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Jarní ekologické vydání
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Bezúročné půjčky
obce a 7.500 Kč od obce
na „Kotlíkové dotace“

Dotace na čistírny
odpadních vod z obce
až 30.000 Kč

13

Kořenová
čistírna v lokalitě
na „Kučerach“

15

Z činností mateřské školy: S myslivci za zvířátky…
V průběhu celého roku v naší mateřské škole probíhají různé rituály, které se prolínají všemi ročními
obdobími.

Například na začátku léta se vždy
loučíme s předškoláky jejich maturitou. Prázdninové čekávání nám zpříjemní radovánkové veselí.

Na podzim hledáme poklad a pečeme „pěčoky“ s dětmi z partnerské
školky, zavíráme les návštěvou u krmelce s myslivcem.  (více na str. 27)
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INFORMACE STAROSTKY
Vážení a milí spoluobčané,
• vítám Vás poprvé v novém roce.
V jarním vydání OBČASNÍKU
otevíráme se zastupiteli několik žhavých témat. Podporu obce ve výši
7.500 Kč na „Kotlíkové dotace“ a s tím
spojené poskytování bezúročných
půjček obce až do výše 200.000,- Kč
se splatností na 10 let i dotace na
dešťovou vodu. S uvedenými tématy nás seznámí Veronika Haratyková,
naše nová externí specialistka. Další
dotační titul obce, a to na podporu
domovních čistíren odpadních vod
pro rodinné domy, vám bude vysvětlen Kateřinou Lyskovou, účetní obecního úřadu. Kromě toho ve
zpravodaji najdete články Mgr. Petra
Stonawského a Ing. Romana Čecháka
o připravovaných čistírnách. Podrobné informace ke kořenové čistírně
a čistírnám u základních škol s využitím pro rodinné domy naleznete na
stránkách 15-17. Jak se vyvíjí projekt
„Vodojemu na Kempě“ se dočtete
v textu Pavlíny Suszkové, referentky
investic. Kvalitě životního prostředí
věnujeme texty od str. 10. Máte se
(snad) na co těšit.
• Našim cílem je, aby se žilo v naší vesničce dobře a lepšilo se nejen životní prostředí. Současní zastupitelé
a zaměstnanci obecního úřadu se
starají. Díky poradám, dobré přípravě podkladů a materiálů k projednání máme před sebou v pořadí již
6. jednání zastupitelstva. Scházíme
se tedy každý měsíc. Častěji, než velí
zákon. Stále více si uvědomujeme, že
opravdový rozvoj naší obce je především v lidech, a pokud nechceme, aby se nám obec vylidňovala,
tak kromě nezbytné infrastruktury je
třeba investovat především do života v obci a podporovat naše spolky.

• V rozpočtu pro letošní rok jsme vyčle-

nili pro naše spolky:
Sbor dobrovolných hasičů
a JPO III:
325 tis. Kč
TJ Beskyd Bukovec:
215 tis. Kč
Myslivecké sdružení
Bukovec – Šance:
15 tis. Kč
PZKO Bukovec:
80 tis. Kč
Klub seniorů v Bukovci:
25 tis. Kč
Co je pro jednoho dobré pro druhého
může být špatné. Asi mi dáte za pravdu,
že rozdílnost souvisí trochu nebo hodně s náturou jedince. S jeho založením.
Takže pro někoho jsme přispěli dost
a někomu nejspíš akorát. Prosím, vyberte si, podle libosti.
• V minulém volebním období se podařilo připravit k realizaci finančně nejnáročnější projekt pro aktuální volební období a tím je bezesporu „Úprava
veřejného prostranství“ – parkoviště
u kostela. Stavba byla zahájena v říjnu
loňského roku. Zhotovitelem akce je
společnost Siluette s.r.o. – organizační složka, se sídlem v Návsí. Celková
částka za realizaci stavebních prací se
vyšplhala k 14.313.274,94 Kč. Financování tohoto projektu je řešeno úvěrem, přičemž zastupitelé projednali
a schválili nabídku na uzavření Smlouvy o poskytnutí úvěru bez zajištění
mezi Českou spořitelnou, a.s., a Obcí
Bukovec, se splatností 6 let, výši měsíčních splátek 195.000 Kč a úrokem
pevná sazba 2,37 %. Aktuálně očekáváme verdikt MAS Jablunkovsko,
jelikož jsme podali žádost o finanční
podporu tohoto projektu, konkrétně
pro objekty opěrné zídky a chodník.
Věřím, že budeme opět úspěšnými
žadateli a že se nám podaří snížit uvedený úvěr o získanou dotaci, a to alespoň o cca 2,5 mil. Kč. Dodávám, že se
budeme ucházet o dotaci pro realizaci výsadby zeleně, a to u Ministerstva
životního prostředí. Našim přáním je
zvelebit terén pod objektem kostela, včetně svahu před budovou PZKO.

•

•

•

•

Držte nám palec. Oslava 80. výročí
kostela Nanebevzetí Panny Marie se
blíží a náš sen o parkovišti začíná mít
reálnější podobu. Posuďte sami níže
na fotografii. Harmonogram prací
naleznete každý týden aktuální ve
vitrínce na pozemku u kostela.
Letošní rok bude stavebně i finančně
náročný. Dlouho připravovaný projekt
s názvem „Budování a rekonstrukce
prostor ZŠ v Bukovci pro zkvalitnění
vzdělávání na malotřídní škole“, který
se rodil postupně, se nám podařilo konečně pro stavební práce na podruhé
vysoutěžit. Máme radost hlavně kvůli
dětem. Především ti nejmenší, předškoláci se dočkají nových ploch pro
pobyt venku a starší kolegové z 1. stupně se dostanou do prostor tělocvičny
nikoliv venkem, jak bylo zvykem, ale
tolik avizovaným spojovacím krčkem.
V současné době probíhají výběrová
řízení na dodávku edukačních prvků,
mobiliáře, provedení sadových úprav,
vybavení – nábytek, schodolez, pomůcky a IT i konektivitu. O hřišti s umělým povrchem vás budu informovat
v příštím vydání zpravodaje.
Obdobných zdánlivě neprůchodných
věcí se již udělalo hodně, a přece se
i v malé obci věci posouvají kupředu.
A to nás nabíjí a dodává chuť do práce. Věřím, že všichni moji kolegové
ze zastupitelstva to cítí podobně, že
je i pro ně tato práce spíše posláním
a že i nadále dostojíme dobrému jménu Obce, které si za řadu let poctivé
práce naše obec opravdu zaslouží.
Na závěr bych vás ráda co nejsrdečněji
pozvala k úklidu naší obce, který proběhne v pátek 26. 4. 2019 od 15:30 hodin. Odměnou za vykonanou práci
nám bude výborný guláš Mirka Kluze
a pro děti hledání sladkého pokladu.
Krásné velikonoční svátky všem a ať
je VAŠE jaro plné samých dobrých
zpráv.
Monika Czepczorová
starostka
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První letošní čáp zavítal do Bukovce hned
po Novém roce …
„Na svět koukla Tamarka, naše druhá
dcerunka. Je to děvče jako květ 3600 g,
52 cm můžete nám závidět.
Na světě je malou chvilku 2.1.2019
v 5:35 hod. usmívá se na maminku. Je to
zdravá, hodná, krásná holčička a tatínka
si my tři holky budeme hýčkat.“
Ivana a Marian Dvořákovi
To je skvělá zprávička,
že na svět letos
jako první přišla holčička.
Malá očka, jemné vlásky,
je důkazem Vaší lásky.
Milý taťko, maminko,
máte krásné miminko.
Ať má život šťastný, dlouhý,
ať splní si všechny touhy.
Mnoho štěstí, lásky a zdraví Vám všem přejí všichni zastupitelé a zaměstnanci obecního úřadu.

VÍTE, ŽE V ROCE 2018 …
... se v naší obci narodilo 17 dětí, z toho
7 chlapců a 10 děvčat,
... v naší obci zemřelo 21 osob, z toho
10 mužů a 11 žen,
... se do naší obce přistěhovalo 15 osob,
... se z naší obce odstěhovalo 28 osob.
Počet obyvatel k 1. 1. 2019 je 1.389,
z toho 1.370 občanů ČR a 19 cizinců.

USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bukovec
ze dne 19. 11. 2018, konaného v Základní škole Bukovec 214
Zastupitelstvo obce:
schvaluje:
2.18 program jednání
2.19 Jednací řád zastupitelstva obce
2.20 uzavření Smlouvy o dílo s názvem
„Zpracování dokumentace pro společné povolení a pro provádění stavby (DSP a DPS) Hřiště nad ZŠ v Bukovci: mezi Obcí Bukovec, Bukovec
270, IČ 00535940 a Ing. Romanem

Čechákem, 739 53 Horní Tošanovice čp. 160, IČ 05782856
2.21 zadávací dokumentaci k veřejné
zakázce „Budování a rekonstrukce
prostor ZŠ v Bukovci pro zkvalitnění
vzdělávání na malotřídní škole – II“
2.22 jmenování člena školské rady Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím, příspěvkové organizace, Bukovec 66, 739 85
Bukovec, Ing. Roberta Kuliga

2.23 jmenování člena školské rady Základní školy a Mateřské školy, příspěvkové organizace, Bukovec 214, 739 85
Bukovec, Andreu Ligockou
2.24 přijetí účelového peněžitého daru
na přípravu a realizaci divadelního
představení „Jasełka“ Základní školou a mateřskou školou s polským
jazykem vyučovacím Bukovec, příspěvkovou organizací, Bukovec 66,
a to od Evy Czepczorové, bytem

Občasník obce Bukovec

2.25

2.26

2.27

2.28

2.29

2.30

2.31
2.32
2.33
2.34

Bukovec 50, IČ 75969793, ve výši
5.000 Kč
přijetí účelového peněžitého daru na
přípravu a realizaci divadelního představení „Jasełka“ Základní školou
a mateřskou školou s polským jazykem vyučovacím Bukovec, příspěvkovou organizací, Bukovec 66, a to
od společnosti nodum atelier – na,
s. r. o., se sídlem Jablunkov, Nádražní
49, IČ 29462525, ve výši 2.000 Kč
přijetí účelového peněžitého daru
na přípravu a realizaci divadelního
představení „Jasełka“ Základní školou a mateřskou školou s polským
jazykem vyučovacím Bukovec, příspěvkovou organizací, Bukovec 66,
a to od společnosti ENVIFORM a. s., se
sídlem Třinec – Staré Město, Závodní
814, IČ 25839047, ve výši 5.000 Kč
přijetí účelového peněžitého daru
na přípravu a realizaci divadelního
představení „Jasełka“ Základní školou a mateřskou školou s polským
jazykem vyučovacím Bukovec, příspěvkovou organizací, Bukovec 66,
a to od společnosti Okna & Dveře
Marek Kapsia, se sídlem Písek 301,
IČ 28588282, ve výši 2.000 Kč
přijetí účelového peněžitého daru
na přípravu a realizaci divadelního
představení „Jasełka“ Základní školou a mateřskou školou s polským
jazykem vyučovacím Bukovec, příspěvkovou organizací, Bukovec 66,
a to od Obce Písek, se sídlem Písek
51, IČ 00535982, ve výši 8.000 Kč
přijetí účelového peněžitého daru
na přípravu a realizaci divadelního
představení „Jasełka“ Základní školou a mateřskou školou s polským
jazykem vyučovacím Bukovec, příspěvkovou organizací, Bukovec 66,
a to od MUDr. Aleksandry Skupień
Göbel, Ortodoncie, se sídlem Třinec,
Koperníkova 623, IČ 72537094, ve
výši 3.000 Kč
přijetí účelového peněžitého daru
na přípravu a realizaci divadelního
představení „Jasełka“ Základní školou a mateřskou školou s polským
jazykem vyučovacím Bukovec, příspěvkovou organizací, Bukovec 66,
a to od společnosti Třinecké železárny, a. s., se sídlem Třinec, Staré Město, Průmyslová 1000, IČ 18050646,
ve výši 5.000 Kč
Rozpočtové opatření č. 12/2018
Zásady pro zřízení vodovodních přípojek napojených na vodovodní síť
obce Bukovec
pověření určeného zastupitele na
pořízení nového Územního plánu
Bukovec, a to Daniela Hořavu
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele
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společnosti mezi Technickými službami Bukovec, s. r. o., Bukovec 270,
IČ 27784509 a Danielem Hořavou, …,
a toto usnesení je též rozhodnutím
jediného společníka Společnosti při
výkonu působnosti valné hromady
Společnosti
2.35 potřebnost rozšíření stávající služby Charity Jablunkov, a to Charitní
pečovatelské služby (identifikátor
4881538) a zavazuje se k finanční
spoluúčasti na poskytování navýšené kapacity ve výši 20% oprávněné provozní ztráty ročně dle předem
projednaného položkového rozpočtu služby s účinností od 1. 1. 2019
2.36 potřebnost rozšíření stávající služby Charity Jablunkov, a to Denního
stacionáře sv. Josefa (identifikátor
4409186) a zavazuje se k finanční
spoluúčasti na poskytování navýšené kapacity ve výši 25% oprávněné provozní ztráty ročně dle předem
projednaného položkového rozpočtu služby s účinností od 1. 1. 2019
volí:
2.37 ověřovatele zápisu Ing. Roberta Kuliga a Mgr. Petra Stonawského
2.38 návrhovou komisi ve složení Andrea
Ligocká a Radovan Rucki
2.39 komisi pro otevírání a hodnocení nabídek k veřejné zakázce: „Budování
a rekonstrukce prostor ZŠ v Bukovci
pro zkvalitnění vzdělávání na malotřídní škole“: Mgr. Lucie Nožková, Janusz Motyka a Marian Bojko
2.40 předsedou výboru školství, kultury, sociální a tělovýchovy Mariana
Bojka
2.41 členy výboru školství, kultury, sociální a tělovýchovy Leoš Lindovský,
Petr Bieroš, Andrea Ligocká a Lucie
Jalovičorová
zřizuje:
2.42 výbor školství, kultury, sociální a tělovýchovy. Výbor bude pětičlenný
odkládá:
2.43 Žádost manželů … o zakoupení pozemku p. č. 1935 a 1936/1, k. ú. Bukovec u Jablunkova, a to do doby
předložení návrhů na provedení
směny/prodeje
souhlasí:
2.44 s napojením novostavby rodinného
domu manželů … na vodovodní síť
obce Bukovec, dle podané žádosti
č. j. 888/2018, za podmínek stanovených zásadami pro zřízení vodovodních přípojek
2.45 s napojením novostavby rodinného domu …, dle podané žádosti
č. j. 874/2018, na vodovodní síť obce
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Bukovec za podmínek stanovených
Zásadami pro zřízení vodovodních
přípojek
bere na vědomi:
2.46 ocenění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ZŠ Bukovec 214
za projekt „Krok za krokem k efektivnímu vyučování na malotřídní škole“
2.47 informace Ing. Arch. Marka Wojnara,
zást. spol. nodum atelier – na, s. r. o.,
k projektu „Budování a rekonstrukce
prostor ZŠ v Bukovci pro zkvalitnění
vzdělávání na malotřídní škole“
2.48 Výroční zprávu o činnosti Základní školy a Mateřské školy Bukovec,
příspěvkové organizace, Bukovec
214, 739 85 Bukovec, IČ 75027283
za školní rok 2017/2018
2.49 Zprávu o hospodaření Základní školy a Mateřské školy Bukovec, příspěvkové organizace, Bukovec 214,
za 3. čtvrtletí 2018
2.50 Zprávu o hospodaření Základní školy a mateřské školy Bukovec s polským jazykem vyučovacím, příspěvkové organizace, Bukovec 66, za
3. čtvrtletí 2018
2.51 žádost …, č. j. 743/2018/231 o zřízení vodovodní přípojky na pozemku
p. č. 1933/1, k. ú. Bukovec u Jablunkova a souhlasí s jejím odložením do
doby zařazení dotčeného pozemku do ploch pro výstavbu rodinných
domů
2.52 žádost …, č. j. 741/2018/231 o zřízení vodovodní přípojky na pozemku p. č. 1888/1, příp. p. č. 1889/2,
k. ú. Bukovec u Jablunkova, napojení v současné době nelze povolit,
jelikož se zde nenachází vodovodní
řad obce, pozemky rovněž nejsou
územním plánem Bukovec zařazeny mezi plochy BV – bydlení individuální venkovské
2.53 Podnět na pořízení změny Územního plánu Bukovec, č. j. 839/2018,
840/2018, 815/2018 a 738/2018
2.54 uzavření Dodatku č. 3 k příkazní
smlouvě na výkon inženýrské činnosti mezi Obcí Bukovec, Bukovec
270, IČ 00535940 a Ing. Milanem
Sedláčkem, M-I-S-E Dozorování staveb, Ukrajinská 1451/11, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ 4786084
2.55 informace o zimní údržbě v obci
Bukovec
2.56 informace obsažené v žádosti společnosti Sweco Hydroprojekt a. s.,
České Budějovice, o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 21-6179-0100
a zároveň souhlasí s navrženým postupem ze strany spol. Sweco Hydroprojekt, a. s.
2.57 rozdělení částí obce mezi členy
zastupitelstva
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USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bukovec
ze dne 10. 12. 2018, konaného v zasedací místnosti obecního úřadu Bukovec
Zastupitelstvo obce:
schvaluje:
3.58 program jednání
3.59 Obecně závaznou vyhlášku obce Bukovec č. 3/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
3.60 Ceník vodného platný od 1. 1. 2019
ve výši 16 Kč/m3
3.61 poskytnutí dotace ve výši 215.000 Kč
z rozpočtu Obce Bukovec na rok
2019 Tělovýchovné jednotě Beskyd
Bukovec z. s., se sídlem Bukovec 44,
IČ 19015186
3.62 uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory č. 1/2019
mezi Obcí Bukovec, IČ 00535940
a Tělovýchovnou jednotou Beskyd
Bukovec z. s., se sídlem Bukovec 44,
IČ 19015186
3.63 poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč
z rozpočtu Obce Bukovec na rok
2019 organizaci Klubu seniorů
v Bukovci se sídlem Bukovec 270,
IČ 22885862
3.64 uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory č. 2/2019
mezi Obcí Bukovec, IČ 00535940
a Klubem seniorů v Bukovci, se sídlem Bukovec 270, IČ 22885862
3.65 poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč
z rozpočtu Obce Bukovec na rok
2019 organizaci Českému rybářskému svazu z. s., místní organizaci Jablunkov, se sídlem Jablunkov,
čp. 1241, IČ 18050247
3.66 uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory č. 3/2019
mezi Obcí Bukovec, IČ 00535940
a Českým rybářským svazem z. s.,
místní organizací Jablunkov, se sídlem Jablunkov čp. 1241, IČ 18050247
3.67 poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč
z rozpočtu Obce Bukovec za rok
2019 Konventu sester Alžbětinek, se
sídlem Jablunkov, Bezručova 395, IČ
494330
3.68 uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory č. 4/2019
mezi Obcí Bukovec, IČ 00535940
a Konventem sester Alžbětinek, se
sídlem Jablunkov, Bezručova 395,
IČ 494330
3.69 poskytnutí dotace ve výši 80.000 Kč
z rozpočtu Obce Bukovec na rok
2019 spolku Místní skupině PZKO
z. s., se sídlem Bukovec 131, IČ
70908303

