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INFORMACE STAROSTKY
BOJUJEME ZA OBECNÍ ROZPOČET
Milí spoluobčané,
konec roku patři
už tradičně bilancování. Je to čas,
kdy sami sobě tak
trochu skládáme své vlastní účty. Je to
doba k zamýšlení se nad tím, co jsme
dokázali udělat během roku dobrého.
Ale i k ohlédnutí se zatím, co se nám
zrovna nepodařilo.
Pro naši obec a obecní úřad je měsíc
prosinec měsícem jedním z nejdůležitějších. V pátek 11. prosince proběhne
poslední jednání zastupitelstva v tomto roce. Rozhodovat se bude o mnohém. Tím nejdůležitějším je rozpočet
na rok 2021.
O první adventní neděli, kdy píši
tento úvodník, netuším, jak hlasování o rozpočtu proběhne. Troufám si
odhadnout, které investiční projekty
budou podpořeny a které, bohužel, nebudou moci být realizovány vůbec. Členové Finančního výboru měli nelehký
úkol. Namyslet rozpočet tak, abychom
byli v obci všichni spokojeni. Schválení zrušení superhrubé mzdy a zvýšení
slevy na poplatníka se totiž zásadním
způsobem promítne do daňových příjmů obcí a krajů.
Již nyní je jisté, že výstavba požární zbrojnice bude v příštím roce zcela
jistě dokončena. Aktuálně využíváme
dotačních prostředků z Ministerstva
vnitra, následně budeme čerpat dotaci krajskou. Oslava 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů je
každopádně za dveřmi a věřím, že se
těšíte stejně jako všichni její členové
na skromnou, avšak důstojnou oslavu.
V předchozím zpravodaji jsem uvedla, že vás budu informovat o plnění cílů
Strategického plánu na období 2015
– 2023. Činím tak a skládám účty. V termínu do 21. prosince 2020 chceme
podat žádost o dotaci na Ministerstvo
pro místní rozvoj a to na plánovanou
rekonstrukci Základní školy s polským
jazykem vyučovacím. Projekční cena za
vnitřní úpravy a celou její rekonstrukci
se vyšplhala na 12.869.000 Kč. Je zcela
nemyslitelné, abychom se pouštěli do
tak finančně náročné akce bez podpory státu s čerpáním finančních prostředků pouze z našeho rozpočtu. Pro
úplnost dodávám, že jsme připraveni
využít i druhé dotační možnosti, a tou
je avizovaná výzva Ministerstva financí,
která by měla být otevřena hned po
novém roce. Uvidíme tedy, jak se nám

bude dařit. Celková suma, včetně úprav
plochy mezi školou a školkou je projekčně vyčíslena na 18.903.000 Kč. Předběžná
projekční kalkulace za novou čistírnou
odpadních vod, na kterou budou napojeny obě výše uvedená školská zařízení,
obecní byty, budova PZKO a stávající požární zbrojnice, včetně okolních rodinných domů počítá s částkou o 3 mil. vyšší.
Výše uvedené projekty jsou největšími
prioritami nadcházejícího roku. Tou další v pořadí jsou rekonstrukce a výstavba
nových komunikací. Aktuálně se nám
podařilo realizovat veřejnou zakázku
s názvem „Rekonstrukce a novostavba
místních komunikací v obci Bukovec“,
přičemž z pěti oslovených firem a po
uveřejnění i na webových stránkách
obce se ucházelo o tuto zakázku celkem
11 společností. Nejvyšší cenová nabídka
byla o 1.020.622 Kč vyšší oproti nabídce
nejnižší - spol. J+B stavební s.r.o., Ostravice. Její nabídková cena bez DPH byla
podána ve výši 3.311.733 Kč. O vítězné
nabídce tedy rozhodne zastupitelstvo na
avizovaném posledním jednání v tomto roce. O výsledku rozhodnutí budete
informováni v příštím vydání zpravodaje. Věřím, že občané lokality „Na břehu“
a „Nad borym“ budou jezdit do konce září
příštího roku po cestách, které odpovídají normálnímu sjízdnému stavu. Mrzí
mě, že nemám dobré zprávy pro občany
lokality „Zarembčok“. O pozemek, který
se nachází v trase komunikace, a není
v majetku obce, projevil zájem Pozemkový úřad. Veškeré projekční procesy jsou
tak zdrženy. Úřad pro zajišťování státu,
který pozemek v komunikaci vlastní, se
rozhoduje o dalším postupu. Díky vstřícnosti a ochotě p. Dominika Zogaty byly
odtěženy nánosy a vyčištěn sousedící příkop. Ve spolupráci s p. Liborem Slivkou
byl taktéž vyčištěn prorostlý příkop u in
line stezky.
Na základě schůzky, kterou jsem vyvolala se zástupci spol. Lesy ČR, s.p., z důvodu záchrany cesty tzv. „Spodní Bukovské“
vedoucí na Komorovský Grůň, byla provedena oprava již stávajících odvodňovacích objektů, které zachycují povrchovou
vodu, přitékající z okolních neupravených
svažnic soukromých lesních pozemků na
korunu cesty, čímž docházelo při silných
srážkách k erozním rýhám na výše uvedené lesní cestě. Byly vyčištěny stávající
svodnice, příkop i trubní propust. Tímto
děkuji Ing. Věře Kohutové a Ing. Oldřichu
Gajduškovi. V jarních měsících chceme
na tuto opravu navázat a umístit přímo

v komunikaci u rodinných domu manželů Starzykových odvodňovací vpusť,
která při vydatných deštích zabrání
stékání vody a nánosu kameniva na
autobusovou točnu.
Další dobrá zpráva se týká občanů
lokality Pulgruň. Nejnutnější opravy na
příjezdové komunikaci k jejich nemovitostem budou určitě provedeny Lesy
ČR, s.p.
V lokalitě Susz byla na závěr roku
realizována rekonstrukce dešťové kanalizace v celkové hodnotě 444.322 Kč.
Na prosincovém jednání zastupitelstva
bude rozhodnuto o navazující úpravě
povrchu komunikace a jejím rozsahu,
který dosud není proveden. Více se
dočtěte v článku p. Zdeňky Sikorové
na str. 10.
Co se tedy letos podařilo? Největší
investiční akcí je výstavba nové požární
zbrojnice. Novostavba je k dnešnímu
dni pod střechou, proběhla montáž
oken, garážových vrat a pracuje se na
pokládce střešní krytiny. Velmi mě těší,
že práce probíhají podle harmonogramu. Na str. 28 naleznete alespoň několik málo fotografií z průběhu stavby.
Další letošní změnou je zprovoznění
nového edukačního hřiště s venkovní
učebnou, skluzavkami, pískovnou se
zastíněním, vodními a lanovými prvky
a upravenou travnatou plochou pro
naše nejmenší. Nové jsou informační
tabule u stezky k nejvýchodnějšímu
bodu ČR, stejně tak je nové oplocení kolem hřbitova i vrtu, označeny
jsou v obci místa s hydranty a ventily,
v budově obecního úřadu je otevřena
služba Zásilkovna. Aktuálně finišujeme
s úpravami plochy kolem kříže v lokalitě „Na Křížové“.
Kvůli koronavirové pandemii byl
letošní rok mimořádně obtížný, a především jarní dočasné uzavření hranic,
škol a školských zařízení v kombinaci
s nedostatkem ochranných prostředků
a vlastně i informací o tom, co se společností vlastně děje. Druhá vlna byla
a je obtížná, ale spíše svým rozsahem
a dopadem. I když nepodáváme na
obci žádné léky, právě informace, klid,
víra a rozvaha jsou tou nejlepší medicínou, kterou potřebujeme všichni.
Milé sousedky, milí sousedé, srdcaři
Bukovce,
letos, víc než kdy jindy, vnímám význam Vánoc daleko víc. Temnota, v podobě nařízení, zákazů, příkazů a chaosu
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ovlivnila nás všechny natolik, že je většina z nás ještě více vděčna za to, že může
být doma pospolu u štědrovečerního
stolu. S ohledem na duchovní podstatu jsou Vánoce vrcholem roku a měsíc
prosinec je pro děti nejkouzelnějším
a pro rodinu ten nejdůležitější měsíc.
Čas vánočních zázraků a nejkrásnějších

chvil. Prožijme tento mocný čas ve zdraví, v radosti a v harmonii po boku nejdražších. Přeji Vám, mladým i starším, ať
jste kdekoli, veškerou zábavu, potěšení
a klid skutečně šťastných Vánoc. Ať je
nový rok 2021 naplněný láskou a kouzelnými okamžiky, protkaný spoustou
splněných přání a nezapomenutelných

setkání. Ať Vám přinese Boží požehnání
a vše, po čem toužíte.
S úctou

Monika Czepczorová
Starostka obce

autoři fotografií na titulní straně
Ing. Klaudie Dembiňáková, Bohdan Czepczor

USNESENÍ ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Bukovec
ze dne 11. 5. 2020, konaného v tělocvičně u Základní školy Bukovec
Zastupitelstvo obce:
schvaluje:
19.622 program jednání
19.623 schvaluje přijetí dotace ve výši
302.500 Kč na realizaci projektu
„PD – Rekonstrukce a modernizace ZŠ s polským jazykem vyučovacím včetně úpravy stávající zeleně
a venkovního prostranství v areálu školy“ a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi Moravskoslezským krajem, 28. října
117,702 18 Ostrava, IČ: 70890692
a Obcí Bukovec, Bukovec 270,
739 85 Bukovec, IČ 00535940
19.624 poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Bukovec ve výši 7.500 Kč
účelově určenou na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji
– 2 výzva“ realizovaného krajem
v rámci Operačního programu Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32
/0.0/0.0/17_067/0005161 a dále
schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Bukovec mezi Obcí Bukovec, se
sídlem Bukovec 270,IČ 00535940
a Moravskoslezským krajem se
sídlem Ostrava, 28. října 117,
IČ 70890692
19.625 poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Bukovec ve výši 36.500 Kč
účelově určenou na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji –
3. výzva“ realizovaného krajem
v rámci Operačního programu Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32
/0.0/0.0/19_117/0009638 a dále
schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Bukovec mezi Obcí Bukovec, se
sídlem Bukovec 270, IČ 00535940
a Moravskoslezským krajem se
sídlem Ostrava, 28. října 117,
IČ 70890692
19.626 Střednědobý výhled rozpočtu
Základní školy a Mateřské školy

19.627

19.628

19.629

19.630

19.631

19.632

Bukovec 214, příspěvkové organizace, na období 2021 – 2023
uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo „ZŠ Bukovec – dodávka edukačních prvků, mobiliáře a provedení sadových úprav“
mezi Obcí Bukovec, Bukovec 270,
739 85 Bukovec, IČ 00535940
a společností YGGDRASILMONT,
s. r. o., Truhlářská 1520/23, Nové
Město, 110 00 Praha, IČ 3593819
uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPIC/MS/2020/00139,
včetně Dohody o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí mezi Obcí Bukovec,
Bukovec 270, IČ 00535940 a CETIN
a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063
k překládce pod označením „VPIC
Bukovec, točna autobusů“
uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPIC/MS/2020/00145,
včetně Dohody o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí mezi Obcí Bukovec, Bukovec 270, IČ 00535940
a CETIN a. s., Českomoravská
2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ
04084063 k překládce pod označením „VPIC Bukovec, víceúčelové hřiště“
ceník pro zpoplatnění věcných
břemen na pozemcích v majetku obce, na základě doporučení
finančního výboru, fyzické osoby
1.000 Kč, právnické osoby 3.000 Kč
poskytnutí dotace ve výši 500.000
Kč na pronájem rolby KässbohrerPistenBully 600 a uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce
Bukovec mezi Obcí Bukovec,
IČ 00535940 a společností Technické služby Bukovec s. r. o.,
IČ 27784509, s měsíčními splátkami ve výši 125.000 Kč/bez DPH
poskytnutí dotace ve výši
10.000 Kč z rozpočtu Obce

19.633

19.634

19.635

19.636

19.637

19.638

Bukovec na rok 2020 spolku
TJ Dolní Lomná z. s., se sídlem
Dolní Lomná čp. 186, IČ 63026171
a dále schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory č. 13/2020 mezi
Obcí Bukovec, IČ 00535940 a TJ
Dolní Lomná z. s., IČ 63026171
poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši max. 200.000 Kč
z rozpočtu obce Bukovec a dále
schvaluje uzavření Smlouvy
č. 4/2020 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro
poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí mezi
Obcí Bukovec, IČ 00535940 a …
poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši max. 200.000 Kč
z rozpočtu obce Bukovec a dále
schvaluje uzavření Smlouvy
č. 5/2020 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro
poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí mez
Obcí Bukovec, IČ 00535940 a …
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Bukovec ve výši
27.893 … a dále schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2/2020/ČOV za účelem
financování pořízení a instalace
domovní čistírny odpadních vod
mezi Obcí Bukovec, IČ 00535940
a paní …, po místním šetření
uzavření Darovací smlouvy mezi
… a Obcí Bukovec IČ 00535940
jejíž předmětem je výstavba komunikace, na základě geometrického plánu č. 1588-71/2019
uzavření Smlouvy o dílo mezi
Obcí Bukovec, IČ 00535940,
Bukovec 270, 739 85 Bukovec
a Ing. Romanem Čechákem,
IČ 05782856, sídlem Horní Tošanovice čp. 160, PSČ 739 53 na
zpracování projektové dokumentace pro opravu místní komunikace k RD čp. 393
Výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
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19.639

