, huśtawkę i linę do
wspinania się. Pod koniec czerwca, wspólnie z rodzicami przygotowaliśmy uroczystość pożegnania naszych starszaków połączone z nocowaniem w przedszkolu.

W czwartkowe południe cała szóstka
wyruszyła na lody na Kempaland, spełniając po drodze różne ciekawe zadania
doskonalące koordynację ruchową, kondycję i wytrzymałość fizyczną. W przedszkolu był krótki program w wykonaniu
starszaków,kwiaty, podarunki, poczęstunek i pożegnania z rodzicami ,bo dla dzieci
jeszcze cała noc w przedszkolu – z pizzą,
bajkami i modlitwą na dobranoc.
Przedszkole Bukowiec

Evropská jazyková cena Label 2018 pro českou
Základní školu a Mateřskou školu v Bukovci
Každým rokem oceňuje Dům zahraničních služeb ve spolupráci s Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy ty nejlepší
projekty zaměřené na zlepšení jazykového
vzdělávání ve škole. Školy, kterým je toto
ocenění uděleno, jsou jaksepatří hrdé na
to, že právě jim se podařilo ocenění získat.
Na podzim roku 2017 získal náš projekt
Krok za krokem k efektivnímu vyučování na
málotřídní škole Pečeť kvality. Projekt skončil, převzetím ocenění však naše práce neskončila. Nadále se snažíme, aby naše děti
a žáci dostávali co nejkvalitnější základy jazykového vzdělávání. Pokračujeme v zavádění minilekcí CLIL, tj. učíme děti anglicky
i v jiných vyučovacích předmětech, než je
anglický jazyk. Děti hrají v tělesné výchově
pohybové hry s použitím anglických výrazů, v pracovních činnostech pracují podle
anglických pokynů, během vyrábění se učí
znát i anglické názvy výrobků…
Když jsme byli osloveni Domem zahraniční spolupráce, abychom na základě
ohodnocení přihlásili náš projekt a zažádali o udělení Evropské jazykové ceny Label, uvědomovali jsme si, že konkurence
je příliš velká. Když postoupil náš projekt
do 2. kola a následovalo pozvání do Prahy

k jeho obhajobě před odbornou porotou
složenou ze zástupců MŠMT, jazykových
institutů a DZS, naše naděje stále rostla.
A když na školu dorazilo oficiální oznámení
o udělení ceny a pozvání na slavnostní předávání ocenění v Zrcadlovém sále MŠMT,
zažívali jsme všichni ve škole radost z dobře vykonané práce. Evropskou jazykovou
cenu Label 2018 získalo osm českých projektů, náš byl jedním z nich. Ocenění jsme

převzali z rukou Mgr. et Mgr. Dany Prudíkové, Ph.D. náměstkyně pro řízení sekce
legislativy a mezinárodních vztahů MŠMT,
a ředitelky Domu zahraniční spolupráce
Ing. Dany Petrové.
K ocenění patří i finanční odměna, která bude využita na jazykové vzdělávání
v naší škole.
Mgr. Lucie Nožková,
ředitelka ZŠ a MŠ Bukovec, p.o.
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T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH 2018 v Bukovci

V červnu jsme se již podruhé zapojili
do největší běžecké akce v České republice – T-MOBILE Olympijského běhu 2018.

Minulý rok se akce zúčastnilo přes
76 000 běžců a naše škola se jí účastnila
poprvé. Protože byla akce úspěšná, rozhodli jsme se v ní pokračovat a dopřát tento nevšední zážitek nejen našim žákům,
ale přizvali jsme k účasti i děti ze ZŠ a MŠ
Milíkov, se kterými jsme byli loni v dubnu
na ozdravném pobytu ve Žiaru.
Přípravu a realizaci akce si vzal na starost opět pan Norbert Gráf. Nechyběla
energická hudba, soutěživá atmosféra,
rozcvička ani věcné odměny.

Naše česká základní škola získala pro
akci podporu vedení obcí Bukovec a Milíkov, což dodalo akci oficiální charakter.
Jsme velmi rádi, že paní starostky obou
obcí přijely tuto akci podpořit a všechny
závodníky jaksepatří povzbudit.
V letošním ročníku startovalo 57 chlapců a dívek z obou škol. Uvidíme, zda se nám
v příštím roce podaří toto číslo překonat.
Žáci naší školy dokázali, že mají rádi
pohyb, a krásné ceny si právem zasloužili.
Pedagogové ZŠ Bukovec

INZERCE
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