3.70 uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory č. 5/2019
mezi Obcí Bukovec, IČ 00535940
a Místní skupinou PZKO z. s., se sídlem Bukovec 131, IČ 70908303
3.71 poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč
z rozpočtu Obce Bukovec na rok
2019 Charitě Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-Místek, F. Čejky 450,
IČ 45235201
3.72 uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory č. 6/2019
mezi Obcí Bukovec, IČ 00535940
a Charitou Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-Místek, F. Čejky 450,
IČ 45235201
3.73 poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč
z rozpočtu Obce Bukovec na rok
2019 Mysliveckému spolku Bukovec – Šance, sídlem Bukovec 301,
IČ 48772411
3.74 uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory č. 7/2019
mezi Obcí Bukovec, IČ 00535940
a Mysliveckým spolkem Bukovec
– Šance, se sídlem Bukovec 301,
IČ 48772411
3.75 v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2
písm. n) zákona o obcích odměny od
1. 1. 2019 za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
takto:
Předseda výboru
nebo komise 
3.283 Kč
Člen výboru nebo komise 2.736 Kč
Člen zastupitelstva
bez dalších funkcí 
1.641 Kč
Odměna bude poskytována za funkci, za kterou náleží nejvyšší odměna
a nebude poskytována za souběh
funkcí.
V případě nastoupení náhradníka na
uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu. V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (místostarosty,
předsedy výboru, předsedy komise,
člena výboru, člena komise) bude
odměna náležet od dne zvolení do
této funkce. Měsíční odměna neuvolněnému místostarostovi zůstává
beze změny.
3.76 Rozpočet pro rok 2019
3.77 termíny zasedání zastupitelstva
obce na I. pololetí r. 2019
3.78 uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru č. 1668857359/18 mezi
Obcí Bukovec a Českou spořitelnou,
a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova
1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782,

ve výši 2.000.000 Kč, s čerpáním od
1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
3.79 rozpočtové opatření č. 13/2018
neschvaluje:
3.80 poskytnuti dotace Českému svazu
ochránců přírody ZO Nový Jičín, Záchranná stanice a Dům přírody Poodří, sídlem Bartošovice 146, 742 54
Bartošovice
bere na vědomí:
3.81 Podnět na pořízení změny Územního plánu Bukovec, č. j. 928/2018
3.82 informace Ing. Romana Čecháka,
zást. spol. KAMARO, s. r. o., Ing. Petra Jaska, zást. spol. M-I-S-E Dozorování staveb a zástupců společnosti
Siluette s. r. o., Skalité 601, oprávněná podnikat v České republice
prostřednictvím: Siluette s. r. o. – organizační složka Návsí 1029, k probíhající realizaci projektu „Úprava
veřejného prostranství v obci Bukovec“ a plánovaným opravám
komunikací
3.83 informace Ing. Vladimíra Skotnici, zástupce Státního pozemkového úřadu, pobočky Frýdek-Místek
a Ing. Romana Przybyly k pozemkovým úpravám v obci – studie odtokových poměrů v obci Bukovec
3.84 výstupy studie odtokových poměrů
ID1 – ID6
3.85 Zprávu finančního výboru č. 1/2018
ze dne 16. 11. 2018
3.86 Vnitřní směrnice č. 1/2018 – Směrnice pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu
3.87 Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit pro ORP
Jablunkov na léta 2019 – 2023
3.88 Strategii rozvoje mikroregionu
Jablunkovsko na období 2019
– 2025
3.89 informace k připravované 3. výzvě
na podporu kotlíkových dotací
3.90 Oznámení Mgr. Ivany Wronové, ředitelky Základní školy a mateřské
školy s polským jazykem vyučovacím, o udělení ředitelského volna,
č.j. 927/2018 a Rozhodnutí Mgr. Lucie Nožkové, ředitelky Základní školy a Mateřské školy, o přerušení činnosti mateřské školy, školní družiny
a školní jídelny v době vánočních
prázdnin, č. j. 955/2018
3.91 žádost, kterou podal …, č. j.
952/2018 a nesouhlasí s výstavbou
opěrné zídky u rodinného domu čp.
182, doporučuje zaměřit pozemek
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3.92 Podnět na pořízení směny pozemků,
č. j. 962/2018, s tím, že navrhovaná
směna pozemku p. č. 1423/4, k. ú.
Bukovec u Jablunkova bude řešena
až po majetkoprávním vypořádání
pozemků p. č. 1935 a 1936/1, k. ú.
Bukovec u Jablunkova
3.93 Podnět na pořízení Územního plánu
Bukovec, č. j. 966/2018
3.94 informace k připravovaným dotačním
titulům: Podpora cykloturistiky v Moravskoslezském kraji 2019, Program
pro obnovu venkova, Ministerstva zemědělství a MAS Jablunkovsko
3.95 Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Bukovec,
IČ 00535940 v roce 2018 ze dne
3. 12. 2018

volí:
3.96 ověřovatele zápisu Janusze Motyku
a Andreu Ligockou
3.97 návrhovou komisi ve složení Daniel
Hořava a Ing. Mgr. Josef Byrtus
nesouhlasí:
3.98 s umístěním vodoměrné sestavy v rodinném domě na pozemku
p. č. 1605, k. ú. Bukovec u Jablunkova namísto vodoměrné šachty – délka přípojky 55 m
pověřuje:
3.99 starostku obce – zjistit způsob, jak
lze vybrat poplatek za zřízení vodovodní přípojky na vodovodní řad
obce v souladu se zákonem
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3.100 starostku obce prováděním rozpočtových opatření v objemu
100.000 Kč na oddíl a paragraf
v příjmech a výdajích v rámci jednoho rozpočtového opatření a neomezeně v daňových příjmech,
transferech a rezervách na účtu
v příjmové i výdajové části
zřizuje:
3.101 pracovní skupinu pod vedením
Daniela Hořavy vedením pozemkových úprav v obci. Členové
Ing. Mgr. Josef Byrtus, Radovan
Rucki a Ing. Robert Kulig. Skupina
bude rozšířena o členy z řad občanů, vlastníky pozemků, apod.

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Bukovec
ze dne 28. 1. 2019, konaného v Základní škole s polským jazykem vyučovacím Bukovec 66
Zastupitelstvo obce:
schvaluje:
4.102 program jednání
4.103 zveřejnění záměru směny nově zaměřeného pozemku p. č. 3907/3,
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 30 m², v katastrálním území Bukovec u Jablunkova
a obci Bukovec, v hranicích a výměrách dle geometrického plánu
pro rozdělení pozemku, číslo plánu 1540-31/2018, vyhotoveného
a dne 11. 12. 2018 pod č. 375/2018
ověřeného Ing. Alešem Wojnarem
4.104 podání Žádosti o dotace z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj na rekonstrukci márnice,
oplocení a kříže na hřbitově a realizaci „Účelové pozemní komunikace k RD čp. 111 – Petrákovi“
4.105 uzavření Dohody o provedení práce mezi Obcí Bukovec
a Ing. Mgr. Josefem Byrtusem na
funkci kronikáře obce Bukovec
4.106 poskytnutí dotace ve výši 6.000 Kč
z rozpočtu Obce Bukovec na rok
2019 organizaci Českému svazu
včelařů z. s., základní organizace
Bukovec – Písek, se sídlem Bukovec čp. 270, IČ 636 99 095
4.107 uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory č. 8/2019 mezi Obcí Bukovec,
IČ 00535940 a Českým svazem včelařů z. s., základní organizací Bukovec – Písek, se sídlem Bukovec
čp. 270, IČ 636 99 095
4.108 poskytnutí dotace ve výši 2.000 Kč
z rozpočtu Obce Bukovec na rok
2019 organizaci Svazu tělesně postižených v České republice, z. s.,

4.109

4.110
4.111

4.112

4.113

místní organizaci Jablunkov, se sídlem Jablunkov 446, IČ 732 14 493,
snížení z důvodu čerpání úvěru
uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory č. 9/2019 mezi Obcí Bukovec,
IČ 00535940 a Svazem tělesně postižených v České republice, z. s.,
místní organizací Jablunkov, se sídlem Jablunkov 446, IČ 732 14 493
Rozpočtové opatření č. 2/2019
uzavření Darovací smlouvy mezi
Obcí Bukovec, IČ 00535940 a …
– darování nově zaměřených pozemků p. č. 1914/13 a 1915/4,
k. ú. Bukovec u Jablunkova, v hranicích a výměrách dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1528-150/2018, do majetku
Obce Bukovec – jedná se o zábor
nově vybudované komunikace vedoucí k RD čp. 236
uzavření Darovací smlouvy mezi
Obcí Bukovec, IČ 00535940 a …
– darování nově zaměřených pozemků p. č. 1914/19, 1914/18
a 1914/20, k. ú. Bukovec u Jablunkova v hranicích a výměrách dle
geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1528-150/2018, do
majetku Obce Bukovec – jedná se
o zábor nově vybudované komunikace vedoucí k RD čp. 236
uzavření Darovací smlouvy mezi
Obcí Bukovec, IČ 00535940 a …
– darování nově zaměřených
pozemků p. č. 1914/12, 1925/7
a 1925/8, k. ú. Bukovec u Jablunkova, v hranicích a výměrách dle
geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1528-150/2018, do
majetku Obce Bukovec – jedná se