19.640

19.641
19.642
19.643

19.644

a k prokázání kvalifikace k veřejné zakázce Rekonstrukce a novostavba místních komunikací
v obci Bukovec
uzavření Smlouvy o dílo na opravu dešťové kanalizace (Susz)
mezi Obcí Bukovec, Bukovec 270,
739 85 Bukovec, IČ 00535940
a VODOSTAV OSTRAVA spol.
s. r. o., Gorkého 28, 702 00 Ostrava, DIČ CZ46577319, částka
367.207 Kč bez DPH
uzavření Smlouvy o zrušení věcného břemene a o zřízení služebnosti mezi Obcí Bukovec, Bukovec 270, IČ 00535940 a ALBERTOVA stavební společnost s. r. o.,
Bukovec 180, IČ 28583078
rozpočtové opatření č. 12/2020
jmenování Františka Ligockého
jako člena Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Bukovec
Program Obce Bukovec pro poskytování návratných finančních
výpomocí na předfinancování
a refinancování výměny kotlů na
pevná paliva v rámci „Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“
zařazení p. č. 1960/1, k. ú. Bukovec u Jablunkova do plánu zimní
údržby obce Bukovec

bere na vědomí:
19.645 informace ke stavbě „Most ev.
č. 01149-5, stavební práce, oprava povrchu vozovky“ přes řeku
Olši (u Turka)
19.646 Žádost o souhlas opravy komunikace k RD čp. 111 – Petrákovi
ze dne 4. 8. 2020, č. j. 719/2020
19.647 seznam Smluv o právu provést
stavbu na cizím pozemku pro projekt„Účelová pozemní komunikace k RD č. p. 111 – Petrákovi“ - …
19.648 Žádost … o připojení vodovodní
přípojky na obecní vodovod pro
výstavbu budoucího rodinného
domu na p. č. 1955/2 a 1956/4,
vše k. ú. Bukovec u Jablunkova,
ze dne 7. 9. 2020, č. j. 817/2020
19.649 žádost č. j. 619/2020, 653/2020
o odkoupení části pozemku
p. č. 33/2, k. ú. Bukovec u Jablunkova a požaduje předložení geometrického plánu
19.650 informace k výstavbě Požární
zbrojnice a souhlasí s barvou dle
projektové dokumentace, provedení antracit
19.651 Protokol č. VK/2020/1/Bukovec
o provedení následné veřejnosprávní kontroly za 2. pololetí
2019 a průběžné veřejnosprávní
kontroly za I. pololetí 2020 u příspěvkové organizace Základní

19.652

19.653

19.654

19.655

19.656
19.657
19.658

19.659
19.660

19.661

škola a Mateřská škola Bukovec
214, příspěvková organizace
Protokol č. VK/2020/2/Bukovec
o provedení následné veřejnosprávní kontroly za 2. pololetí
2019 a průběžné veřejnosprávní
kontroly za I. pololetí 2020 u příspěvkové organizace Základní
škola a mateřská škola s polským
jazykem vyučovacím Bukovec 66,
příspěvková organizace
dopis p. Kláry Dostálové, ministryně pro místní rozvoj, k projektu
„Budování a rekonstrukce prostor
ZŠ v Bukovci pro zkvalitnění vzdělávání na malotřídní škole“ reg. č.
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/00041
30 ze dne 26. 8. 2020, č. j. 775/2020
návrh společnosti YGGDRASILMONT, s. r. o., Truhlářská 1520/23,
Nové Město, 110 00 Praha,
IČ 3593819 na ukončení Smlouvy o dílo s názvem “ZŠ Bukovec
– dodávka edukačních prvků,
mobiliáře a provedení sadových
úprav“
Zápisy z finančního výbor č. 7, 8,
9 včetně zápisů z místních šetření a přípravy návrhu smlouvy
o pronájmu, včetně zajištění úkonů údržby spol. Albertova stav.
spol.
informace jednatelky společnosti
Technické služby Bukovec s. r. o.,
k hospodaření společnosti
Žádost o investiční dotaci na pořízení rolby, č. j. 835/2020 ze dne
11. 9. 2020
předložené cenové nabídky na
pořízení rolby, a to od uvedených
společností:
a) Autoservis Rudolf Vašek s. r. o.,
Kopřivnice, Štramberská 105/60,
IČ: 07365098
b) TopKarMoto s. r. o., Dluhoňovice, Sídlištní 22, IČ: 25409891
c) Sněžné rolby s. r. o., Zubří,
U Bečvy 299, IČ: 08063923
Žádost pana … o odprodej obecních pozemků, č. j. 859/2020
Protokoly Úřadu práce České republiky – Krajské pobočky
v Ostravě, pracoviště Na Poříčí
3510, Frýdek-Místek o výsledku veřejnosprávní kontroly č. j.
640431/20/OT u příjemce veřejné finanční podpory (dohody
o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí
v rámci VPP č. FMB-VZ-22/2017,
č. FMA-V-15/2018)
žádost č. j. 565/2020 o odkoupení
pozemku p. č. 1496/2 a části pozemku p. č. 3866, k. ú. Bukovec
u Jablunkova a požaduje předložení geometrického plánu
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19.662 odložení darování příjezdové
komunikace na p. č. 1388/5, k. ú.
Bukovec u Jablunkova obci manželů … ze dne 24. 7. 2020, č. j.
689/2020 a požadavek na provádění zimní údržby této komunikace byl již projednán na 17. zasedání zastupitelstva dne 11. 5.
2020, č. Usnesení 17.534
19.663 informace o možnosti získání
dotace z fondů Ministerstva pro
místní rozvoj ČR – 2020 – 2021
Podpora obnovy a rozvoje venkova Bukovec
19.664 Cenovou nabídku na realizaci
projektových dokumentací pro
ČOV v obci ze dne 4. 9. 2020,
č. j. 809/2020
19.665 cenové nabídky na opravu kanalizace v lokalitě Susz:
- ze dne 28. 8. 2020, č. j. 777/2020
VODOSTAV OSTRAVA, spol. s. r. o.,
Gorkého 28, 702 00 Ostrava,
DIČ CZ46577319, částka 367.207
Kč bez DPH
- ze dne 31. 8. 2020, č. j. 790/2020
B&F Instalatérství, s. r. o., Bystřice
100, 739 95 Bystřice nad Olší, DIČ
CZ28574141, částka 805.437 Kč
bez DPH
- ze dne 18. 9. 2020, č. j. 863/2020,
Arnošt Walach, Plk. Velebnovského 88, 739 91 Jablunkov,
DIČ CZ8704205477, částka
1.380.897 Kč bez DPH
19.666 informace k projektu „BUKOVECKÝ BETLÉM“
19.667 Žádost obce Horní Lomná o dar
pro Římskokatolickou farnost
Horní Lomná na opravu Křížové
cesty a doporučuje poskytnout
částku 5.000 Kč
19.668 Závěrečný účet Sdružení obcí
Jablunkovska za rok 2019 včetně
Zprávy o výsledcích přezkoumání
hospodaření svazku obcí Sdružení
obcí Jablunkovska za období od
1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
19.669 rozpočtové opatření č. 9, 10
a 11/2020
19.670 informace k zimní údržbě silnic
2020/2021, nabídky na provádění zimní údržby
19.671 Žádost o opravu komunikace ze
dne 9. 9. 2020, č. j. 826/2020. Jedná se o komunikaci vedoucí „Do
Řepika“ p. č. 3870/4, k. ú. Bukovec
u Jablunkova, vlastníkem je Obec
Bukovec
19.672 Žádost o směnu pozemku
p. č. 3905/3 a části p. č. 1263/2
za část p. č. 1259/5. vše k. ú. Bukovec u Jablunkova, č. j. 842/2020
a požaduje stanovisko Stavebního úřadu k navrhovanému rozdělení pozemků
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volí:
19.673 ověřovatele zápisu Andreu Ligockou a Mgr. Petra Stonawského
19.674 návrhovou komisi ve složení Janusz Motyka a Gabriela
Pazderová



19.680

19.681

19.682
19.683

pověřuje:
19.684 starostku obce uzavřením Smluv
na provádění zajišťování zimní
údržby v obci Bukovec v zimní
sezóně 2020/2021

odkládá:
19.685 uzavření Smlouvy o peněžité zápůjčce mezi společností Albertova stavební společnost s. r. o.,
se sídlem Bukovec čp. 180,
IČ 28583078 a společností Technické služby Bukovec, s. r. o., Bukovec, IČ 27784509
19.686 schválení ručitelského prohlášení a převzetí ručitelského závazku ke smlouvě o peněžité
zápůjčce mezi společností Albertova stavební společnost s.
r. o., se sídlem Bukovec čp. 180,
IČ 28583078 a společností Technické služby Bukovec, s. r. o., Bukovec, IČ 27784509
19.687 uzavření Smlouvy o peněžité
zápůjčce mezi Petrem Maligou,
…, IČ 73194590, sídlem Dukelská 994, 739 61 Třinec – Lyžbice a společností Technické služby Bukovec, s. r. o., Bukovec,
IČ 27784509
19.688 schválení ručitelského prohlášení o převzetí ručitelského závazku ke smlouvě o peněžité
zápůjčce mezi Petrem Maligou,
…, IČ 73194590, sídlem Dukelská 994, 739 61 Třinec – Lyžbice a společností Technické služby Bukovec, s. r. o., Bukovec,
IČ 27784509
19.689 nákup multifunkčního stroje

                              

Svatá Barbora
4. prosince

Barborky ve váze
Velmi starou tradicí je řezání třešňových
větviček 4. prosince. Dřive si do vázy trhala
větvičky svobodná děvčata, která pomýšlela na vdavky. Komu do Vánoc vykvete, ten se
v příštím roce vdá, tak praví stará pověra. Aby
květům dívky pomohly, kladívkem konce větviček a ratolestí tak mohly lépe přijímat vláhu.

Kdo byla svatá Barbora?
Barbora žila na přelomu 3. a 4. století v Nikomédii, byla dcerou velmi bohatého kupce
Dioskura, zapřisáhlého odpůrce křesťanů.
Barbora se však zaslíbila Kristu, byla tajně
pkřtěna a odmítla se provdat za ženicha,
kterého jí otec vybral. Když zjistil, že z jeho
dcery je křesťanka a odmíta se podvolit jeho
vůli, udal ji soudci a ten ji nechal mučit a zabít. Dnes je sv. Barbora patronkou mnoha
profesí, především horníků, kteří například
nechávali svítit ve štolách přes noc tzv. Barbořino světlo.

                     

                               

                     

souhlasí:
19.675 s předložením geometrického
plánu manželi … k žádosti o darování části pozemku p. č. 3835/4,
k. ú. Bukovec u Jablunkova ze
dne 21. 9. 2020, č. j. 867/2020
19.676 s projednáním požadované opravy místní komunikace k …, a to
dle žadatelů lokálně, bez nutnosti stavebního povolení a ohlášky
(tzv. makadam zpevněný asfaltovou penetrací) na Stavebním
úřadě v Jablunkově
19.677 s připojením vodovodní přípojky
na obecní vodovod pro výstavbu
budoucího rodinného domu na
p. č. 1955/2 a 1956/4, vše k. ú. Bukovec u Jablunkova, ze dne 7. 9.
2020, č. j. 817/2020 za podmínek
stanovených Zásadami pro zřízení vodovodních přípojek
19.678 s pořízením rolby do majetku
společnosti Technické služby Bukovec, s. r. o., financování pronájmu a nákupu bude podpořeno
z rozpočtu obce Bukovec
19.679 s uzavřením Nájemní smlouvy č. 1/K/N/20 mezi společností

TopKarMoto s, r. o., Dluhoňovice,
Sídlištní 22, IČ 25409891a společností Technické služby Bukovec
s. r. o., Bukovec 270, IČ 27784509,
jejíž předmětem je pronájem
sněžného pásového vozidla
KässbohrerPistenBully 600, doba
nájmu od 30. 11. 2020 do 31. 3.
2021
s uzavřením Smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi společností Technické služby Bukovec,
s. r. o., Bukovec 270, IČ 27784509
a společností TopKarMoto s,
r. o., Dluhoňovice, Sídlištní 22,
IČ 25409891, jejíž předmětem je
koupě sněžného pásového vozidla KässbohrerPisteBully 600
se zpracováním návrhu Smlouvy
na realizaci projektové dokumentace pro projekt Kořenová ČOV
„Kučery“ – 137.000 Kč
s návrhem přístřešku Betléma,
a to Salaš
se zařazením komunikace vedoucí „Do Řepika“ – p. č. 3870/4, k. ú.
Bukovec u Jablunkova, do pořadníku oprav
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Mikulášská nadílka
V pátek 4. 12. 2020 nás poctil svou návštěvou Mikuláš ve svou družinou. Naděloval všem hodným dětem po Mikulášských zastávkách, a to od zastávek „u Turka“ až po „Suš“.
Děkujeme sponzorům
za pomoc pří této akci:
ČEZ, a.s., Paper Design
s.r.o. Jablunkov

5. prosince
Na svatého Mikuláše
zima je už celá naše.

Kdo byl svatý Mikuláš?
Mikuláš z Myry se narodil mezi lety
280 – 286. Byl to velice zbožný a už za
svého života oblíbený duchovní. Mikuláš vždy myslel na druhé. Pomáhal nemocným, chudým a nespravedlivě odsouzeným. Zastával se cizinců a zajišťoval pro ně spravedlivý přístup. Dbal
na spravedlnost soudů. Zemřel nejspíš
6. prosince někdy mezi roky 345 – 352

               

             

Svatý Mikuláš
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Jak se vám líbila letošní Mikulášská nadílka?
Zasíláme poděkování grafičce hry p. Kateřině Zogatové a těšíme se na další spolupráci.

Hru POZNEJ BUKOVEC lze do vyprodání zásob zakoupit na obecním úřadě za cenu 25 Kč.
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INFORMACE Z ÚŘADU

Pracovní doba v období Vánoc
Pondělí 21. 12. 2020

8:00 – 12:00

12:30 – 17:00

Úterý

22. 12. 2020

ČERPÁNÍ DOVOLENÉ

Středa

23. 12. 2020

ČERPÁNÍ DOVOLENÉ

Čtvrtek 24. 12. 2020

STÁTNÍ SVÁTEK

Pátek

STÁTNÍ SVÁTEK

25. 12. 2020

Pondělí 28. 12. 2020

ČERPÁNÍ DOVOLENÉ

Úterý

29. 12. 2020

ČERPÁNÍ DOVOLENÉ

Středa

30. 12. 2020

8:00 – 12:00

Čtvrtek 31. 12. 2020
Pátek

1. 1. 2021

ČERPÁNÍ DOVOLENÉ
STÁTNÍ SVÁTEK

Obecní úřad Bukovec
Bukovec 270, 739 85
Tel.: +420 558 358 245
Email: bukovec@bukovec.cz

Na obecním úřadě je možné zakoupit krásné dárkové
tašky s originálním receptem na naše tradiční placky
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NECHCEME SE CHLUBIT, ALE...