o zábor nově vybudované komunikace vedoucí k RD čp. 236
4.114 uzavření Darovací smlouvy mezi
Obcí Bukovec, IČ 00535940, … –
darování nově zaměřených pozemků p. č. 1917/6 a 1918/5, k. ú.
Bukovec u Jablunkova, v hranicích a výměrách dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku
č. 1528-150/2018, do majetku
Obce Bukovec – jedná se o zábor
nově vybudované komunikace vedoucí k RD čp. 236
bere na vědomí:
4.115 informace Ing. Romana Čecháka –
„Hřiště pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím v Bukovci“
4.116 informace Ing. Marka Pyszka ke
zpracování projektové dokumentace pro územní řízení pro stavební úpravy hygienického zázemí v ZŠ s polským jazykem vyučovacím, Bukovec č. p. 66“
4.117 žádost … o směnu pozemku
p. č. 3907/3 za podíl pozemku
p. č. 2319/1 ze dne 19. 12. 2018,
č. j. 996/2018
4.118 informace členů výběrové komise
k veřejné zakázce „Budování a rekonstrukce prostor ZŠ v Bukovci
pro zkvalitnění vzdělávání na malotřídní škole – II“
4.119 program Den obce Bukovec aneb
„Plackovy festival“
4.120 informace k připravované výzvě
„Podpora rozvoje cykloturistiky“
s tím, že nesouhlasí s propojením
obcí Bukovec – Hrčava MK kolem
nejvýchodnějšího bodu
4.121 Žádost o projednání připojení se
k mezinárodní kampani „Vlajka pro
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Tibet“ a nesouhlasí se zapojením
obce do této akce
4.122 Rozhodnutí č. 1 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt realizovaný v rámci programu
Interreg V-A Česká republika – Polsko s názvem „SDH – Posílení přeshraniční akceschopnosti“, změna
se týká termínu ukončení realizace
nejpozději do 31. 12. 2019
volí:
4.123 ověřovatele zápisu Andreu Ligockou a Gabrielu Pazderovou
4.124 návrhovou komisi ve složení
Mgr. Petr Stonawski a Ing. Robert
Kulig

souhlasí:
4.125 s Dohodou o zřízení příjezdové komunikace mezi Obcí Bukovec a stavebníky ….. v termínu do
31. 12. 2019. Komunikace bude
řešena mechanicky zpevněným
kamenivem
4.126 s úhradou rozdílu platu chůvy v MŠ
za období leden – červen 2019 z finančních prostředků obce určených na provoz školy, po předložení skutečně vynaložených výdajů na mzdové náklady chůvy bude
příspěvek na činnost upraven
4.127 se zapojením do 3. výzvy kotlíkové dotace a spolufinancováním ve
výši 7.500 Kč

odkládá:
4.128 vydání vyjádření k výstavbě rodinného domu na pozemku p. č.
1960/1, k. ú. Bukovec u Jablunkova a k výstavbě účelové komunikace, dle podané žádosti č. j. 40/2019
do doby doložení souhlasů vlastníků pozemků a věřitelů s výstavbou
komunikace a rodinného domu
4.129 Žádost manželů ….. ze dne 15. 1.
2019, č. j. 41/2019 o zřízení vodovodní přípojky z důvodu dořešení
chybějící příjezdové komunikace
4.130 projednání hospodaření obce a financování investičních projektů
na dalším zasedání zastupitelstva
obce

Rozpočet pro rok 2019 v závazných ukazatelích
Příjmy
OdPa Text
Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činn.
Daň z příjmu fyz. osob - SVČ
Daň z příjmu fyz. osob - kap. výnosů
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu PO za obec
Daň z přidané hodnoty

v tis. Kč
schv. rozpočet
poslední
očekávané plnění
Rozpočet
2018
úprava 12/2018
k 31. 12. 2018
na rok 2019
4 235

4 435,00

4 435,00

4 435,0

84

110,00

100,00

100,0

346

416,00

400,00

400,0

3 870

4 120,00

4 120,00

4 120,0

60

106,00

106,00

106,0

8 221

8 521,00

8 521,00

8 521,0

Odvody za odnětí půdy ze ZPF

0

72,00

72,00

50,0

Poplatek za odnětí půdy z lesního

0

2,00

2,00

0,0

Poplatek za likvidaci kom. odpadu

630

660,00

660,00

660,0

Poplatek ze psů

24

24,00

24,00

24,0

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

30

80,00

80,00

80,0

Poplatek z ubytovací kapacity

10

35,00

35,00

35,0

Správní poplatky

15

15,00

15,00

15,0

Daň z hazardních her

75

106,50

100,00

100,0

Daň z nemovitostí

440

495,00

495,00

495,0

Splátky půjč.prostředků

0

174,00

174,00

174,0

Ostatní splátky půjčených prostředků

0

335,00

335,00

0,0

Dotace na volby
Dotace MSK v rámci SDV
Ostatní neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu
Investiční přijaté transfery od krajů

25

64,586

64,586

0,0

273,5

273,50

273,50

270,0

90

1 607,012

1 607,12

60,0

0

782,20

782,20

199,0

1850

1850

0

1 850,0

Dotace - obec Hrčava

0

5

5

5,0

Investiční dotace ze státního rozpočtu

Dotace v rámci přeshraniční spolupráce InteregIII

0

1690

1690

8 000,0

2212 Silnice

0

40

40

0,0

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

0

236

236

0,0

240

254,00

254,00

198,0

0

283,00

283,00

0,0

2,3

2,30

2,30

2,3

2310 pitná voda
3113 Základní školy
3314 Příjmy z knihovny
3349 Příjmy z reklamy v občasníku

2

2

2

2,0

3399 kultura - příjmy ze vstupného, ocenění

50

296,00

296,00

150,0

3412 Sportovní areály ve vlast.obce

90

152,00

152,00

90,0

Občasník obce Bukovec
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schv. rozpočet
poslední
očekávané plnění
Rozpočet
2018
úprava 12/2018
k 31. 12. 2018
na rok 2019

3612 Příjmy z pronájmu bytů

60

60,00

60,00

60,0

3613 Nebytové hospodářství

0

0,00

0,00

3,0

3632 Příjmy z pohřebnictví

40

140,00

140,00

40,0

3633 Výstavba a údržba místních inž.sítí - nájemné

35

35,00

35,00

35,0

3722 Odpady - podnikatelé

10

10

10

10,0

3723 Separace - podnikatelé

6

6

6

6,0

100

125,00

125,00

125,0

25

31,00

31,00

31,0

0

10,00

10,00

0,0

30

54,00

54,00

40,0

2

2,00

2,00

2,0

20 970,8

27 717,098

25 834,706

30 493,3

3725 Příspěvek na tříděný sběr
4351 Osobní asistence - rozvoz obědů
5512 Požární ochrana - dobrovolná část
6171 Příjmy z vlastní činnosti (pohled,knihy,pronájmy)
6310 Příjmy z úroků
CELKEM

Výdaje
OdPa Text

v tis. Kč
schv. rozpočet
poslední
očekávané plnění
Rozpočet
2018
úprava 12/2018
k 31. 12. 2018
na rok 2019

1014 Ozdravování hospodářských zvířat (útulky)

0

10

10

10,000

1069 Pozemkové úpravy

1

1

0

1,0000

2143 Cestovní ruch (údržba projektů, bod ČR)

350

780,00

800,00

350,000

4 200

6 807,00

6 807,00

600,000

Rekonstrukce mostu u čp. 224 (Fojství)

0

0,00

0,00

10,000

Odvodnění MK v lokalitě Suš

0

0,00

0,00

0,000

Odvodnění (Skotňa)

0

0,00

0,00

74,300

Odvodnění (Dvůr Blažky)

0

0,00

0,00

0,000

Silniční hospodářství (plužení, posyp, materiál)

2212

Odvodnění (Kučery)

0

0,00

0,00

0,000

4 688,6

5 161,00

5 161,00

180,000

0,0

4 100,00

4 100,00

12 530,000

Sadové úpravy veřejného prostranství u kostela
2219 PD - Zvýšení bezpečnosti a umožnění parkování
u ČZŠ

0,0

0,00

0,00

1 984,000

0,0

100,00

100,00

205,000

Úprava veřejného prostranství pod Lípou

0,0

0,00

0,00

40,000

Výroba a montáž zábradlí (pod čp. 245)

0,0

0,00

0,00

65,000

115

115,00

115,00

94,000

254

327,00

327,00

200,000

150

150

150

150,000

Ostatní silniční hospodářství
Úprava veřejného prostranství v obci Bukovec

2221 Dopravní obslužnost
Pitná voda
2310 Fond oprav vodovod
Výstavba vodojemu a vodovodu na Kympě

296

0,00

0,00

266,000

20

80,00

80,00

20,000

ČOV u PZŠ

0

0,00

0,00

36,000

kořenová ČOV (Pod Kučerami)

0

0,00

0,00

91,000

podpora domovních ČOV

0

0,00

0,00

250,000

796,0

804,00

804,00

936,000

1 000,0

359,00

359,00

8 000,000

0,0

143

143

190,000

Základní škola s pol.jaz.vyuč. Bukovec 66
- příspěvek na

529,0

604,00

604,00

650,000

Opravy soc.zařízení PZŠ Bukovec 66

200,0

70

70

32,000

PD - hřiště u PZŠ

0,0

70

70

204,000

převody dotací školám v rámci MŠMT

0,0

1542,012

1542,012

0,000

kontroly PO, ostatní služby (udržitelnost)

0,0

40

40

30,000

sanace sklepních prostor budovy čp. 74 (PMŠ)

0,0

72

72

137,000

odvádění a čištění odpadních vod
2321

Základní škola Bukovec 214
Rekonstrukce ZŠ Bukovec 214 - příspěvek na činnost
pomocná síla v kuchyni
3113
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OdPa Text
3314 Knihovna

schv. rozpočet
poslední
očekávané plnění
Rozpočet
2018
úprava 12/2018
k 31. 12. 2018
na rok 2019
190

190,00

190,00

190,000

0

171,00

171,00

150,000

90

90,00

90,00

100,000

500

755,00

755,00

500,000

tělocvična (mzdové náklady, majetek, služby,
opravy)

350

391,50

391,50

300,000

vlek - úroky, nájemné , služby

100

203,50

180,00

105,000

0

263,20

263,20

172,000

275

639

639

275,000

Pořízení, zachování a obnova hodnot historické
3326
povahy
3349 Občasník, kalendář
3399 Kultura
3412

9

PD - víceúčelové hřiště (nad ČZŠ)
3419 Sportovní činnost - TJ Beskyd + kurz
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612 Bytové hospodářství
3613 Nebytové hospodářství
3631 Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
3632 Oprava oplocení hřbitova
Oprava márnice
3635 Územní plán - nový
3713 Změna technologií vytápění

0

13

13

5,000

60

60,00

65,00

65,000

10

12,00

12,00

12,000

300

200,00

200,00

200,000

200

215,00

215,00

200,000

0

60,00

60,00

166,000

0

0,00

0,00

160,000

60

60,00

60,00

390,000

0

37,50

37,50

0,000

3721 Odvoz nebezpečných odpadů

60

60,00

40,00

60,000

3722 Odvoz komunálního odpadu

600

645,00

645,00

615,000

320

320,00

320,00

320,000

80

80,00

80,00

100,000

3745 Péče o vzhled obce

500

1 044,00

1 044,00

900,000

4222 Veřejně prospěšné práce

100

235,00

235,00

60,000

4226 Ostatní podpora zaměstnanosti

0

0,00

0,00

1,000

4351 Osobní asistence - rozvoz obědů

80

95,00

95,00

95,000

Ostatní služby v soc. oblasti - Senior Taxi, Tabita,
4359
Charita

10

10

10

50,000

2

2

2

2,000

290

361,0

361,0

325,000

2104

2104

254

2 480,000

3723

Odvoz skla, plastů, bio, papíru…
Přístřešek na kontejney

5272 Krizové řízení
Požární ochrana - dobrovolná část
5512

Projekt v rámci Přeshraniční spolupráce (Bukovec,
Istebna, Jabl.)
Stavba nové Požární zbrojnice

6112 Zastupitelstvo
6115 volby komunální
6118 Volby prezidentské

0

115

115

100,000

1 830

1 630,00

1 630,00

1 650,000

0

32,186

20,00

0,000

25

41

41

0,000

2 630

3 130,00

3 130,00

3 000,000

6171 sociální fond obecního úřadu

70

85,00

85,00

85,000

6310 Bankovní služby (poplatky, úroky)

20

30,00

30,00

202,000

6310 daň za obec

60

106,00

106,00

106,000

180

629,00

629,00

260,000

8,2

9,20

9,20

20,000

23 703,800

35 459,098

33 577,412

40 756,30

6171 Obecní úřad

6399 dotace spolkům, SOJ, neziskovým organiazacím
6402 vratka dotace za volby
CELKEM

Třída 8 - financování

Celkem

v tis. Kč

čerpání úvěru

0

0

0

splátky úvěrů

-567

-567,00

-567,00

-1 737,00

-567

-567,00

-567,00

10 263,00

Rozpočet schválen na 3. zasedání Zastupitelstva obce Bukovec dne 10. 12. 2018, usnesení č. 3.76

12 000,00

Vyvěšeno: 8. 1. 2019
Kateřina Lysková, účetní

Občasník obce Bukovec
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INFORMUJEME

Bezúročné půjčky obce a 7.500 Kč od obce
na „Kotlíkové dotace“
Vážení občané,
žít tak, aby člověk bral maximální ohledy na životní prostředí, je práce na plný
úvazek a mnohdy nijak snadná, na základě
legislativních změn jsme pro Vás shrnuli
možnosti, které můžete využít k modernizaci Vašich domovů, a to i s možností
dotačních programů a finanční podpory obce.

ÚSPORA ZA VYTÁPĚNÍ
A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ
Naše osobní svoboda končí tam, kde
začíná svoboda někoho druhého, proto pokud by kouř z vlastního komínu respektoval hranice vlastního pozemku, tak
pak může být jedno co, jak a v čem topíme. Ovšem jak všichni víme, ono to tak
nefunguje a mnohdy se díky „pár bezohledným topičům“ může výrazně zhoršit
kvalita vzduchu v širokém okolí (myslím,
že to známe všichni). Lhostejnost se dá
částečně ovlivnit neustálým vysvětlováním, ale pro nepoučitelné je potřeba najít účinnější nástroj. A proto je zde termín
1. září 2022, od kterého zákon o ochraně
ovzduší ZAKAZUJE PROVOZ kotlů třídy 1. a 2. na pevná paliva s možností
uložení pokuty až do výše 50 tisíc Kč
při porušení.
A tak bude dobré zmínit pár informací
jak a v čem správně topit.
Desatero správného topiče:
1. Používej moderní kotel či kamna
2. Nastav regulační klapky tak, aby
vzduch mohl k palivu, oheň nedus
3. Přikládej častěji menší dávku paliva
než jednu velkou dávku za dlouhý čas
4. Suš dřevo minimálně jeden až dva roky
5. Nespaluj odpadky
6. Udržuj teplotu spalin za kotlem mezi
min. 150 °C a max. 250 °C
7. Pravidelně čisti kotel a komín
8. Nevyhazuj teplo oknem, nepřetápěj
a top jen tam, kde potřebuješ
9. Nebuď lhostejný k sobě ani ke svému
okolí, zajímej se o to, co jde z Tvého
komína
10. Top tak, jak chceš, aby topil Tvůj soused
Zdroj: HORÁK, Jiří, Ing. SMOKEMANovo desatero správného topiče [online].
In: 2.3.2015 [cit. 2019-03-10]. Dostupné z:
https://vytapeni.tzb-info.cz/vytapime-tuhymi-palivy/12373-smokemanovo-desatero-spravneho-topice

Ač se to nezdá, nám všem známé
„werkové kotle“ nebo kotle nevyhovující
emisní třídy jsou pro mnohé z nás stále
dobrými služebníky, ale oproti dnešním
výkonnějším kotlům mají nižší účinnost.
Reálná provozní účinnost zastaralých kotlů (pozor, nerozhoduje datum koupě
kotle) se pohybuje v rozmezí kolem 40 %
až 65 %, čímž se výrazně zvyšuje spotřeba paliva, což se společně s cenou paliv
a objemem vlastní práce při manipulaci
s uhlím stává pro domácnost finančně
drahou záležitostí. Navíc v případě, že je
kotel ještě špatně využíván, razantně se
navýší ztráty únikem hořlaviny v tuhých
zbytcích a ve spalinách (černý popel, saze,
vysoké koncentrace CO) a starý kotel tak
může ročně vypustit do ovzduší přibližně
50 až 300 kg prachu.
Nabízí se tedy jiná varianta,
jak ušetřit za palivo a méně
obtěžovat kouřem své okolí?
Pro výměnu kotlů lze použít kotle na
pevná paliva 4 a vyšší třídy, tedy na uhlí
a biomasu (dřevo, pelety, brikety), kondenzační plynové kotle, tepelná čerpadla,
elektrokotle atd.
Kotle na tuhá paliva:
Nejjednodušším způsobem je výměna
nevyhovujícího kotle na pevná paliva za
kotel stejného paliva. V případě, že dochází ke změně na jiné palivo (např. dřevo) je nutné počítat se změnou provozních zvyklostí.
Opravdu velmi obecně lze říci, že mezi
kvalitní technologie patří automatické
a zplyňovací kotle.
Typ kotle na tuhá paliva zásadně ovlivňuje kvalitu spalovacího procesu. Spotřeba u moderních kotlů na pevná paliva je výrazně menší, neboť jejich reálná
účinnost je kolem 80 % až 90 %. Podstatou je i správná údržba kotle a komínu,
neboť saze a popílek usazený na výměníku včetně zkondenzovaných dehtů se
chovají jako izolace a brání předání tepla
spalin topné vodě. Teplota spalin vycházejících z kotle je vyšší, takže míra využití
tepla z paliva se zmenšuje, a opět roste
komínová ztráta. Stejně tak se mohou
tvořit nánosy v komíně. Ten je nutné čistit zejména kvůli bezpečnosti, protože
u znečištěného komínu může dojít k zahoření sazí.
Nové kotle jsou kvalitnější a v případě, že jsou i správně provozovány, potom za rok do vzduchu vypustí méně