Tyto nádherné vánoční kaktusy zdobí
domácnost paní Jarmily Krenželokové

INVESTICE

Sadové úpravy okolí kříže Na Křížové
Ke konci kalendářního roku byly zahájeny sadové práce kolem kříže „Na Křížové“.
V první etapě byly provedeny opravy
plošných terénních nerovností, odfrézování pařezů původních líp, osázení skrytého zahradního obrubníku a zpevnění svahu lomovým kamenem. Bude následovat
výsadba nových stromů a keřů.
Na jaře příštího roku dojde k založení
nového trávníku, dosadbě zbylých rostlin
a trvalek, včetně usazení dubové lavičky.
Realizátorem této akce je společnost Koňařík Zeleň, s.r.o.
Zdeňka Sikorová, referentka investic

Plánovaná vizualizace

Probíhající práce

Občasník obce Bukovec
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Oprava dešťové kanalizace – Susz
Na podzim letošního roku byly zahájeny práce na opravě dešťové kanalizace
v části obce Susz.
Cílem byla výměna nevyhovujícího betonového potrubí DN 500, které bylo nahrazeno za nové z PVC v úseku spodní části panelové cesty vedoucí touto lokalitou.
Mezi oslovené firmy patřily Lesostavby Frýdek – Místek a.s., Strojírny a stavby
Třinec, a. s., FIWASTAV s. r. o., Jablunkov,
SMOLO a.s., Třinec, Arnošt Walach, Jablunkov a VODOSTAV OSTRAVA, s. r. o.
Obdrželi jsme celkem 3 cenové nabídky, a to od těchto společností:

- VODOSTAV OSTRAVA, spol. s. r. o.:
444 322,- Kč
- B&F Instalatérství, s.r.o.: 974 579,- Kč
- Arnošt Valach, Jablunkov: 1. 670 886,- Kč
Uvedené ceny jsou včetně DPH.
Dne 21. 9. 2020 schválilo Zastupitelstvo
obce uzavření smlouvy o dílo se spol. VODOSTAV OSTRAVA s.r.o.
Práce byly zahájeny 9. 11. 2020. Pokládka potrubí je nyní ukončena a o dalším
postupu, který se týká rozsahu živičných
ploch a případných obrub rozhodne zastupitelstvo obce na nejbližším zasedání.
Zdeňka Sikorová
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Pomník neznámého
vojína na hřbitově
Na základě podnětu Odboru
pro válečné veterány Ministerstva
obrany jsme byli vyzváni k opravě
a označení válečného hrobu neznámého vojína na hřbitově v Bukovci.
Restaurování pomníku se ujal restaurátor a reprodukční sochař Martin Bocek. Bylo zapotřebí očistit rám
s krycí deskou, osadit základ hrobu
neopracovaným blokem kamene,
vytvořit plaketu a nakonec provést
hydrofobizační ošetření.
Zdeňka Sikorová, referentka investic

Řád veřejného pohřebiště v Bukovci
Obec Bukovec
- provozovatel veřejného pohřebiště podle ust. § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pohřebnictví“)
vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona vydává řád veřejného pohřebiště.
1. Starostka obce Bukovec, při výkonu
pravomoci rady obce svým opatřením
č. 30/2020 ze dne 5. 5. 2020 ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000
Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, schválila tento
řád veřejného pohřebiště dne 5. 5.
2020 (dále případně „řád“).
2. Řád veřejného pohřebiště je vydán po
předchozím souhlasu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne
27. 4. 2020, čj. MSK 42633/2020.
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Provozování veřejného pohřebiště je
součástí veřejné infrastruktury a službou zajišťovanou ve veřejném zájmu
v samostatné působnosti obce Bukovec.
2. Řád veřejného pohřebiště upravuje
provoz veřejného pohřebiště v obci
Bukovec na pozemcích parc. č. 185/1,
parc. č. 2677/2 a parc. č. 2675/3 v katastrálním území Bukovec u Jablunkova.

3. Provozovatelem veřejného pohřebiště
je Obec Bukovec, identifikační číslo 00
53 59 40, se sídlem Bukovec č.p. 270,
PSČ 739 85.

doba na pohřebišti. Nájem hrobového
místa lze sjednat i na dobu předcházející pohřbení nebo uložení urny.

Veřejné pohřebiště je přístupné v době
od 6:00 hodin do 21:00 hodin.

4. V případě pohřbení uložením lidských
pozůstatků do země musí být délka
nájmu vyplývající ze smlouvy o nájmu
hrobového místa upravena tak, aby
mohla být dodržena tlecí doba stanovená v článku 5 řádu.

Článek 3
Podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa

Článek 4
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti včetně stanovení druhů rakví

Článek 2
Provozní doba veřejného pohřebiště

1. Nájem hrobového místa vzniká na základě písemné smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště a mezi nájemcem
hrobového místa.
2. Zájemce o nájem hrobového místa
na pohřebišti nemá nárok na okupaci
opuštěného hrobového místa nebo na
individuální umístění hrobu na pohřebišti.
3. Doba nájmu hrobového místa v podobě hrobu se stanoví tak, aby od pohřbení mohla být dodržena stanovená tlecí

1. Na pohřebišti jsou v rámci jeho provozování poskytovány tyto základní služby:
a) pronájem hrobových míst, a to zejména
pro hroby, hrobky, včetně míst pro uložení lidských ostatků v urnách);
b) výkopové práce související s pohřbením a exhumací;
c) správa a údržba veřejného pohřebiště;
d) vedení evidence související s provozováním veřejného pohřebiště.
2. Na pohřebišti jsou dále poskytovány
služby
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a) pohřbívání a provádění exhumací;
b) ukládání.
3. Všechny rakve včetně exhumačních
musí být označeny štítkem nejméně
se jménem zemřelého, datem narození, datem úmrtí, dnem pohřbu a názvem subjektu provádějícího pohřební služby.
4. Rakve, použité pro pohřbívání do
země, musí být vyrobeny z takových
materiálů, aby ve stanovené tlecí době
zetlely spolu s lidskými ostatky. Nerozložitelné díly (madla rakve apod.) lze
použít jen omezeně. K výrobě rakví
a jejich nátěrů nesmí být použity barvy, lepidla a tvrdidla, obsahující složky
škodlivých látek.
5. Výplň rakví (vystýlka), transportní
vaky vložené do rakví a rubáše mohou
být vyrobeny pouze z lehce rozložitelných materiálů jako dřevěné piliny,
papír, u vaků rozložitelné plasty a u rubášů látky.
6. Milodary vložené do rakve mohou být
vyrobeny také pouze ze snadno rozložitelných materiálů.
7. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve:
a) vyrobené z dřevního materiálu s dlouhou trvanlivostí, do které bude umístěna poloviční zinková vložka, nebo
b) kovové, nebo
c) dle ČSN 49 3160 Rakve.
Článek 5
Stanovení tlecí doby
V souladu se stanoviskem okresního hygienika se sídlem ve Frýdku-Místku ze dne
18.7.2002, č.j. HK 215/6077/02, vydaného
na základě výsledků hydrogeologického
průzkumu na veřejném pohřebišti, je pro
uložení lidských ostatků do hrobů stanovena tlecí doba v délce 15 let.
Článek 6
Povinnosti nájemců hrobového místa
při záměru zřízení hrobky
1. V případě, že je hrobové místo na pohřebišti určeno ke zřízení hrobky, je
nájemce oprávněn zřídit hrobku jen
způsobem, v rozsahu a za podmínek
stanovených provozovatelem pohřebiště a v souladu s projektovou dokumentací ke stavbě hrobky.
2. V průběhu zhotovování, údržby,
oprav, nebo odstraňování hrobky,
hrobového zařízení na pohřebišti
odpovídá nájemce hrobového místa
za udržování pořádku, za skladování potřebného materiálu na místech
a způsobem určeným správcem pohřebiště. Odstraňovaný stavební materiál, náhrobky, či jejich části, stejně
tak i vykopanou zeminu je nájemce
povinen nejpozději před přerušením
práce téhož dne odvézt na k tomu
určené místo. Při těchto pracích musí
být v maximální možné míře zajištěna
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průchodnost cest a uliček na pohřebišti (lze-li jinak, neodkládat na ně
uvedený stavební materiál, náhrobky,
zeminu apod.).

4. Osobám pod vlivem návykových
a psychotropních látek je vstup na pohřebiště zakázán, rovněž je zakázáno
požívání těchto látek na pohřebišti.

3. Po skončení uvedených prací je nájemce povinen na svůj náklad uvést
okolí příslušného hrobového místa
a míst, která při práci znečistil, do původního stavu nejpozději do 48 hodin. Ukončení prací je nájemce povinen ohlásit provozovateli pohřebiště
a je povinen uhradit náklady spojené
s odvozem a likvidací odpadu, pokud
tak neučinil na vlastní náklad sám.

5. Motorová vozidla mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se jen s prokazatelným souhlasem správce po předchozí úhradě úplaty dle ceníku a za
podmínek stanovených správcem.
Jde zejména o dodržování vyhrazených jízdních tras, maximální povolené rychlosti apod. Ve zvlášť odůvodněných případech může provozovatel
pohřebiště povolit výjimku.

4. Nájemce je povinen nahlásit změny
hrobového zařízení, zakládající povinnost změnit, či doplnit předepsanou evidenci. Totéž platí při likvidaci
hrobového zařízení včetně základů
a stavby hrobky.

6. Chodci mají vždy přednost před vozidly. Přednost v jízdě má vozidlo, které
přijíždí zprava. Pojízdné a zpevněné
plochy na pohřebištích mohou být
užívány k odstavení vozidla na nezbytně nutnou dobu pouze tak, aby
tím nebyl omezován pohyb jiných
vozidel. Na pohřebištích je zakázáno
provádět opravy, údržbu a mytí vozidel.

Článek 7
Podmínky pro povolování exhumace
po tlecí době
1. Provedení exhumace po tlecí době je
možné na základě písemné žádosti
o její provedení podané nájemcem
hrobového místa a prokazatelném
souhlasu provozovatele veřejného pohřebiště. Před exhumací nezetlelých
lidských ostatků musí nájemce hrobového místa písemně požádat o souhlas
také krajskou hygienickou stanici.
2. Nájemce hrobového místa doloží
k žádosti o exhumaci vždy skutečnost
úmrtí podle § 22 odst. 2 zákona o pohřebnictví a písemný souhlas osoby
uvedené v § 114 odst. 1 zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“).
3. Převoz exhumovaných nezpopelněných lidských ostatků na jiné pohřebiště musí být předem objednán u provozovatele pohřební služby a objednávka k žádosti přiložena.
Článek 8
Povinnosti návštěvníků veřejného pohřebiště a podmínky užívání zařízení
na pohřebišti
1. Návštěvníci jsou povinni opustit veřejné pohřebiště před koncem provozní
doby.
2. Provozovatel
pohřebiště
může
z oprávněných důvodů přístup veřejnosti na pohřebiště nebo jeho část
dočasně omezit nebo zakázat, např.
v době provádění terénních úprav,
manipulování se zetlelými, nezetlelými i zpopelněnými lidskými ostatky
v rámci pohřebiště, exhumací, za sněhu, náledí apod., pokud nelze zajistit
bezpečnost návštěvníků.
3. Dětem do 10 let věku je dovolen vstup
na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých osob.