než 15 kg prachu (zlepšení nastane také
u škodlivin).
Plyn:
Změna na plynový kotel vyžaduje plynovou přípojku a také revize plynového
zařízení. Kotel je prostorově nenáročný
a ulehčuje životní podmínky. Je potřeba
zmínit, že jeho realizace zahrnuje i úpravu spalinové cesty, která souběžně slouží
i pro přívod vzduchu pro spalování plynu.
Tepelná čerpadla a elektřina:
Systémy s tepelným čerpadlem patří
obecně z hlediska pořizovacích nákladů
mezi ty nejdražší, ovšem jde o vysoce
energeticky účinné řešení, které okolí
minimálně ekologicky zatěžují, a navíc
jeho provoz je finančně nenáročný. Tepelné čerpadlo řadíme mezi alternativní zdroje energie, protože umožňují odnímat teplo z okolního prostředí (vody,
vzduchu a země), převádět ho na vyšší
teplotní hladinu a následně účelně využít
pro vytápění nebo přípravu teplé vody.
U nás jsou pro vytápění nejvíce používaná tepelná čerpadla vzduch/voda pro jejich ideální poměr výkon/cena. Pořizovací náklady ostatních systémů jsou vyšší,
neboť je nutné hloubit vrt nebo položit
zemní kolektor.
V neposlední řadě si přechod na elektřinu může vyžádat nutnost sjednání většího rezervovaného příkonu nebo posílení stávajícího elektrického jističe a revizi
elektrického rozvodu.
Uvolněním radiátoru lze ušetřit až 20 %
nákladů na topení, radiátor by měl šířit
teplo volně do místnosti, proto pokud
je zahrazen nábytkem nebo záclonou, je
nutné topit více aby se místnost ohřála.
Je potřeba mít na mysli, aby byly radiátory i správně odvzdušněné.
Spotřebu tepla ovlivňují také parametry stavby, její využití, a především požadovaná domácí teplota v jednotlivých
místnostech a chodbách. Je potřeba zvážit kde a jak je potřeba topit a tím optimalizovat spotřebu tepla například prostřednictvím termostatických hlavic či řízenou
regulací. Snížení teploty v místnostech
o 1 °C ušetří odhadem 6 % ročních nákladů na vytápění.
Výměna spalovacího zařízení je finančně nákladný proces, né všichni si jej mohou dovolit. V dnešní době lze ale využít
různé dotační programy, které mohou
výrazně snížit rozdíl mezi náklady na pořízení nové a staré technologie.

11

Duben 2019 / číslo 86

3. VÝZVA KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ
Předmětem podpory kotlíkové dotace bude výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujícím třídu 3, 4 nebo 5
dle ČSN EN 303-5 za:
Typ nového zdroje tepla

Míra
+ navýšení
+ příspěvek
Max. dotace
+ příspěvek
podpory
v prioritní
obce Bukovec
za kotel (Kč)
MSK (Kč)
(%)
oblasti (Kč)
(Kč)

Max. výše
dotace Kč)

Plynový kondenzační kotel

75 %

95.000 Kč

7.500 Kč

7.500 Kč

7.500 Kč

117.500 Kč

Tepelné čerpadlo

80 %

120.000 Kč

7.500 Kč

7.500 Kč

7.500 Kč

142.500 Kč

Kotel na biomasu – automatická
dodávka paliva

80 %

120.000 Kč

7.500 Kč

7.500 Kč

7.500 Kč

142.500 Kč

Kotel na biomasu – ruční dodávka paliva

80 %

100.000 Kč

7.500 Kč

7.500 Kč

7.500 Kč

122.500 Kč

Kombinovaný kotel na uhlí a biomasu –
ruční a automatická dodávka paliva

Nepodporováno

Kotel na uhlí – ruční nebo automatická
dodávka paliva

Zdroj: RAŠKOVÁ, Lucie a Lucie HOCHMANOVÁ. Prezentace: Informace k 3. kolu kotlíkových dotací. Moravskoslezský kraj, 2019.
Mezi uznatelné náklady dále patří:
• stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle (včetně nákladů
na úpravu spalinových cest) nebo tepelného čerpadla,
• stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby nebo kombinovaného
bojleru
• náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu

způsobilého k užívání a k prokázání
splnění technických parametrů, ovšem
pouze v období do uvedení nového
zdroje tepla do trvalého provozu,
• náklady na projektovou dokumentaci
– tyto náklady nezahrnují náklady na
zpracování žádosti
• časová způsobilost výdajů: od 15. 7.
2015 (tudíž lze využít i na již dříve namontované kotle, které jsou v seznamu podporovaných výrobků či zpětné
proplacení realizace výše uvedených
nákladů).
Plynový
kondenzační
kotel
150.000 Kč

Podrobné informace o dotaci budou
zveřejněny na: lokalnitopeniste.cz

BEZÚROČNÁ PŮJČKA OBCE
Pro mnohé může cena realizace výměny otopné soustavy může výrazně přesahovat výši dotace, proto se Obec Bukovec
rozhodla nabídnout svým občanům možnost využít bezúročné půjčky.
Výše bezúročné půjčky obce bude
odvozena od zdroje vytápění:

Kotel
Kotel
na biomasu –
na biomasu –
automatická ruční dodávka
dodávka paliva
paliva
200.000 Kč

200.000 Kč

Tepelné
čerpadlo
200.000 Kč

BEZPLATNÝ KOTLÍKOVÝ SPECIALISTA
Pro maximální podporu Vám
pomůžeme i s vyřízením všech
potřebných dokumentů prostřednictvím kotlíkového specialisty,
který Vám:
1) poskytne Vám veškeré potřebné dotační informace
2) připraví společně s Vámi dokumenty potřebné k podání žádosti
3) podá za Vás elektronicky žádost o kotlíkovou dotaci
4) bude Vás informovat ohledně stavu podané žádosti
5) zajistí sepsání smlouvy o kotlíkové půjčce s obcí
6) připraví společně s Vámi podklady ke správnému vyúčtování pro vyplacení kotlíkové dotace

Zdroj: STEINER, Leo. Prezentace: Program bezúročných půjček na
výměnu kotlů. Sekce řízení Národních programů, SFŽP ČR, 2019.

Ing. Veronika Haratyková
Mobil: 603 725 655, E-mail: haratykova@bukovec.cz
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Zateplení nemovitosti
Chceme-li ušetřit peníze za topení, nesmíme také zapomenout na to v jakém
stavu máme nemovitost. Staré nemovitosti jsou kvůli výrazným únikům tepla doslova žrouty energie. Zateplením fasády,
podlah, stropů a výměnou oken lze tyto
náklady výrazně snížit (v nejlepším případě až o 50 %).
Tepelná izolace je opatření směřující
k oddělení různě teplých prostředí tak,
ať se co nejméně ovlivňují (laicky řečeno
zaizolování vytápěného prostoru od nevytápěného).
S tímto tématem je spjatý i výskyt plísní
v domácnosti, neboť jejich vznik je způsobem nejčastěji vysokou relativní vlhkostí
v kombinaci s nízkou teplotou vnitřních
stěn, aby k tomu nedocházelo je nutné udržovat teplotu konstrukce dostatečně vysoko
nad teplotou rosného bodu (právě zateplením vnějších stěn nebo výměnou oken, ideálně s izolačním trojsklem) a pravidelným intenzivním větráním (vyvarujte se otevírání
oken „na větračku“, takto pootevřené okno
velmi ochlazuje blízké stěny a tím je podporován vznik plísní a platíte mnohem více
za topení). Kvalitnější vnější zateplení navíc
odstraní tepelné mosty a zabrání tak srážení vodní páry na zdivu, čímž výrazně klesá
pravděpodobnost vzniku plísní.
Komplexní zateplení domu v kombinaci se vnějším stíněním oken bude dobrým
pomocníkem i v horkých dnech, neboť se
sníží přehřívání domácnosti a při venkovních teplotách přes 30 °C je možné společně s intenzivním větráním v brzkých
ranních hodinách udržet vnitřní teplotu
nemovitosti kolem 23 °C.
Pokud si přejete zateplit dům, ale máte
obavu, že se bude jednat o drahou inves-

tici, můžete v současné době až do roku
2021 využít dotačního programu Nová
zelená úsporám, prostřednictvím kterého můžete zateplovat až o 50 % levněji.

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
O dotaci mohou požádat fyzické, právnické osoby a bytová družstva (v našem
kraji bytový dům s max. 3 bytovými jednotkami). Výše dotace spočívá na základě toho, jak efektivně se majiteli domu
podaří snížit spotřebu tepla. Podmínkou
je snížení nákladů za vytápění alespoň
o 20 %, tudíž zde velkou roli hraje kvalitní
provedení zateplení. Výše úspor se prokazuje odborným posudkem, který zároveň
slouží i jako podklad pro výpočet dotace.
Ze zkušeností plyne, že pro získání podpory např. na výměnu oken je nutno zároveň provést zateplení některé další konstrukce, např. stropu pod půdou, střechy
či části fasády. Při návrhu většího rozsahu
zateplení lze dosáhnout výhodnějších
podmínek i úspory tepla.
Z programu NZÚ můžete získat dotace na:
a) zateplení obvodových stěn, střechy,
stropu a podlah nad exteriérem – od
500 Kč/m2
b) podlahy na terénu – od 700 Kč/m2
c) výměnu oken a dveří – od 2.100 Kč/m2
d) vypracování odborného posudku
a technického dozoru – 25.000 Kč
e) nainstalování venkovní stínící techniky (rolety, žaluzie, slunolamy) –
500 Kč/m2 až 1.000 Kč/m2
f) v yužití tepla z odpadních vod –
5.000 Kč až 15.000 Kč na jeden dům
g) zelenou střechu – 500 Kč/m2

Výše dotace závisí na ploše zateplované konstrukce na obálce budovy, čím
více provedených opatření vedoucích
k úspoře energie, tím vyšší lze dotaci získat. Pro žadatele z Moravskoslezského
kraje platí zvýhodnění 10 %. Lze získat až
50 % celkových způsobilých výdajů, nejvýše však 550.000 Kč na zateplení a dalších až 350.000 Kč na výměnu zdrojů, instalaci vybraných obnovitelných zdrojů
atd.. Překážkou pro získání dotace není
ani provedení některých prací, např. zateplení, svépomocí.
Zároveň je v současné době možné získat dotační bonus za kombinaci kotlíkové
dotace a Nové zelené úsporám
Na jeden rodinný dům nelze uplatňovat více různých žádostí současně. V jedné
žádosti však může být žádáno o kombinaci opatření (například zateplení, výměnu
zdroje tepla a instalaci solárních panelů).
Podpořená opatření je potřeba zpravidla
dokončit do 24 měsíců ode dne akceptace žádosti. Po jejich dokončení lze podat
žádost na další nerealizovaná opatření
a postupovat tak při větší rekonstrukci
domu po etapách.
Program podporuje také výstavbu nových rodinných i bytových domů v nízkoenergetickém a pasivním standardu.
Podrobné informace o jednotlivých
oblastech podpory naleznete v textu výzvy a na: novazelenausporam.cz
Zdroj: Nová zelená úsporám: Rodinné
domy - zateplení [online]. [cit. 2019-03-11].
Dostupné z: https://www.novazelenausporam.cz/nabidka-dotaci/rodinne-domy-zatepleni/

Úspora vody
Dostatečné množství kvalitní vody je
v poslední době klíčovým problémem.
V následujících letech lze očekávat postupný úbytek vody a nerovnoměrné rozložení
srážek během roku v souvislosti s celkovou
změnou klimatu. S vodou bychom se tedy
měli naučit správně hospodařit.
Činnost
Spláchnutí toalety
Koupel ve vaně

Spotřeba
v litrech
(přibližně)
3 – 12
100 – 150

Sprchování

30 – 80

Mytí nádobí v myčce

10 – 30

Mytí nádobí v dřezu

15 – 40

Mytí nádobí pod tekoucí
vodou

20 – 70

Praní v pračce

40 – 90

Mytí rukou
Pití

3
1,5 – 3

Vaření

5–7

Mytí auta

200

Zdroj: https://www.cenyenergie.cz/spotreba-vody-v-domacnosti-tipy-jak-setrit/#/
promo-ele
Jeden ze způsobů, jak správně nakládat s vodou, je snižovat její spotřebu, popřípadě používat užitkovou vodu místo pitné. Při výstavbě nebo rekonstrukci
domu zvažme možnosti, jak využít srážkovou vodu na zalévání zahrady či splachování WC.
Zalévání dešťovou vodou je výhodné
nejen z ekonomického hlediska, ale také
se tato voda více hodí pro zálivku zahrady více než pitná díky svému chemickému

složení. Dešťovka je chudá na soli, neobsahuje agresivní chlór.
Nejideálnější volbou jsou podzemní
nádrže na dešťovou vodu, ať už z hlediska estetiky, tak především i z praktického
hlediska. Takto uskladněná voda na chladném místě a bez přímého vystavení slunečnímu záření se kazí méně.
Zvolení správné velikosti nádrže lze
odvodit od velikosti odvodňované plochy
– nejčastěji velikosti a typu střechy. V případě využívání dešťové vody na zálivku
zahrady je potřeba znát přibližnou plochu
zahrady, kterou budeme zalévat. V případě využití vody v domácnosti je potřeba
si ujasnit, na co vše chceme vodu využít
a s kolik osob v domácnosti žije.
Pro využívání dešťové vody v domě
musí být vnitřní rozvod užitkové vody
oddělen od okruhu pitné vody, aby byla
vyloučena její nechtěná kontaminace.
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V případě, že dojde voda v dešťové nádrži, je přes čerpadlo zajištěna dodávka pitné
vody do okruhu s užitkovou vodou tak, aby
byla zajištěna nepřetržitá dodávka vody.
V současné době lze využít dotační
program Dešťovka, prostřednictvím něhož lze získat dotaci pro vybudování takovýchto nádrží.

DOTACE NA DEŠŤOVOU VODU
Dotační program Dešťovka Ministerstva životního prostředí a SFŽP ČR se zaměřuje na boj se suchem. Cílem je podpořit efektivní využívání a hospodaření se
srážkovou a odpadní vodou v domácnostech. Dotaci lze získat na pořízení nádrže
na záchyt dešťové vody a její další využití
i na systémy určené k recyklaci odpadní
vody třeba na splachování toalety. Výše
dotace až 50 % způsobilých nákladů.
Dotaci lze využít pro rodinné nebo bytové domy a také v některých rekreačních
objektech sloužících pro trvalé bydlení.
Akumulace srážkové vody pro zálivku
zahrady – dotace až 55.000 Kč
1. zachytávání srážkové vody
2. Filtrace srážkové vody
3. Akumulace srážkové vody
4. Voda na zálivku
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Dotace je určená pro stávající domy
v celé ČR. Příspěvek mohou získat i majitelé obytných domů, které slouží k trvalému bydlení.
Zdroj: https://www.dotacedestovka.cz

8. Filtrace srážkové vody
9. Akumulace srážkové vody

Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady – dotace až
65.000 Kč
1. Zachytávání srážkové vody
2. Filtrace srážkové vody
3. Akumulace srážkové vody
4. Řídící jednotka – přepínání zdrojů
5. Voda na splachování WC
6. Voda na zálivku
Dotace je určená pro stávající domy
i novostavby v celé ČR. Příspěvek mohou
získat i majitelé obytných domů, které
slouží k trvalému bydlení.
Zdroj: https://www.dotacedestovka.cz

Dotace je určená pro stávající domy
i novostavby v celé ČR. Příspěvek mohou
získat i majitelé obytných domů, které
slouží k trvalému bydlení.
Zdroj: https://www.dotacedestovka.cz
Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody – dotace
až 105.000 Kč
1. Jímání šedé vody
2. Čištění šedé vody
3. Akumulace přečištěné vody
4. Řídící jednotka – přepínání zdrojů
5. Voda na splachování WC
6. Voda na zálivku
7. Zachytávání srážkové vody

Fixní výše dotace se pohybuje od
20 do 60 tisíc korun v závislosti na pořízené technologii, k níž se dále přičítá tzv.
proměnná část, tedy příspěvek 3 500 korun za každý m³ nádrže. Minimální velikost
nádrže musí být 2 m³.
Dotace se vztahuje na nákup zařízení,
jeho instalaci, zemní práce i úpravu rozvodů. U projektů zaměřených na přečištění
odpadních vod je součástí dotace i úhrada nákladů za projektovou dokumentaci
až do výše 10.000 Kč.
Podrobné informace o jednotlivých
oblastech podpory naleznete v textu výzvy a na: www.dotacedestovka.cz.
Zdroje:
1) https://www.dotacedestovka.cz
2) https://www.narodniprogramzp.cz/
nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=50
3) ht tps://voda.tzb -info.c z /destova-voda/18332-jak-vybrat-nadrz-na-destovou-vodu-rady-a-tipy-pro-vas

Dotační program naší obce „Domovní ČOV“
Zásady:
1. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace
Vyhlašovatelem a poskytovatelem dotace je Obec Bukovec, identifikační číslo
00535940,Bukovec 270, 739 85 Bukovec.
2. Cíl programu
Zlepšení životního prostředí v oblasti odpadních vod podporou výstavby
domovních ČOV, zemních filtrů náhradami za septiky a žumpy.
3. Vymezení okruhu příjemců
Žadatelem a příjemce dotace může být:

a) fyzická osoba – vlastník budovy, ke
které je ČOV zřízena nebo
b) fyzická osoba – stavebník rozestavěné budovy, ke které je ČOV zřízena a je
zároveň vlastníkem této rozestavěné budovy nebo vlastníkem pozemku, jehož je
tato rozestavěná budova součástí anebo
vlastníkem práva stavby, na jehož základě je stavba budovy realizována.
Žádost podává vlastník nebo stavebník budovy napojené na ČOV. V případě napojení více budov podávají
žádost vlastníci nebo stavebníci společně s uvedením poměrných nákladů. Pokud se jedná o více vlastníků

nebo stavebníků jedné napojené budovy mohou vlastníci nebo stavebníci zplnomocnit jednoho k podání
žádosti a zajištění všech úkonů spojených s vyřízením žádosti. Smlouva
o přidělení dotace bude podepsána
s každým žadatelem zvlášť.
4. Lokalizace programu
Příjemce dotace musí ČOV realizovat na
katastrálním území obce Bukovec pro
budovu určenou k trvalému bydlení na
území obce Bukovec, ve které jsou ke
dni podání žádosti trvale hlášené osoby.
Je-li příjemcem dotace stavebník roze-
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stavěné budovy, musí ČOV realizovat na
území obce Bukovec, v případě rozestavěné budovy se musí jednat o budovu
určenou k trvalému bydlení a stavební
se zavazuje, že ve lhůtě do 5 let ode dne
poskytnutí dotace budou v předmětné
budově trvale hlášeny osoby.
5. Podmínky pro poskytnutí dotace
5.1. Výše dotace činí 70 % uznatelných materiálových nákladů, nejvýše však 30.000 Kč na jedno číslo popisné nebo na jednu rozestavěnou
budovou, ke kterým je ČOV zřízena.
5.2. Žadatel nesmí mít ke dni podání
žádosti závazky po dni splatnosti (dluh)
vůči obci Bukovec.