7. Na pohřebišti je zakázáno pohybovat
se na kolech, bruslích, koloběžkách,
skateboardech apod.
8. Všichni jsou povinni chovat se na pohřebišti důstojně, pietně a řídit se tímto řádem s ohledem na toto místo.
Zejména není návštěvníkům pohřebišť dovoleno se zde chovat hlučně
(včetně reprodukce hudby), kouřit,
odhazovat odpadky mimo odpadové
nádoby, nechat volně pobíhat psy,
kočky a jiná zvířata a používat prostory pohřebiště i jeho vybavení k jiným
účelům, než k jakým jsou určeny.
9. Z hygienických důvodů není dovoleno
na pohřebišti pít vodu z vodovodních
výpustí a studní. Rovněž není dovoleno tuto vodu odnášet v náhradních
obalech mimo pohřebiště.
10. Svítidla mohou návštěvníci a nájemci
na pohřebišti rozsvěcovat jen pokud
jsou vhodným způsobem zabezpečena proti vzniku požáru. Provozovatel
může v odůvodněných případech
používání svítidel na pohřebišti omezit nebo i zakázat.
11. Ukládání nádob, nářadí, jiných předmětů, včetně dílů hrobového zařízení
na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno. Stavební a nebezpečný odpad lze ukládat
pouze na místa k tomu určená. Pokud
je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutno toto opatření respektovat.
12. Návštěvníkům je zakázáno provádět
jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně na
pohřebišti, případně vysazovat keře
či stromy bez vědomí správce veřejného pohřebiště.
13. Na pohřebišti je dovoleno umístění
reklam pouze na vyhrazených místech
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po předchozím souhlasu správce veřejného pohřebiště.
Článek 9
Povinnosti provozovatele veřejného
pohřebiště
1. Je povinností provozovatele stanovit
podmínky zejména pro provádění exhumací na pohřebišti, pro zřizování hrobového zařízení hrobů a hrobek, dále ke
zhotovení, údržbě, opravám, nebo odstranění věcí na hrobovém místě a řídit
ostatní činnosti na pohřebišti.
2. Umožnit nájemci užívání hrobového místa. Během doby trvání nájmu
zajistit k hrobovému místu přístup
a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa, s výjimkou případů,
kdy je nezbytné bezodkladně zajistit
bezpečný provoz pohřebiště, mimo
kopání hrobů nebo opravy hrobových zařízení a hrobek v sousedství,
avšak jen na dobu nezbytně nutnou.
Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou
provozovatele pohřebiště a vznikne-li škoda, je provozovatel pohřebiště
povinen hrobové místo uvést do původního stavu.
3. Předat nájemci hrobového místa
k užívání vyznačené, číselně označené
hrobové místo.
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4. Připravit k pronájmu nová místa pro
hroby, hrobky, urnová místa apod.
tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly
či skupiny hrobů a hrobek obdobného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá
nárok na individuální umístění mimo
vymezený prostor.
5. Zabezpečovat výkopy hrobů a služby
související s pohřbíváním, manipulací s lidskými ostatky, exhumacemi
a ukládáním zpopelněných ostatků
(vsypy, uložení uren). Tuto povinnost
je možné zajistit i u třetího subjektu
po protokolárním předání pracoviště
a nejbližšího okolí.
6. Umožnit nájemci zřízení hrobového
zařízení hrobu nebo hrobky.
7. Dbát na úpravu a údržbu pohřebiště, zajišťovat údržbu veřejné zeleně
na pohřebišti, provádět úklid cest
a chodníků.
8. Umožnit oprávněným osobám manipulaci se zetlelými, nezetlelými i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci
pohřebiště nebo provedení exhumace za podmínek stanovených zákonem o pohřebnictví a tímto řádem.
9. Pokud je narušena stabilita hrobového zařízení a ohrožuje tím zdraví, životy nebo majetek dalších osob, vyzvat
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bez odkladů nájemce k zajištění bezpečnosti.
Článek 10
Povinnosti nájemce hrobového místa
1. Při provádění prací směřujících ke
zhotovení, údržbě, opravám, nebo
odstranění věcí na hrobovém místě
je vždy třeba předchozího prokazatelného souhlasu nájemce, neprovádí-li tyto práce sám. Ten kdo tyto práce
provádí je povinen činit tak dle pokynů provozovatele veřejného pohřebiště, nájemní smlouvy a tohoto řádu.
2. Uložení konstrukce pro ukládání vykopané zeminy při výkopu vedlejšího hrobu a nutné kamenické práce
na přilehlém hrobovém místě, to vše
v odůvodněných případech a na nezbytně nutnou dobu, není omezením
práva nájemce ve smyslu § 25 zákona o pohřebnictví. Dojde-li k zásahu
do hrobového místa, nebo zařízení
a vznikne-li tímto škoda, je povinen
hrobové místo uvést do původního
stavu, nebo škodu nahradit ten, kdo
škodu způsobil. To platí i v případě, že
ke své činnosti přibral třetí osobu.
3. Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu hrobového
místa a hrobového zařízení v rozsahu stanoveném smlouvou o nájmu
a v následujícím rozsahu a způsobem:
a) nejpozději do 3 měsíců od pohřbení
do hrobu zajistit úpravu pohřbívací
plochy;
b) průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa tak, aby jejich stav nebránil
užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob;
c) odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých
svíček a další předměty, které narušují
estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa, je správce pohřebiště
oprávněn tak učinit sám.
4. Zajistit neprodleně opravu hrobového zařízení, pokud je narušena jeho
stabilita a ohrožuje tím zdraví, životy
nebo majetek dalších osob. Pokud
tak nájemce neučiní po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě provozovatele,
je provozovatel pohřebiště oprávněn
zajistit bezpečnost na náklady a riziko
nájemce hrobového místa.
5. Strpět číselné označení hrobů provedené provozovatelem pohřebiště
způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.
6. Při užívání hrobového místa je nájemci zakázáno manipulovat s lidskými
ostatky. Se zpopelněnými lidskými
ostatky může nájemce manipulovat
a ukládat je na pohřebišti pouze s vědomím provozovatele.
7. Neodkládat díly hrobového zařízení
na sousední hrobová místa a neopírat
je o sousední hrobová zařízení.
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8. Oznamovat provozovateli pohřebiště
veškeré změny údajů, potřebných pro
vedení evidence pohřebiště v souladu
s § 21 zákona o pohřebnictví.
9. Zdržovat se na pohřebišti pouze
v provozní době stanovené v článku 2.
10. Při skončení nájmu je nájemce povinen předat hrobové místo vyklizené
ve lhůtě do 30 dnů od skončení nájmu. Při předání hrobového místa si
nájemce vezme vše, kromě uložených
lidských ostatků, ať zpopelněných
nebo nezpopelněných, protože v souladu s § 493 občanského zákoníku
lidské ostatky nejsou věcí. Možnosti
exhumace po tlecí době na pohřebišti
jsou upraveny v čl. 7 tohoto řádu.
11. Vysadit strom nebo keř je nájemce
oprávněn pouze s předchozím písemným souhlasem provozovatele
veřejného pohřebiště. Provozovatel
může nájemci přikázat odstranění
vysazené dřeviny bez jeho souhlasu,
případně odstranit takovou výsadbu
na náklad nájemce hrobového místa.
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Článek 11
Omezení vyplývající z územního rozhodnutí o zřízení veřejného pohřebiště
Pohřebiště je užíváno historicky a v té
souvislosti nebylo vydáno žádné územní
rozhodnutí obsahující jiná omezení než
stanovená tímto řádem.
Článek 12
Podmínky pro dohled nad provozovatelem pohřební služby
1. Pohřební služba, která hodlá na základě smlouvy s vypravitelem pohřbu otevřít hrob nebo hrobku, případě provádět exhumaci, tak může
činit jen se souhlasem a dle pokynů
správce pohřebiště a po předložení
dokumentů, které si pro tento účel
vyžádá (zejména se může jednat
o písemnou žádost nájemce nebo
vypravitele pohřbu, doklad o oprávnění k podnikatelské činnosti v oblasti provozování pohřební služby,
protokol o předání pracoviště včetně fotografického zdokumentování stavu hrobového místa a jeho
okolí před zahájením prací apod.).
Správce veřejného pohřebiště je

oprávněn provádět dozor nad všemi
činnostmi, které pohřební služba na
pohřebišti provádí.
2. Zaměstnanec pohřební služby, který
bude hrob nebo hrobku otevírat, musí
být správcem pohřebiště seznámen
s řádem pohřebiště, místními podmínkami a s jinými informacemi nezbytnými pro bezpečné a nezávadné
otevření hrobu nebo hrobky.
Článek 13
Zrušující ustanovení
Dnem nabytí účinnosti tohoto řádu se
zrušuje v celém rozsahu řád pohřebiště
schválený radou obce dne 1.7.2002.
Článek 14
Závěrečné ustanovení
1. Tento řád je účinný dnem 1. 7. 2020.
2. Řád veřejného pohřebiště bude vyvěšen na úřední desce Obecního úřadu
Bukovec po dobu 15 dnů a po celou
dobu platnosti tohoto řádu musí být vyvěšen na pohřebišti na místě obvyklém.
Monika Czepczorová
starostka obce

Program Obce Bukovec
pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování a refinancování výměny kotlů na pevná
paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“
nebo dotace na realizaci plynovodní přípojky
Článek I.
Účel a důvody programu
1) Program upravuje poskytování návratných finančních výpomocí na realizaci výměny zdroje tepla v rámci
programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ za účelem podpory výměny nevyhovujících
kotlů na pevná paliva v domácnostech, úspor energie a dalších adaptačních a mitigačních opatření ve vztahu
ke změně klimatu v obci Bukovec.
2) Vyhlašovatelem programu je Obec
Bukovec, identifikační číslo 00535940,
Bukovec 270, 739 85 Bukovec.
3) Návratná finanční výpomoc (dále jen
„NVF“) bude poskytnuta z rozpočtu
obce Bukovec (dále jen „Obec“) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
s využitím dotace z prostředků státního fondu životního prostředí.
4) Celková alokace tohoto programu
je limitována objemem finančních
prostředků, o které bylo požádáno
v rámci žádosti o poskytnutí podpory

dle Výzvy č. 1/2019 Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR). Předpokládaný celkový objem peněžních
prostředků vyčleněných na podporu výše uvedeného účelu či ní max.
5 750 000 Kč, včetně rezervy.
5) Dotace je určena na úhradu nákladů
spojených s realizací plynovodní přípojky z hlavního řadu plynovodu na
hranici pozemku, na kterém se nachází rodinný dům, pro který se přípojka
realizuje. Dotace v jednotlivém případě činí 100 % doložených výdajů žadatele.
Článek II
Vymezení okruhu příjemců
1) Způsobilým žadatelem o NFV je:
a) fyzická osoba, která je vlastníkem/
spoluvlastníkem rodinného domu
nacházejícím se na území obce Bukovec, v němž je realizován Předmět
podpory (prováděna výměna nevyhovujícího kotle). Rodinným domem
se pro účely Programu rozumí stavba
pro bydlení, ve které dle §2 vyhlášky
č. 501/2006 Sb., o obecných poža-

davcích 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.
2) NFV nebo dotace nelze poskytnou
žadateli:
a) který nemá 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,
b) který má vůči obci neuhrazené závazky po splatnosti,
c) který se nachází podle zákona
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů, v úpad-
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ku nebo došlo v jejím případě k podání insolvenčního návrhu nebo tento
návrh sám podal nebo bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku,
d) vůči kterému, popřípadě vůči jehož
majetku, je navrhováno nebo vedeno
řízení o výkonu soudního čí správního
rozhodnutí ne navrhovaná či prováděna exekuce.
Článek III
Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí
NFV a kritéria pro hodnocení žádostí
o poskytnutí NVF
1) Žádost o NVF lze podávat průběžně
od 1.11.2020 do 31.7.2021 nebo do
vyčerpání finančních prostředků.
2) 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.
3) Žádosti budou vyhodnocovány průběžně v termínech Zastupitelstva
obce Bukovec.
Článek IV
Předkládání žádosti o návratnou finanční výpomoc
Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří:
• Žádost o návratnou finanční výpomoc na vzorovém formuláři (Příloha
č. 1 Programu),
• Kopie Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu MSK nebo písemné potvrzení KÚ MSK o schválení žádosti,
• Čestné prohlášení, ve kterém žadatel potvrdí splnění podmínek dle čl. II
odst. 2 písm. c) a d) – je součástí žádosti o NFV (Příloha č. 4 Programu),
• Potvrzení o souhlasu s inkasem
z účtu žadatelem s neomezeným počtem inkas do výše požadované Výpomoci ve prospěch účtu obce Bukovec,
číslo účtu: 1668857359/0800 vedený
u České spořitelny, a.s. (Příloha č. 2
Programu)
• Písemný souhlas druhého z manželů s uzavřením Smlouvy o poskytnutí
návratné finanční výpomoci nebo
Smlouvy o poskytnutí dotace – originál (Příloha č. 3 Programu)
• Žadatel je povinen zrealizovat výměnu kotle nejpozději do
30.9.2021. Žadatelům, jejichž žádost
o kotlíkovou dotaci bude zařazena do
zásobníku 3. výzvy kotlíkových dotací MSK a následně bude dodatečným
navýšením finančních prostředků
schválena, bude termín realizace výměny kotle adekvátně prodloužen,
nejdéle však do 15.11.2021.
Žadatel předkládá žádost se všemi přílohami na adresu: Obecní úřad Bukovec,
Bukovec 270, 739 85.
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Článek V
Předkládání žádosti o dotaci na realizaci plynovodní přípojky
Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří:
• Žádost o dotaci na vzorovém formuláři (Příloha č. 1 Programu),
• Originál faktury za provedené práce
(napojení na stávající STL plynovod,
geodetické zamření plynovodní přípojky, revize, tlaková zkouška, protlak(podtlak) pod komunikací, montáž
a doprava materiálu)
• Čestné prohlášení (dle Přílohy č. 4
Programu)
• Písemný souhlas druhého z manželů s uzavřením Smlouvy o poskytnutí
návratné finanční výpomoci nebo
Smlouvy o poskytnutí dotace – originál (Příloha č. 3 Programu)
• Geodetické zaměření plynovodní
přípojky
• Revize, tlaková zkouška
• Fotodokumentace
Žadatel předkládá žádost se všemi přílohami na adresu: Obecní úřad Bukovec,
Bukovec 270, 739 85.
Článek VI
Výše, způsob vyplacení a splácení NFV
1) Finanční prostředky poskytnuté žadateli formou NFV jsou účelově vázány
na předfinancování, popř. refinancování výměny nevyhovujícího kotle
na nový podporovaný zdroj. V případě refinancování výměny budou za
způsobilé výdaje považovány výdaje
vzniklé nejdříve 6.2.2019.
2) NVF bude poskytnuta v celkové výši
100 % předpokládaných uznatelných
výdajů dle žádosti o dotaci předložené na KÚ MSK, maximálně však na jednoho žadatele 200 000 Kč u pořízení
tepelného čerpadla a kotle na biomasu a 150 000 Kč u pořízení plynového
kondenzačního kotle.
3) Peněžní prostředky budou uvolněny
po podpisu Smlouvy o NFV a po předložení písemného potvrzení dodavatele výměny nevyhovujícího kotle
např. smlouvu o dílo, akceptovanou
objednávkou, případně zálohovou
fakturou. Peněžní prostředky budou
žadateli zaslány bezhotovostně na
účet uvedených v žádosti do 10 ti pracovních dnů od předložení tohoto písemného potvrzení.
4) Po ukončení realizace výměny kotle je
žadatel povinen předložit Obci finanční vypořádání dle podmínek 3. výzvy
kotlíkových dotací, které předložil zároveň KÚ MSK.
5) Po proplacení kotlíkové dotace je žadatel povinen informovat Obecní úřad
Bukovec o přijetí dotace od KÚ MSK.
Obec na základě povoleného inkasa
stáhne přijatou dotaci v plné výši na
účet obce společně s nevyčerpanými prostředky NFV jako první splátku.
První splátka se tedy rovná plné výši
kotlíkové dotace a v případě, že nebyla
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při pořízení kotle vyčerpána celá NFV,
je součástí této splátky i nevyčerpaná
část NFV. První splátka bude Obci uhrazena do 14 ti dnů od proplacení kotlíkové dotace MSK na účet žadatele.
6) Další splátky budou hrazeny v měsíčně. Výše dalších splátek činí maximálně 2 000 Kč/měsíčně. Avšak bude
zaokrouhlena na celé stokoruny.
Přesná výše splátek bude stanovena
ve Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci.
7) Doba splácení je maximálně 10 let.
8) Splátky budou hrazeny nejpozději
k 25. dni v měsíci
9) NVF je po celou dobu splácení bezúročná (RPSN 0 %)
10) Žadatel může kdykoliv NFV jednorázově splatit bez jakýchkoliv sankcí či
poplatků. Žadatel musí však předem
informovat Obecní úřad Bukovec
o takto provedené splátce NFV.
11) Na poskytnutí NFV není právní nárok.
12) NFV se poskytuje bez ručení a bez
zajištění zástavním právem.
Článek VII
Výše a způsob vyplacení dotace
1) Dotace bude poskytnutí v celkové
výši 100 % uznatelných výdajů dle žádosti o dotaci.
2) Peněžní prostředky budou uvolněny
po podpisu Smlouvy o dotaci z rozpočtu obce a po předložení všech
povinných příloh a y budou žadateli
zaslány bezhotovostně na účet uvedených v žádosti do 30 dnů.
Článek VIII
Sankce
1) V případě, že žadatel použije dotaci,
NFV nebo její část v rozporu s účelem
a podmínkami tohoto Programu, dopustí se porušení rozpočtové kázně ve
smyslu zákona č. 250/500 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Článek VII
Závěrečná ustanovení
Tento program byl schválen Zastupitelstvem obce Bukovec, usnesení: 19.643.
Tímto se zastavuje a nahrazuje Program
obce schválený usnesením č. 10.314.
Monika Czepczorová
Starostka obce
Přílohy:
Příloha č. 1 Žádost o návratnou finančnízvýpomoc nebo dotaci
Příloha č. 2 Potvrzení souhlasu s inkasem
z účtu žadatele
Příloha č. 3 Písemný souhlas druhého
z manželů s uzavřením Smlouvy o poskytnutí FNV nebo dotace
Příloha č. 4 Čestné prohlášení
Příloha č. 5 Vyúčtování návratné finanční
výpomoci nebo dotace
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• Proč není hotový Betlém?
Umístění Betlému se odvíjí od prací,
které musejí být realizovaný na pozemku za sakrystií a jsou spojené s odvodněním a zatrubněním příkopu mezi
hřbitovem a plochou kolem kostela.
Tyto práce budou provedeny v příštím roce 2021.
• Kdy bude hotový
Betlém?
Sochy, jejíž autorem
je pan Pavel Kufa
z Mostů u Jablunkova, jsou skoro hotovy. V současné
době jsou již vyhotoveny postavy Josefa, Marie, Jezulátka, Tři králů, Pastýře
a oveček.

       

Svatá Lucie
13. prosince
Svatá Lucie noci
upije, ale dne nepřidá.
Svatá Lucie je
od 5. století
připomínána
jako panna
a mučednice.
Legenda vypráví, že byla
dcerou vážených a bohatých rodičů. Rozhodla
se pro křesťanskou víru, zaslíbila se
Kristu a svůj život chtěla prožít jako
panna v mravní čistotě.
Lucie i svým jménem (světlá, zářivá)
připomíná, že brzy začně přibávat
světla.
         

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.
Říjen
Kadlubiec Antonín		
80
Szolony Pavel			75
Sedlák Miroslav			70
Klimková Alena			60
Patolová Barbara		
50
Listopad
Stonawski Jiří			85
Goldmann Bedřich		
75
Bojková Anna			70
Kowalová Anna 70
Zogatová Terezie		
70
Jochymková Helena		
70
Poloková Marie			65
Jalovičorová Anna		
65
Sikora Stanislav			60
Bojko Václav 			60
Prosinec
Nieslaniková Jaroslava 75
Szotkowská Eva			75
Suszka Petr			60
Byrtus Stanislav			55
Czepczor Bohdan 		
50

Leden
Bieleszová Anna			90
Herman Ludvík			85
Nieslanik Miroslav		
70
Czepczor Stanislav		
70
Zogatová Marta			70
Polok Stanislav			65
Lysková Marta			60
Cieslar Pavel				55
Zogatová Maria			55
Cieslarová Jana			55
Labajová Vanda			55
Sikorová Marta			55
Jalowiczor Robert		
50
Wawrzacz Pavel			50
Únor
Jalowiczorová Zdeňka
65
Vavřač Václav			60
Zogata Karel				60
Kawulok Tomáš			55
Bulawa Václav			55

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

Březen
Szkandera Vilém		
80
Kajzarová Žofie			70
Pawlus Emil			70
Turoňová Marie			65
Roženková Marie		
65
Cieslar Eduard			60
Stonawská Ivana		
55
Fiedorová Jana			50
Pieter Martin			50
Duben
Kadlubiecová Anna		
85
Cieslarová Terezie		
85
Krenželok Vladislav		
75
Čmielová Vanda		
70
Lysková Anna			65
Šmiga Stanislav			65
Burová Stanislava		
60
Cichoň Alois			60
Chybidziurová Jana		
55
Mlýnková Jiřina			50
Zogatová Anna			50
Hábelová Pavlína		
50
Charlie Chaplin

               

„Ptáte se – Odpovídáme, aneb Jedna paní povídala…“
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Vzpomínková lavička Válečných Veteránů v Bukovci
Den veteránů se ve světe – především
v anglosaských zemích – slaví 11. listopadu. V tento den byla v roce 1918 podpisem
příměří ukončena 1. světová válka. Symbolem Dne veteránů je květ vlčího máku, jenž
vetknutý do klopy vyjadřuje úctu a vzpomínku na bývalé vojáky a bojovníky. Červené květy v té době pokrývaly hroby padlých na západní frontě.
PODĚKOVAT NENÍ SLABOST

NOVINKY Z KNIHOVNY
Pohádky na dobrou noc

Psí ráj 6 Packa

Walt Disney

Harperová Aimee
Milované pohádky na dobrou noc se
nyní opět vracejí, aby na cestě do říše
snů doprovodily ty nejmenší děti a jejich rodičům připomněly dětství. Pohádky a hravé básničky doprovázené
půvabnými ilustracemi zvou do kouzelného světa Mickeyho, Minnie a jejich
přátel z časů, kdy byli malými, roztomilými batolaty.

Míša a její malí pacienti
Cholewińska-Szkolik Aniela
Poznejte Míšu, sympatickou sedmiletou holčičku, která vede veterinární kliniku. Míša má velké tajemství – rozumí
řeči zvířat, a tak přesně ví, co malé pacienty trápí. S poskytováním první pomoci jí vždy pomáhá její nejlepší kamarád
pejsek Pupík.

Salon Psí ráj potřebuje novou vaničku
pro nejmenší pejsky a Bella má skvělý nápad, jak na ni vydělat dost peněz. Vše se
jim sice vymkne z rukou, ale nakonec je
zachrání jorkšír Packa převlečený za velmi vousatou vílu!

Dubnové slunce |
Jestli mi uvěříš |
Konečně se rozhodni |
Život plný iluzí
Soubor románů pro ženy od Kataríny
Gillerové
Knihy této spisovatelky jsou příjemné oddychové čtení, píše krásné pravdivé příběhy ze současnosti.
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Vyhlášení soutěže o Nejhezčí balkón v Bukovci
I v letošním roce se bylo opravdu na co dívat. Naše obec byla krásně rozkvetlá již od jara a tak jsem to nemohli nechat jenom tak, a vyhlásili jsem opět soutěž
o nejhezčí balkón v Bukovci. Letos prvně se hlasovalo ve třech kategoriích:
-hlasování odborné poroty
- hlasování v prodejně Hruška
- internetové hlasování - facebook

Kategorie:
hlasování odborné poroty
V porotě zasedali Ing. Arch. Kateřina Černohorská, Ing. Romana Drongová a Martin Koňařík ze spol. Koňařík Zeleň s.r.o

1. místo

2. místo

3. místo

Kategorie: hlasování v prodejně Hruška

1. místo

2. místo

3. místo

Kategorie: internetové hlasování – facebook

Děkujeme panu Martinu
Koňaříkovi za milý
dárek pro výherce

1. místo

2. místo

2. místo

3. místo
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OBYČEJNÍ – NEOBYČEJNÍ

BUKOVECKÁ ŠTAFETA - Šimon Jalovičor
v republice. Působí jako asistent v českém národním týmu, kategorie 16 let.
Mohl bys nám představit tvůj tréninkový plán?
Trénujeme někdy dvakrát, někdy jednou denně. Tréninky jsou dvouhodinové.

Od TJ Beskyd Bukovec
po SK Sigmu Olomouc
Jak začalo Tvé působení v Sigmě Olomouc?
Hrál jsem proti sigmě, v zápase se mi
dařilo, po skončení utkání ke mně přišel
trenér z minulého fotbalového působiště
(Akademie Karviná). Dostal jsem nabídku, jestli bych si chtěl po dobu jednoho
týdne v Olomouci vyzkoušet hrát, pokud
bych je zaujal a líbilo se mi tam, mohl
bych tam zůstat. A já zůstal.
Jaké byly Tvé první pocity v novém
týmu?
Konkurence v sigmě byla o úroveň
výše než na předešlém působišti, celkem
rychle jsem se do nového týmu adaptoval.
Jak tě vnímali ostatní hráči, kteří již
v sigmě působili?
Do sigmy jsem přecházel s dvěma
spoluhráči. V sigmě jsme nikoho neznali.
V zápasech i při tréninku se nám od začátku dařilo. Noví spoluhráči nás přijali
mile a vstřícně.
Jak na tebe působí tvůj trenér je přísný?
Přísný být musí, je to nejlepší trenér

Jak probíhá takový trénink?
Každý trénink je specifický a cílený. Většinou je soustředěný na určitou fotbalovou
schopnost. Jako v každém týmu máme
rozcvičku. Začínáme zlehka a potupně přidáváme další cviky. Závěrečnou fází bývá
většinou strečink neboli protahování.
Kolik zápasů týdně odehraješ?
Odehrajeme jeden zápas týdně, většinou o víkendu.
Odehrál jsi ve své fotbalové kariéře
nějaký zápas v zahraničí, pokud ano,
kde a za jaký tým?
Když jsem hrál za Bukovec, jako tým
jsme poměřili síly s polským sousedním
státem (kde bylo více týmů i z jiných
národů). Další zápasy na Slovensku. Při
působení v Třineckém fotbalovém klubu
jsme se zúčastnili turnaje v Chorvatsku.
Při mém působení v Sigmě Olomouc
jsme poměřili síly v Rakouském hlavním
městě proti Rapidu Vídeň.
Jak se Vám daří v letošní sezóně?
Daří se nám výborně, jelikož obsazujeme 1. příčku v tabulce. Máme výborný
tým a já doufám, že tuto pozici udržíme
do konce sezóny.
Bylo někdy období, kdy sis sáhnul na
dno svých sil?
Skoro každý trénink, protože k tréninkům přistupuji zodpovědně, často si
sahám, až na dno svých sil a doslova zde
nechám svou duši.

Máš svůj fotbalový vzor?
Jako většina fotbalových příznivců už
od malička fandím Messimu. V osobním
životě je mým vzorem můj otec, který mě
s mamkou a celou mou rodinou podporují jak finančně, tak psychicky.
Jak často jezdíš za svou rodinou?
Domů jezdím každý víkend, i když
máme o víkendu zápas, vždy se snažím
být alespoň jeden den doma, což bude
příští rok náročnější, jelikož budeme s fotbalovým klubem jezdit po celé republice.
Nemůžeme opomenout studium. Studuješ tedy v Olomouci? Máš umožněný individuální plán?
Navštěvuji školu v Olomouci, abych
měl blízko na tréninky. Klub úzce spolupracuje se školou, která nám vychází
vstříc tím, že máme zhotovený individuální plán.
Tvoje budoucí angažmá ve fotbale?
Jak vidíš budoucnost v Sigmě?
V klubu bych chtěl vydržet co nejdéle, protože je to jeden z nejlepších týmů
v republice. Myslím si, že díky působení
v Sigmě se můžu dostat do české fotbalové reprezentace.
Znamená to tedy, že bys chtěl kariéru
vybudovat ve fotbalovém odvětví?
Dělám maximum pro to, abych se i do
budoucna věnoval fotbalu a činnostem
s ním spojených.
Komu bys rád předal svou pomyslnou
štafetu
V naší vesnici mám určitě z čeho vybírat, ale jedno jméno bych chtěl vyzdvihnou a tím je Josef Krenželok o kterém si
myslím, že toho hodně dělám pro bukovecký fotbal.
Markéta Bojková
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Pozdrowienia ze szkoły…
złożyć w imieniu całej bukowieckiej podstawówki życzenia niech w Nowym Roku
2021 świat będzie dla Was pełen ciepła, radości i przyjaciół, a w Waszym domu nigdy
nie zabraknie miłości, wiary i zrozumienia.

                  

Mgr. Halina Kulig
PSP Bukowiec

         

Stromeček
Historie vánočního
stromu
Nazdobený jehličnan tak, jak ho známe, který dnes vnímáme jako jeden
z hlavních symbolů Vánoc, nemá
v Čechách vlastně tak dlouhou historii. V německých městech jsou o zdobených stromech v domácnostech
zmínky v 18. století, u nás se stromek (nazdoben nejprve jen ořechy
a jablíčky) rozšířil až během 19. století, a to zpočátku spíše ve městech. Ale
jeho předchůdcem byly zejména na
venkově nazdobené jedlové či smrkové větve, které po vsi rozdávali koledníci. Nazdobené větve pak zdobily
domovy – především s oním ochranitelským významem, jehož princip
lze najít i u jiných větévek a ratolestí
napříč tradičním rokem.

         

środowiska naturalnego i samotnych zwierząt. Hodowanym zwierzętom, którymi są
większością kozy, ale również krowy, konie,
kaczki, gęsi i kury, umożliwiają dostatek ruchu na świeżym powietrzu oraz potrzebny komfort życiowy w chlewach, stajniach
i kurnikach. Dzieci wszystko to, co usłyszały
mogły również zobaczyć, dotknąć i wypróbować, co robiły z wielkim zainteresowaniem i entuzjazmem. Pod koniec programu czekała na dzieci zabawa dydaktyczno-edukacyjna po stanowiskach, gdzie
układały puzzle obrazki, łowiły kaczuszki,
rozpoznawały zwierzęta po sylwetkach itp.
Spotkanie na farmie odniosło wielki sukces nie tylko u naszych dzieci, ale również
u właścicieli, którzy podziękowali naszym
dzieciom za uwagę, bogate wiadomości
i zainteresowanie tematem.
W drodze powrotnej, z uwagi na datę,
jakże nie zatrzymać się pod Cierlickiem na
Żwirkowisku. Po krótkim spacerze pod pomnik „bohaterów przestworzy“ Franciszka
Żwirki i Stanisława Wigury, zapoznaliśmy
naszych podopiecznych z historią miejsca katastrofy lotniczej, wydarzeniem,
którego 88. rocznicę w tym dniu celebrowaliśmy. Samotne obchody uroczystości w tym dniu już finiszowały z uwagi na
liczne restrykcje sanitarne z powodu pandemii koronawirusowej, lecz nasze dzieci
były, zobaczyły i już teraz zainteresowane
są tematem i cieszą się, że w którymś z następnych lat zawitają do Cierlicka na „spotkanie z historią“.
W naszej szkole uczniowie mają możliwość swoją wiedzę wzbogacić o udział
w licznych atrakcyjnych konkursach, których sporo przygotowanych jest dla nich
również w tym roku szkolnym. Między
najciekawsze należy wspomnieć konkurs
językowo-plastyczny dla dzieci z terenów
multikulturalnych pt. „Vícejazyčnost je bohatství“, w którym przekazujemy to, iż nasza szkoła kształci i uczy wrażliwości i tolerancji wobec wielokulturowości w swoim
środowisku. W ramach świetlicy szkolnej
dzieci z werwą przygotowały swoje prace
konkursowe do Muzeum Těšínska „Jablunkovský džbánek“ pt.“Dżungla“. Prace dziesięciu naszych uczniów obejrzeć możecie
na zdjęciu pod artykułem.
Po sześciu tygodniach nauki w szkole
nasza praca przerwana została 14.10., od
kiedy ze względu na pandemię koronawirusową, zaczęliśmy nauczać zdalnie. Nie
jest to sytuacja komfortowa dla nikogo, ale
z uwagi na swoje zdrowie i zdrowie swoich bliskich, musimy jakoś dać sobie rady
i dzięki zaangażowaniu rodziców staramy
się, żeby wyjść z tej sytuacji jak najlepiej.
No cóż, z uwagi na zbliżający się koniec
roku kalendarzowego 2020, pozostaje mi

                 

Pierwszego września 2020 roku w naszej szkole rozpoczęło naukę 37 uczniów
w pięciu rocznikach, z tego sześciu pierwszoklasistów, których wśród nas serdecznie przywitała nasza pani dyrektor, pani
starostka oraz dalsi przedstawiciele gmin
z Bukowca, Piosku i organizacji współpracujących ze szkołą, jakimi są Macierz Szkolna oraz PZKO. Tegoroczne zagajenie roku
szkolnego 2020/2021 było wzbogacone
o liczne prezenty z rąk obecnych gości, jak
również przekazane i finansowane za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na
Wschodzie“ przez Kancelarię Prezesa Rady
Ministrów RP i realizowany przez Macierz
Szkolną w RC. Z projektu „Bon Pierwszaka“
uczniom pierwszej klasy wręczone zostały wyposażone teczki, sety swaczynkowe
oraz stypendium finansowe w wysokości
400 złotych dla dziecka. Pierwszacy i ich
rodzice byli wartościowymi wyprawkami
bardzo mile zaskoczeni.
Zaraz następnego dnia rozpoczęliśmy
na pełnego naukę prezencyjną w klasach,
wprowadzając nowy materiał dydaktyczny, uzupełniając również te tematy, które
dzięki wiosennemu nauczaniu zdalnemu,
nie zostały do końca przerobione.
W ramach projektu „Šablony pro ZŠ
a MŠ II“ uczniowie również w tym roku
szkolnym mają możliwość skorzystania
z licznych zajęć pozalekcyjnych np. z Klubu językowego, matematycznego, czytelniczego oraz logiki, gdzie formą ćwiczeń,
zabaw i gier edukacyjnych doskonalą i rozwijają swoje zdolności i umiejętności w różnych dziedzinach nauki.
W piątek 11 września uczniowie bukowieckiej podstawówki wraz z gronem pedagogicznym wyjechali na kozią farmę do
Hawierzowa. Był to jeden z projektowych
dni poza szkołą, dzięki któremu dzieci mają
możliwość sprawdzić i uzupełnić swoją
wiedzę teoretyczną o niezbędną praktykę. Celem wycieczki było małe rodzinne
gospodarstwo państwa Veselých w Hawierzowie. Farma ta gospodaruje na 5 ha
ziemi a właściciele zajmują się ekologiczną hodowlę kóz krótkowłosych, produkcją
mleka i wyrobów mlecznych. Właścicielka
p. Šárka Veselá swoim bardzo interesującym wykładem zapoznała nas z funkcjonowaniem tradycyjnej hodowli zwierząt gospodarczych z uwzględnieniem ochrony
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Ohlédnutí za podzimem v naší české základní škole
a školní družině
Podzim v základní škole
Rok 2020 nebyl, co se školního života týká,
zrovna nejpříznivější. Epidemiologická situace nebyla dobrá a bohužel na nějaký
čas na jaře i na podzim uzavřela dveře naší
školy. Naše základní škola se musela potýkat s problémy, se kterými nikdo z nás
neměl žádné předchozí zkušenosti. Snažili jsme se zajistit co nejpřístupnější formou výuku našich žáčků tak, abychom
vyšli vstříc co nejvíce nejen jim a jejich
potřebám, ale i jejich rodičům, pro které
bylo vzdělávání doma velmi náročným
úkolem. Už máme první zkušenosti s distanční výukou za námi a jen doufáme, že
k podobným situacím nebude docházet
moc často.
Co se nám tedy od začátku školního roku
přece jenom podařilo uskutečnit? V září
jsme se s velkou radostí ze znovushledání
s žáky a velkým odhodláním snažili navázat na pestrou a zážitkovou výuku z dob
před distanční výukou. Využili jsme krásného počasí babího léta a s dětmi vyrazili
na Farmu U Klokana do Oldřichovic, kde
si děti rozšířily své poznatky o přírodě
a chovu zvířat. Příležitost prohloubit svůj
vztah k přírodě a zvířatům měli žáci také
o několik týdnů později, kdy jsme navštívili kontaktní MiniZoo ve Vendryni. Jaký
je rozdíl v srsti činčily, morčete či králíka?
Kolik toho za den sní nosál, kolik surikata
a jak moc ostrá je dikobrazí bodlina? Je
zlatý bažant opravdu zlatý? A jak zahnat
klokana, který utekl mezi alpaky? Zeptejte
se dětí. Snad zaloví v paměti a s úsměvem
si vzpomenou. Naopak svět promítacích
pláten a červených koberců žákům přiblížili zaměstnanci Městského Kina Kosmos
v Třinci. Každého žáka nadchlo něco jiného – pohádka Hodinářův učeň, technické
zázemí kina, tajemství promítání 3D filmů
nebo vědomostní filmový kvíz.
Nadále věříme, že nesmírně důležitou součástí dnešního vzdělávání je rozvoj dovedností práce s informačními technologiemi,
rozvíjení čtenářské gramotnosti a jazykové vzdělávání. Žáci se i v tomto školním
roce budou učit základům programovaní
pomocí výukových her. K žákům již známé
a oblíbené hře "Scottie Go!" jsme zakoupili další tituly, aby na ně pokaždé čekalo
i nějaké to překvapení. Žáci mají a budou
mít možnost ve výuce aktivně využívat
svých iPadů, které používají k vyhledávání
informací a k práci s různými výukovými
a jazykovými aplikacemi.
Jsme moc vděční za edukační hřiště, které se nachází v těsné blízkosti školy a dává
nám příležitost vést výuku venku, na

čerstvém vzduchu. Těšíme se na jarní vyučování v přírodě, máme připraven zásobník plný venkovních výukových aktivit.
V říjnu jsme se zapojili do mezinárodního
projektu "PenPalsaroundEurope". Cílem
je propojit naše žáky s žáky z partnerské
školy ze španělského Sangonera la Verde a umožnit jim využívat anglický jazyk
mimo třídu a mimo rámec učebnic. V rámci tohoto projektu děti doposud vytvořily
prezentaci o České republice a čeká je dopisování s jejich španělskými kamarády.
Děkujeme všem rodičům a dalším příbuzným za podporu, kterou našim žákům
během distančního vzdělávání poskytli.
Potvrdilo se, že pevné partnerství mezi
školou a rodinou je nezbytným prvkem
úspěšného vzdělávání žáků. Věříme, že se
v budoucnu budeme opět moci ve zdraví zase všichni potkávat, tak, jak jsme byli
dříve zvyklí.
Pedagogové ZŠ Bukovec

Podzim ve školní družině
- v nové učebně
Od začátku školního roku mladší děti z 1.
oddělení začaly trávit čas po vyučování
v prostorách přírodovědné učebny. Ta jim
poskytla azyl pro školní družinu, tak aby
si zachovaly soukromí a separé od skupiny starších dětí, které navštěvují druhé

oddělení ŠD. Učebna je prostorná s krásným výhledem na edukační hřiště, kam
děti chodívaly v případě hezkého počasí
využít zdejší prostranství s herními prvky.
V nové družině se dětem ihned zalíbilo,
snad i díky aktivitám, které jsme všichni
společně podnikali. Uspořádali jsme si
výstavu zeleniny i s ochutnávkou, během
níž sežáci mimo jiné dozvěděli, že vodní
meloun je zeleninou a nikoli ovocem, jak
se někteří i dospělí mylně domnívají. Na
houby do lesa jsme se sice nevydali, za to
jsme si je rovnou upekli ve formě na muffiny. Věřte, že byly všechny jedlé a chutnaly
všem, i těm, co jinak houby vůbec nejedí.
Během pandemie zely prázdnotou i lavice a hrací koutky v družině. Místnosti se
však naplnily spoustou zbrusu nových stavebnic a edukačních her. Proto doufáme,
že děti budou mít co nejvíce příležitostí
všechny tyto nové věci vyzkoušet a pořádně si je užít.
Vychovatelka ŠD Iveta Woclawková
Přejeme Vám klidné, ve zdraví
prožité, veselé vánoční svátky
a ať ten nový rok stojí za to!
Zaměstnanci české ZŠ,
ŠD a MŠ Bukovec
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Práce technického úseku
Nové oplocení na hřbitově

Označení hydrantů a ventilů
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Nové tabule k návštěvě nejvýchodnějšího bodu

Vyčištění příkopu u in line stezky
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Vítání občánků, které se konalo 12. 10. 2020
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Na obecním pozemku za Křížovou u in-line stezky vedoucí směrem k areálu
Kempaland jsme letos vysadili osmnáct
stromů, a to pološvestky odrůdy – 12 ks
Stanley a 6 ks o Čačanská lepotica. Sázení

stromů proběhlo trošku netradičně a to
za přísného dodržení veškerých platných
bezpečnostních opatření. Sázení stromů
se s oblibou zapojují nejen rodiče, ale také
sourozenci a prarodiče nově narozených
dětí. Začali jsme v půl čtvrté a skončili kolem šesté večer. Rodiče použili rýče, které
obdrželi během vítání občánků, které proběhlo týden před sázením. Kluci dostali
rýče s modrou stuhou a holčičky s růžovou. S přípravou a samotnou výsadbou
nám pomáhala firma Koňařík Zeleň s.r.o.,
které tímto děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

  

      

Štědrý den
24. prosince
Tento stěžejní den Vánoc sice předchází dnu oslav Ježíšova narození
(25. prosince), přesto se pro nás stal
hlavním dnem oslav. Vánoční večeře
tradičně začínala a začíná i dnes s východem první hvězdy.

               

Výsadba stromů „Kořeny života IV.“
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Technické služby Bukovec, s.r.o.
- přehled činnosti:
Za poslední období se povedlo naší
společnosti, dořešit prodloužení pronájmu
pozemků s jejich vlastníky, které využíváme v zimním období k provozu ski areálu.
V průběhu léta prošly servisem teleskopické tyče, které využívají naši lyžaři
na vleku.
Jakožto jeden z mých cílů bylo pořízení
rolby na zimní sezonu pro rok 2020/2021.
Vše probíhalo následovně: ze 4 nabídek
finanční výbor doporučil na projednání
zastupitelstvu dvě nabídky, ze kterých
dne 21. 9. 2020 zastupitelé odsouhlasili pořízení i financování nákupu staršího
sněžného pásového vozidla KässbohrerPistenBully 600 pro T. S. Bukovec s.r.o. od
společnosti TopKarMoto, s.r.o., které již
máme připravené na zimu v našem areálu Kempaland.
Ke konci září byl osloven pan Stanislav
Kurek, zdali by nevykonával funkci koordinátora provozu Ski areálu Kempaland,
pouze v zimní sezoně 2020/2021, po zvážení funkci přijal.

Dne 13. 10. 2020 proběhlo školení BOZP
a školení řidičů, pod vedením pana Kluze.
Obec Bukovec byla oslovena společnosti Zásilkovna, s.r.o. o provozu výdejního a podacího místa v Bukovci. Paní
starostka Monika Czepczorová nabídla
spolupráci mezi Zásilkovnou, s.r.o. a Technickými službami, s.r.o. Od 9. 11. 2020 je
možné tyto služby využívat k vyzvednutí
nebo podání zásilky do 10 kg. Zatím lze
platit pouze v hotovosti. Nově můžete využít i platbu přes platební terminál.
Závěrem Vás chceme pozvat na zimní
radovánky, pokud to situace dovolí a věříme, že se nám zimní sezónu podaří rozjet se vším všudy. Ceny pro zimní sezonu
2020/2021 budou stejné jako v loňském
roce. Tímto Vám chceme nabídnout ke
koupi dárkové poukázky s možností vložení libovolného textu a v libovolné hodnotě jako dárek pro vaše vášnivé lyžaře.
Jelikož se nám blíží Vánoce a konec
roku, tak Vám nejen já i všichni zaměstnanci Technických služeb Bukovec, s.r.o.

Zásilkovna
Provozovatel Technické služby Bukovec, s.r.o. od pondělí 9. 11. 2020 otevřelo nové výdejní a podací místo Zásilkovny na obecním úřadě v Bukovci.
Neváhejte využít našich služeb.
Otevírací doba
Po, St 8.30 - 16.30
Út, Čt, Pá 8.30 - 14.30
Přestávka
Obědová pauza 12.00 - 12.30

chceme popřát štěstí, pohodu a především zdraví, které všichni potřebujeme
v tomto nelehkém období.
Andrea Ligocká
jednatelka T. S. Bukovec, s.r.o.

TJ BESKYD BUKOVEC
Rád bych za celý TJ Beskyd Bukovec
přivítal v této „divné“ ale hlavně nelehké
době všechny příznivce fotbalu. Po delší
odmlce se s Vámi rád podělil o pár informacíco se v našem fotbalovém spolku
za celý rok 2020 událo. V lednu jsme pro
všechny členy, hráče, fanoušky a vlastně
všechny lidi z Bukovce a okolí uspořádali ples TJ Beskyd Bukovec. Letos musíme
uznat, že se jednalo o nejlepší Ples, který jsme zatím uspořádali. Plesávalo se do
ranních hodin, na plese se sešla skvělá
parta lidí ve velkém počtu (něco přes 100
lidí). Pokud to situace dovolí, tak v příštím
roce 2021 budeme chtít uspořádat další

ročník, který by se konal v polovině Ledna v PZKO v Bukovci. Za rok 2020 se podařilo zvelebit fasádu fotbalové hospody Casíno. Na hřišti se prováděly terénní
úpravy, výměna branek a posunutí hřiště
na finální délku.
Ale teď už něco k té sportovní stránce
klubu. Po zimní přestávce se očekávaly
tuhé boje v jarní části sezóny, která ale
byla kvůli první vlně epidemie zrušena
jen těsně před jejím začátkem, a tak se
nebudeme vracet k tomu, co se událo
před rokem. Takže bych se raději vyjádřil
k letošnímu ročníku 2020–2021. Do této
sezóny jsme vstupovali „jen“ s dvěma

týmy, které byly přihlášeny do okresních soutěží. Máme ještě třetí kategorii,
a to mladší přípravku, která se ale zatím
jen rozkoukává na hřišti a zatím se věnuji trénování.
Naše žáky jsme letos přihlásili do kategorie Okresního přeboru st. žáků 6+1,
kde nastupovali proti týmům z okolí
Frýdku – Místku. V této kategorii jsme
z regiónu Třinecka a Jablunkovska jediným zástupcem. Celkem si naší žáci
vedli solidně. Dobrým fotbalem se dokázali rovnat i mnohem „silnějším“ týmům, kteří ale měli hlavně výškovou
a sílovou převahu. Protože naší mladí
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žáci mají ve svém středu pouze jednoho
hráče 9. ročníku a dva hráče 8. ročníku
základní školy. Ostatní týmy to mají trošku jinak a většina jejich týmu tvoří starší
hráči. Ale i tak se po odehrání pouhých
5 zápasu umístili na hezké 5 pozici se ziskem 7 bodů se skóre 17:23. V prvním zápase na půdě Bystřice remizovali 1:1 po
poločase (0:0), ve 2. zápase vyhráli 4:1
(3:0) doma s Lučinou. Ve třetím utkání
si poradili po divoké přestřelce 5:7 (1:4)
na hřišti Dobratic. Po těchto dobrých výsledcích bohužel přišly i ty horší, kde naši
žáci podlehli nejprve doma vysoko Tošanovicím 2:9 (1:0) a poté taky padli v Čeladné 7:3 (6:0). Mezi nejlepší hráče patřili R. Polok a D. Gazur, kteří se postarali
o nejvíce branek mužstva. Samozřejmě
nejde říci, že tito dva to odehráli sami,
a i ostatní hráči jako pak M. Motyka,
D. Kurek, V. Kurek, T. Kawulok, J. Pawlus,
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T. Niedoba a ostatní jsou velmi snaživí
a dobří hráči, kteří se stejnou měrou podílejí na výsledcích. Na soupisce tohoto
mladého týmu máme celkem 13 hráčů,
kteří mají ještě před sebou velký kus
cesty. Uvidíme, jak se jim bude dařit na
jaře. Tuto kategorii trénuje trojice trenéru Tomáš Čmiel, Václav Bojko s hlavním
trenérem Josefem Chybidziurou, který předává své bohaté fotbalové zkušenosti. Za tuto dobře odvádějící práci
jim musíme poděkovat. Stačí se jen přijít
podívat na trénink a uvidíte partu kluků,
která drží při sobě a chtějí se fotbalem
bavit, a to je to nejlepší.
Druhou kategorii, kterou v Bukovci
máme, je celek mužů. V loňské sezóně,
která byla nakonec ukončena, se muži
umístili na 4. místě. Po solidní zimní přípravě se pokračovaní sezóny nedočkali,
a tak se soutěž ukončila.
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Do nového ročníku tentokrát opět
spojení s Frýdeckou části (poslední sezóna byla rozdělena na Třineckou a Frýdeckou část), jsme vstoupili plní očekávání, jak se nám povede po, tak dlouhé
pauze, která trvala 8 měsíců bez soutěžního zápasu. Během této dlouhé doby
jsme odehráli jen 3 přípravné utkání.
Tým se pro tento rok ujali trenéři T. Lysek s J. Wolným, který „skončil“ s hraním
z důvodu zdravotních problému, ale
i tento tah, že přijal naši nabídku trénovat se později ukázal jako velmi dobrý.
Před sezónou, po dlouhé době strávené v mládežnických kategoriích Třince, se zpátky vrátil odchovanec O. Jalovičor. Z nedaleké Istebné F. Zogata,
M. Kantor, který pracoval v Praze a taky
D. Bojko, který chytal za dorost v Mostech u Jablunkova. I díky těmto hráčům
jsme ještě více omladili už tak náš mladý
tým, ale hlavně utvořila se parta super
lidí. Na trénincích jsme se scházeli ve velmi slušném počtu okolo 10 až 15 hráčů.
Ale teď už něco k sezóně, ve které jsme
mohli odehrát aspoň 8 zápasů. V prvním
zápase jsme trošku i smolně prohráli 3:2
v Hrádku, kde hlavně v prvním poločase jsme byli mnohem lepší, kdy jsme
vedli 1:2 a nedali spousty dalších šancí.
To druhá půle byla horší a domácí nás
potrestali. Druhý zápas byl už o něčem
jiném, doma jsme deklasovali Smlovice
B 8:0 (3:0) po dobrém týmovém výkonu.
Třetí zápas jsme po boji vyhráli v Nošovicích 2:3 (0:1), kde jsme podle naších
fanoušku měli hlavně štěstí, a podržel
nás brankář D. Bojko, ale šance jsme
proměnili a zápas vyhráli. K dalšímu zápasu k nám přijely Nebory, které patří
k adeptům na postup. Po dobrém a zodpovědném výkonu jsme dokázali vyhrát
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2:1 (1:1). Po tomto kole se ostatní týmy
začali o Bukovec více zajímat, že budou
nejspíše dobří. To jsme potvrdili i v Pržně. Tato sice hubená, ale cenná výhra 0:1
(0:1) byla zasloužená a celý zápas jsme
si jednobrankové vedení hlídali, jen se
nepodařilo přidat další branky, a že šancí jsme na to měli. Poté k nám přijely
Janovice, které se v soutěži rozjížděly
jako zabrzděný vlak, který ale přidával
postupně na síle a rychlosti. To se i v zápase potvrdilo. Tým Janovic hrál velmi
dobře a ve všech směrech jsme měli co
dělat se s nimi vypořádat. V zápase jsme
sice vyhrávali o poločase 1:0, ale hosté
dokázali otočit, ale poslední slovo jsme
měli my a vyrovnali těsně před koncem
na konečných 2:2. K dalšímu zápasu jsme
zavítali do sousední obce Písek. Jelikož
jsme se v tabulce nacházeli nahoře a Písek v druhé polovině, tak jsme byli favority. Stejný názor měli i na toto utkání
fanoušci. Zápas už takový nebyl, jak se
říká lidově, jednalo se spíše o „kopanou“
než o fotbal. Na zápase se přišla podívat spousta zvědavých fanoušku, jenže
jsme nepředvedli úplně dobrý výkon,
a nakonec zápas skončil zaslouženou
remízou 1:1. Ale ani tyto dvě poslední
ztráty bodu nám nevzaly šanci porvat se
o první místo v tabulce. Jak se ukázalo,
tak k poslednímu utkání sezóny k nám
přijel tým Bašky, který byl před tímto
kolem před námi a byl jedním z dalších
kandidátu na postup. Bašku se nám
podařilo po dobrém a týmovém výkonu porazit 2:0 (2:0). Jelikož Písek vyhrál
v Palkovicích, tak nám svým vítězstvím
pomohl k prvnímu místu v OP a tím pádem i podzimním lídrem. Mezi tahouny
mužstva se dají zařadit všichni hráče, jelikož jsme kromě prvního zápasu táhli za
jeden provaz, což se projevilo na prozatímním umístění. Na zápasy jsme se
scházeli v hojném počtu, což ve většině
zápasech rozhodlo. Toto postavení v OP
je skvělé troufnu si i řičí zasloužené, tým
ve většině zápasech byl lepší, nebo přinejmenším vyrovnaný sokem. Jen Janovice nás trápily, a nakonec smolný zápas
s Hrádkem. Což byl první, a nakonec poslední zápas na podzim, ve kterém jsme
nezískali ani bod. Doufejme, že se situace dostane pod kontrolu a život v naší
vesničce bude probíhat podle zajetých
kolejí. Do kterých určitě patří nedělní
fotbal v krásném areálu obecního úřadu.
Nakonec bych chtěl poděkovat obci za
finanční dary a podporu. Dále také všem
členům, a všem, kteří se starají o chod
klubu a v neposlední řadě taky fanouškům, kteří chodili v hojném počtu.
Josef Krenželok, člen výboru,
TJ Beskyd Bukovec, z. s.
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Co nového u Hasičů
Milí spoluobčané
rok nám uběhl jako
voda i když pravda letos
to nebylo to pravé ořechové. Sportovní aktivity pro letošní rok minimální akce pro naše
nejmenší žádné jako je u nás populární
Den Dětí. Ale nezoufejme, snad ten příští
rok nám to vynahradí a opět se vše navrátí
do starých kolejí. Jinak naše jednotka vyjížděla v letošním roce celkem k 38 událostem a to i do okolních obcí Hrčava, Písek,
Písečná, Jablunkov a Mosty u Jablunkova.
Čeho jste si tak asi také všimli, že v prostoru areálu Kempaland začala v polovině

letošního roku výstavba naší nové hasičské zbrojnice, která
nám nabídne nové
a moderní zázemí pro
naše výjezdové hasiče. Hasičská zbrojnice je určena pro výjezdovou jednotku
dobrovolných hasičů obce kategorie JPO
III s územní působností, kteří se starají
o vaše bezpečí a pomáhají obci během
různých akcí či prací. Velice se těšíme, až
se přestěhujeme, a konečně budeme mít
zázemí, které tolik potřebujeme. Tady je
nutné poděkovat všem těm, kteří se podílejí na hladkém průběhu stavby. Letos se

Fotogalerie stavby požární zbrojnice

můžete těšit také na vydání kalendáře pro
rok 2021, který je věnován historii sboru
dobrovolných hasičů naší Obce u příležitosti výročí 100 let vzniku našeho sboru,
jenž připadne na rok 2021. Za tímto průřezem naší historií stojí náš kronikář a dlouholetý člen sboru Tadeusz Czudek za což
mu patří velký dík.
Za všechny hasiče z naší Obce vám milí
spoluobčané přeji krásné a nerušené prožití vánočních svátků a v novém roce 2021
hodně zdraví štěstí a pevné nervy.
Radovan Rucki
Zástupce velitele jednotky JPO III
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Větší výskyt lišky obecné v honitbě Bukovec-Šance
Liška obecná (VulpesVulpes) je jednou
z nejběžnějších šelem v našich honitbách.
S liškou se můžeme setkat prakticky ve
všech oblastech, její původní nejvhodnější teritorium byly lesy a lesíky protnuté
zemědělskou krajinou. Tato psovitá šelma
má hřbet pokrytý rezavými chlupy, spodní
část mordy, hrudi i břicha je bílá. Charakteristický je její dlouhý huňatý ocas – oháňka s bílým zakončením, tzv. kvítek. Hlavní
potravou lišky jsou hlodavci, na polích pak
hlavně hraboš polní. Nepohrdne ale ani
žížalami, plži, či na zemi hnízdícími ptáky
a mláďaty zajíců.
My, myslivci máme lišku zařazenou na
seznam tzv. zvěře škodící myslivosti (dříve škodná). Z tohoto důvodu je zákonem
povoleno celoročně lišku tlumit a omezovat tak její stavy či dokonce přemnožení.
Tento rok jsme v Bukovci zaregistrovali
vícero oznámení o pravděpodobném řádění lišek na domácích chovech drůbeže,
nicméně nemůžeme být pokaždé všude a jakýkoliv výskyt tohoto predátora
v blízkosti obydlí eliminovat. Základem
je samozřejmě dobré oplocení výběhu
pro drůbež a na noc dobře zavírat kurník.

V době výchovy mláďat je liška velmi aktivní, a právě v této době dokáže nadělat
citelné ztráty na drobné zvěři. Neobyčejnou drzost lišek znají především spoluobčané, kterým lišky za týden vylovily jejich
domácí chov drůbeže. I tak se nám daří
v naší honitbě výskyt lišky alespoň z části tlumit, viz foto.

Klub seniorů informuje...

    

    

Boží hod vánoční
Slavnost Narození Páně
1. Svátek vánoční
25. prosince
V tento den je křesťany oslavováno narození božského dítěte: Ježíška. Věřící v tichu a klidu rozjímají
o příchodu Mesiáše na tento svět. Pro
mnoho rodin je to den klidu a odpočinku, bez návštěv, se slavnostním
rodinným obědem.

                

         

                 

Vážení a milí spoluobčané,
chtěla bych Vám tak trochu popsat
rok 2020. Byl pro nás všechny dost obtížný, ale i přes to se nám podařilo něco
málo udělat.
21.1.2020 jsem zahájily novoroční
schůzku s paní starostkou Monikou Cze-

pczorovou s kterou jsme tak trochu bilancovali nad uplynulým rokem 2019. Zároveň nás seznámila s plány na rokem 2020.
11.3.2020 jsme si udělali MDŽ na hotelu
Kempa a tím se vše uzavřelo na tři měsíce
z důvodu COVID 19.
19.6.2020 jsem měli za nepříznivého
počasí vaječinu v baru „Pod Kempou“
2.9. 2020 byl plackový festival u mě
na zahradě, bylo to úžasné všichni byli
spokojeni.
15.9.2020 byl ukončen letošní rok i přes
to 10.10.2020 byl náš tradiční zájem do
Polska Tychy, kde se nás zúčastnilo v dost
hojném počtu.
Tímto bych Vám chtěla popřát do Nového roku za klub seniorů klidné a ničím
nerušené Vánoce, hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a božího požehnání.
Marie Roženková, předsedkyně spolku

Za všechny myslivce z Bukovce přeji
všem klidné svátky, hodně zdraví a pohody do nového roku.
Myslivosti zdar!
Za MS Bukovec-Šance
Libor Michalek
www.msbukovec.cz
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Mírový běh PEACE RUN
Na začátku srpna 2020 se Obec Bukovec
poprvé zapojila a převzala v areálu Kempaland Mírovou pochodeň. Tato pochodeň
byla z ruky starostky obce předána naším
horlivým běžcům, kteří s ní běželi až do
Jablunkova na náměstí, kde si jí předali.
Peace Run je nejdelší štafetový běh
s hořící pochodní přes více než 140 zemí
světa. Posláním běhu je vytvářet a šířit
atmosféru přátelství, míru, porozumění.
Současně překonávat hranice mezi lidmi
nejrůznějších národů, přesvědčení a hranice v nás samotných. Je inspirací k hledání toho, co ve skutečnosti vyjadřuje slovo
“mír” a jak jej může každý z nás v běžném
životě naplňovat. Toto vše symbolizuje Mírová pochodeň. Mezinárodní tým běžců ji
nese a předává všem, kteří se chtějí k této
myšlence připojit. S Mírovou pochodní
můžete běžet nebo ji na chvíli podržet
a vložit do ní své přání pro svět. Přidáte
se tak k mnoha významným osobnostem
a k milionům lidí na celém světě, kteří drželi pochodeň od vzniku Mírového běhu
v roce 1987.
V roce 2020 se běžela speciální trasa
v termínu 1. - 16. srpna z nejvýchodnějšího

bodu České republiky do nejzápadnějšího
bodu, místo původně plánované celoevropské trasy.
Peace Run založil atlet, filozof a umělec SriChinmoy (1931-2007), který službě

ideálům světového míru a harmonie věnoval celý svůj život. Svou životní filozofií,
dílem a neúnavným úsilím inspiroval lidi
nejrůznějších národů a kultur, za což obdržel mnohá mezinárodní ocenění.
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Peace Run nepropaguje ani nepodporuje žádné konkrétní náboženství nebo
politický názor. Snaží se podporovat svobodu, toleranci a porozumění ve společnosti.
Děkujeme tímto běžcům kteří zahájili
mírový běh a běželi s pochodní z Bukovce do Jablunkova. Naší obec reprezentovali: Jana Byrtusová, Klaudie Dembiňáková, Adéla Boyková, Natálie Boyková, Patrik Czepczor

Jedou jako
o život
Začátkem srpna uspořádal Spolek Andělé Stromu
života charitativní projekt
"Jedou jako o život". Jednalo se o nejrychlejší přejezd
ČR od východu k západu na
koloběžkách. Tuto túr 10. srpna 2020 v ranních hodinách
zahájili Barbora Olivková
a Jan Szyszkowicz. Měli naplánováno, že v průběhu
7 dní přejedou 832 km na
koloběžkách celé území ČR.
Trasu dlouhou 803 km s převýšením 7 865 m, se jím podařilo pokořit
za 6 dní 13 hodin a 10 minut, to všechno
absolvovali na sportovních koloběžkách

Zahájení závodu v naší obci

Kostka. Čistý čas jízdy při průměrné rychlosti 14,6 km/h činil 55:07:27 h. Ve zbylém
čase se nevěnovali jenom odpočinku, ale
také šíření osvěty o paliativní péči, ces-

tou totiž proběhlo 8 různých setkání, kde
společně s posádkou doprovodného vozidla prezentovali hospicovou péči a Mobilní hospic Strom života.

Občasník obce Bukovec
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TRAFIN OIL
Vánoční období je neodmyslitelně spojeno s výborným jídlem. Ať už na štědrovečerní tabuli smažíte rybu, kuře nebo bílé
klobásky jistě při tom spotřebujete nemalé množství oleje či
tuku. Ve fritéze nebo na pánvi ho každoročně použijeme několik litrů a pak přemýšlíme co s ním. Do odpadkového koše? Do
toalety? Správná odpověď je za c). DO kontejneru na sběr oleje! Ve vaší obci se nachází popelnice určené po sběr použitých
jedlých olejů a tuků. Ať už tedy použijete olej nebo sádlo, odneste tuk do popelnice. Je to skutečně jednoduché, olej slijete

do plastové lahve a až půjdete vyhodit balicí papíry od dárečků,
vezměte plnou láhev sebou. Kde najdete svou nejbližší popelnici, se dozvíte na webu tridimolej.cz.
Proč je vlastně užitečné olej třídit? Jednak zabráníte ucpání odpadů v domácnosti, stejně jako ucpání celých kanalizačních sítí.
Vánoce jsou pro čističky odpadních vod náročné období, protože
kromě vody přitéká také obrovské množství olejů a tuků, které
ztěžují správné přečištění vody. Náklady na čištění odpadních
sítí by se mohly lépe využít jinde. Jedlé tuky a oleje se recyklací
také stávají hodnotnou surovinou pro výrobu biopaliv 2. generace a letadlového paliva.
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Projekt AEDprozivot.cz v Bukovci
REALIZÁTOR PROJEKTU
Školící a Výcvikové Centrum Asklépios z.s.

CÍLE PROJEKTU:
• Rozmístění automatizovaných externích defibrilátorů (AED) do obcí a veřejně exponovaných lokalit Moravskoslezského kraje (MSK) se zvýšenými časovými nároky na dostupnost složek
integrovaného záchranného systému
• Obeznámení laické veřejnosti v místě
realizace projetu s postupy první pomoci u život ohrožujících stavů a využitelnosti materiálního vybavení.
• Zvýšení občanského povědomí o potřebě poskytnutí pomoci osobě v ohrožení života.

KDO JSME?
Žijeme a pracujeme v tomto kraji.
Máme tady vše, na čem nám záleží - rodiny, domovy, zájmy. Jsme občané, kterým
není vlastní lhostejnost, a proto realizujeme věci, o kterých si myslíme, že dávají
smysl. Tento projekt je jen logickým pokračováním našich aktivit.
Založili jsme Školící a Výcvikové Centrum Asklépios jako spolek, který sdružuje
osoby podobně smýšlející. Školíme a profesně vzděláváme veřejnost i organizace
v oblastech vodní záchrany, první pomoci
a záchrany života.

PROJEKT AEDproživot odstartoval v obci Bystřice v roce 2019, k dnešnímu
dni je na katastru této obce dislokováno
pět AED přístrojů, obec Bukovec, je druhou v pořadí kde se naše přístroje umístí.
V letošním roce bude AED pro občany Bukovce u obecního úřadu, další dva chceme
společně s vedením obce v r. 2021 umístit ZŠ a MŠ Bukovec a do areálu Kempa
k nově postavené zbrojnici JSDH.
Z JAKÝCH ZDROJŮ JE PROJEKT
FINANCOVÁN?
Prostřednictvím dotací, sponzorských
darů, veřejných sbírek pro zájemce z řad
veřejného či soukromého sektoru.
Chceme-li, aby měla myšlenka zvýšené
bezpečnosti nejen v obcích a na vybraných
místech smysl, musíme usilovat o pokrytí
co možná největšího území, jak materiálním vybavením, tak hlavně větším počtem
lidí schopných a ochotných pomoci.
Naším cílem je rozmístění desítek přístrojů AED do vybraných lokalit a proškolení stovek osob z řad občanů. U kohokoli
z nás a našich blízkých může kdykoli nastat život ohrožující stav, náhlé poškození
zdraví. Pojďme společnými silami zvýšit
šance na život a rozšířit systém vzájemné pomoci.
Základním stavebním kamenem celého programu je chtít pomoci. Lidé lidem.
Na našich webových stránkách naleznete vyhlášenou veřejnou sbírku pro
obec Bukovec, Na transparentní účet
s přiděleným Var. Symbolem tak může

kdokoliv z vás přispět
na AED, které budou
v roce 2021 realizovány v naší obci. Pomoci
může každý…..

JAKÉ PŘÍSTROJE
AED POUŽÍVÁME?
V rámci působení našeho spolku i v profesní praxi jsme měli možnost vyzkoušet
již celou řadu přístrojů určených k danému účelu. Na základě pozitivních referencí jsme se rozhodli navázat spolupráci
s firmou OMS-MEDI s.r.o. Jimi dodávané
přístroje sami používáme při zajištění zdraví osob a máme s nimi dobré zkušenosti.
Vybrali jsme techniku, která je uživatelsky velmi přívětivá. Nejedná se pouze
o přístroj, který je schopen podat defibrilační výboj. Zachránce je nejen hlasem
ale i vizuálně provázen celým resuscitačním cyklem. Ale to nejdůležitější - v reálném čase vyhodnocuje přístroj kvalitu
resuscitace dle aktuálních doporučení.
Měří také hloubku stlačení, určuje frekvenci a vydává jasné a pro laiky srozumitelné pokyny. Přístroj je velmi intuitivní
hlavně pro méně zkušené uživatele. Nejdůležitější veličinou stále zůstává vysoce
přesná a kvalitně prováděná kardiopulmonální resuscitace.
Kontakt:
Školící a Výcvikové Centrum Asklépios z.s.,
739 85 Bukovec 234, IČ: 22606904
773 756 836, aedprozivot@email.cz
www.svca.cz, www.aedprozivot.cz
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IT v průmyslu – nový studijní obor na SŠ v Jablunkově
(Jablunkov
27. listopadu
2020)studijní obor na SŠ v Jablunkově
IT v průmyslu
– nový
(Jablunkov 27. listopadu 2020)
IT v průmyslu – nový studijní obor na SŠ v Jablunkově
(Jablunkov 27. listopadu 2020)
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dostupnost
a v neposlední
řadě Mohou
i výrazná
řidičský3D
průkaz
B.
SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, příspěvková organizace
SOŠ a SOU podnikání
a služeb Jablunkov,
příspěvková organizace
www.strednijablunkov.cz
/ sekretariat@sosjablunkov.cz
www.strednijablunkov.cz / sekretariat@sosjablunkov.cz

/
//
/

Školní 416, 739 91
Školní
416,357
739811
91
+420 558
+420 558 357 811

Jablunkov / IČ: 00100340
/ IČ: 00100340
/Jablunkov
Datová schránka:
x6dj8jp
/ Datová schránka: x6dj8jp
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PLACENÁ INZERCE

POMOZTE TVOŘIT
NÁŠ/VÁŠ ZPRAVODAJ!
Vážení občané Bukovce,
Budeme rádi, když nám své podněty
a připomínky k obsahu zpravodaje
zašlete na email: obcasnik@bukovec.cz nebo doručíte na obecní úřad.
Prosíme členy sdružení, spolků,
klubů a pořadatelé akcí, aby redakci
poskytovali informace o svých aktivitách. Spolupodílejte se na obsahové náplni zpravodaje. Přispějete
tak k jeho atraktivitě a vyšší informační hodnotě.
Děkujeme.

Občasník obce Bukovec

Všem spoluobčanům přeji pokojné a požehnané
Vánoce plné radosti z narození Ježíše - Světla,
které prosvěcuje každou temnotu.
Ing. Mgr. Josef Byrtus
"Přeji všem občanům Bukovce spokojené
prožití svátků vánočních v kruhu
svých nejbližších, božího požehnání, vše
nejlepší, dobré zdraví a životní pohodu,
spokojenost a splnění všech přání
v novém roce 2021."
Andrea Ligocká
Přeji Vám milí spoluobčané a kamarádi
krásné a nerušené prožití vánočních svátků a do
nového roku 2021 vám přeji hodně zdraví, štěstí
a pevných nervů.
Radovan Rucki
Přeji Vám vše, co se špatně balí, to jest
klid, pohodu a zdraví!
Hezké prožití večera splněných přání,
svátků vánočních a vše nejlepší v novem
roce.
přeje Marian Bojko
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Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji
dotyczących minionego okresu i planów
na nadchodzący Nowy 2021 Rok.
W tych wyjątkowych dniach
chcę wszystkim życzyć wiele zadowolenia
i sukcesów z podjętych wyzwań.
Ing. Robert Kulig
Přeji Vám vše, co se špatně balí, to jest
klid, pohodu, štěstí a zdraví! Hezké
prožití večera splněných přání, svátků
vánočních a vše nejlepší v novém roce.
přeje Mgr. Petr Stonawski
Vánoční svátky plné lásky, pohody a pokoje,
v Novém roce mnoho štěstí, zdraví, osobních
i pracovních úspěchů.
přeje Daniel Hořava
Niech te święta spokój Wam przyniosą,
a radość chodzi za Wami krok w krok.
Niechaj dostarczą tyle zdrowia i optymizmu,
by starczyło na cały Nowy Rok.
Życzy Janusz Motyka z rodziną.

Oslavte Vánoce opravdu parádně a v Novém roce mějte se bezvadně
přeje Pavel Pyszko
Niech te Swieta przyniosa wiele pokoju i radosci do Waszych
rodzin a w Nowym Roku 2021 wiele pomyslnosci.
Gabriela Pazderová
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