6. Uznatelný náklad projektu
Uznatelnými náklady projektu jdou
materiálové náklady technologické.
Příkladem je samotná domovní čistírna odpadních vod, přívodní potrubí,
odpadové potrubím šachtice, přívodní kabel pro napájení elektrického zařízení čističky, zemní filtr, náplň zemního filtru. Náklady musí být vynaloženy
v přímé souvislosti s výstavbou ČOV
a v množství odpovídajícím projektové dokumentaci.
7. Neuznatelné náklady projektu
Neuznatelnými náklady jsou jiné než
výše uvedené náklady. Příkladem neuznatelných nákladů je cena výkopových prací, montáže, projekční prací,
zásypového písku, dlažby, náklady na
opravu septiku, náklady na větší množství potrubí, než bylo nezbytně nutné
dle projektu a podobně.
Poskytovatel dotace má právo neuznat některé náklady, pokud vysloví
pochybnosti o jejich velikosti a účelnosti.
8. Předkládání žádosti o dotaci
Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří:
• žádost o poskytnutí dotace na vzorovém formuláři,
• rozhodnutí vodoprávního úřadu
o povolení k vypouštění odpadních
vod a ke stavbě ČOV,
• kolaudační souhlas vodoprávního
úřadu o povolení užívání ČOV,
• kopie faktury a doklad o jejím zaplacení,

• souhrnná tabulka s uvedením všech

nákladů

9. Termín a adresa podání žádosti
Žádosti lze podávat osobně nebo doporučenou poštou na adresu:
Obecní úřad Bukovec, Bukovec 270,
739 85 Bukovec
Žádosti lze podávat průběžně od 1. 3.
2019 do 30. 9. 2019 a budou vyhodnocovány postupně v termínech zasedání
Zastupitelstva obce Bukovec.
10. Vyhodnocování žádostí
Žádosti budou vyhodnocovány z hlediska věcné správnosti a úplnosti po
jejich přijetí. V případě potřeby bude
žadatel vyzván obecním úřadem k doplnění nebo upřesnění žádosti. Pokud
tak žadatel neučiní do 60 dnů od doručení výzvy, bude žádost odložena a vyřazena z dalšího posuzování.
Úplná žádost bude předložena na posouzení uznatelnosti a účelnosti nákladů spolu s návrhem smlouvy a výše dotace je schválení zastupitelstvu obce.
11. Uzavření smlouvy a vyplacení dotace
Po schválení bude žadatel vyzván
k podpisu smlouvy a do 30 dnů od
podpisu mu bude dotace poskytnuta.
Dotace bude převedena na bankovní účet uvedený žadatelem. Ve výjimečných a zdůvodněných případech
lze finanční prostředky vyplatit jiným
způsobem.
12. Kontrola přijetí dotace
Zařízení, na které byla poskytnuta dotace, musí být prokazatelně funkční
minimálně 20 let od uvedení ČOV do

INZERCE
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provozu. Vlastník vodního díla je povinen provádět, na základě příslušných
ustanovení vodního zákona, jedenkrát
za pět let prostřednictvím osoby odborně způsobilé pověřené Ministerstvem životního prostředí, technické
revize vodního díla ohlášeného podle
vodního zákona a výsledky těchto revizí předávat do 31. prosince příslušného
roku Obecnímu úřadu Bukovec anebo
jednou za pět let provést z čistírny odpadních vod odběr vzorků a výsledky laboratorního rozboru poskytnout
Obci Bukovec.
Žadatel, který uvedl ČOV do provozu
více jak 2 roky před uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace, předloží spolu
se žádostí o dotaci příslušnou revizní
zprávu, dokládající způsobilost provozování ČOV.
Poskytovatel má právo na kontrolu
funkčnosti ČOV fyzickou kontrolou.
V případě zjištění nesplnění podmínek přiznání dotace může poskytovatel
požadovat vrácení celé nebo poměrné
části dotace.
13. Závěrečné ustanovení
Na poskytnutí dotace není právní nárok.
14. Seznam příloh
1. Žádost o dotaci
2. Souhrnná tabulka pro výpočet účelové dotace
15. Účinnost
Tento dotační program byl schválen
usnesením zastupitelstva obce č. 5.139
ze dne 25. 2. 2019 a nabývá účinnosti
dnem 1. 3. 2019
Kateřina Lysková, účetní
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Kořenová čistička
Vážení spoluobčané,
doba, ve které žijeme je sice vyspělá,
nicméně moderní životní styl velmi zatěžuje přírodu. Lidí na zeměkouli celkově přibývá geometrickou řadou. S každým nově
narozeným člověkem, ať se nám to líbí
nebo ne, vzrůstá devastace životního prostředí. Má to na svědomí především konzumní způsob života. Uvědomme si však,
že na přírodě závisí život lidského pokolení.
Každý z nás se může chovat tak, aby
ulehčil přírodě a pomohl ji zachovat pro
budoucí generace. Jak na to?
Jedním z řešení tohoto problému jsou
čističky odpadních vod. Čističky jsou přínosem, vodní tok se stane opravdu vodním tokem a ne stokou.
Z těchto důvodů se Rada obce na svém
81. zasedání v roce 2018 rozhodla zadat
mimo jiné i zpracování studie na výstavbu
čističky odpadních vod z části obce „Kučery“ pomocí kořenové čistírny.
Dle technického řešení, které navrhuje Ing. Čechák, by šlo napojit na kořenovou čističku celkem 18 rodinných domků.
Hlavní kanál by vedl od rodinného domku p. Kajzara podél obecní komunikace až k samotné kořenové čističce, která
bude na obecním pozemku pod břehem
u p. Bulawové. Vedlejší pomocná stoka
povede od rozcestí nad p. Kawulokem
rovněž podél obecní komunikace a dále
pak dolů okolo p. Čmiela a p. Bulawové,
kde se napojí na hlavní kanál.
Tímto bych chtěl požádat a zároveň
poprosit dotčené občany o udělení souhlasu s věcným břemenem u pozemků,
kde je plánovaná výstavba vedlejší stoky.
V nejbližší době bude svolána schůzka
ohledně výstavby kořenové čističky s občany, kterých se to týká na obecním úřadě
v Bukovci. Občanům, kteří se budou chtít
napojit na kořenovou čističku, se budeme

individuálně věnovat a navrhneme technické řešení na připojení k čističce.
Níže bych Vás chtěl jenom stručně seznámit s funkcí kořenové čističky, principy,
jejími výhody a omezením.

zdržení – doba, po kterou se voda v systému čistí – je přibližně 10 dní.
Výhody

• Nepotřebují elektrickou energii
• Vyžadují minimální údržbu
• Umí čistit všechnu vodu z domácnosti

(ze záchodu, koupelny, kuchyně atd…)

• Využívají přirozené procesy čištění od-

padní vody

• Mají dlouhou životnost (při dobré údrž-

bě desítky let)

• Nízké provozní náklady – kořenové

Kořenová čistička Kobeřice u Brna

•

Princip
Kořenové (vegetační) čističky odpadních vod fungují na stejných principech
jako přirozené mokřady, kde probíhají samočistící procesy. Základním principem
kořenové čističky je průtok předčištěné
odpadní vody kořenovým filtrem. Kořenový filtr je naplněn jemnými kamínky,
na jejichž povrchu sídlí bakterie, které zajišťují čisticí proces. Rostliny vysázené na
kořenovém filtru mají doplňkovou funkci
- částečně odsávají živiny, dodávají kyslík,
na jejich kořenech sídlí bakterie a v zimě
působí jako tepelná izolace.

•

Předčištění vody
Ještě před průtokem kořenovým filtrem
musí být voda zbavena mechanických nečistot a případně anaerobně předčištěna.
To probíhá v anaerobním separátoru - vícekomorovém septiku, anebo (v případě
obcí) v sedimentačních nádržích.
Poté již vtéká voda do kořenového filtru, kde pomalu putuje přes filtrační materiál osázený mokřadní vegetací. Doba

•
•
•
•
•

čistírny mají pětkrát až desetkrát nižší
provozní náklady oproti mechanicko-biologickým čističkám
Dobře snáší nestálý přítok vody a nestálou kvalitu vody.
Je možné je využít i na jednotné kanalizační síti. Obec tím pádem nemusí
stavět novou kanalizaci.
Jsou krásné (od jara do podzimu na
nich kvetou vlhkomilné květiny)
Vytváří nové biotopy
Příznivě ovlivňují mikroklima okolí
Vykazují dobrý čistící účinek již od zahájení provozu
Obecní kořenové čistírny mají mnohonásobně nižší provozní náklady než
klasické ČOV

Omezení
• Kořenová čistička vyžaduje 3 m² na obyvatele. Další prostor je potřeba na další
objekty (cca 2 m² na obyvatele). Jedná
se o objekty mechanického předčištění,
regulační šachtu a zasakovací objekt.
Na závěr bych chtěl jenom dodat, že
naše kořenová čistička, může být navíc
krásným koutem přírody, neobvyklým
biotopem, který rozšiřuje biodiverzitu
území.
Mgr. Petr Stonawski, zastupitel

Problematika čištění odpadních vod v obci
Obec Bukovec vnímá potřebu řešení problematiky odpadních vod v obci. V současné době jsou splaškové vody částečně vyváženy z žump, ve většině případů pouze
předčištěny v septicích a následně svedeny
různými potrubími do konečného recipientu, který tvoří drobný vodní tok Zarembčok
a jeho přítoky. Vodní tok tak spíše připomíná
stoku, zejména v obdobích s menším množstvím srážek a nižší úrovní hladiny.
V minulosti byla zpracována studie na
odkanalizování celé obce, která uvažovala s vybudováním ČOV v dolní části obce
v lokalitě Kučery, kam by byly svedeny veškeré splaškové vody z území obce. Z důvodu složité konfigurace terénu a rozdělení obce vodním tokem by bylo nutné
výraznou část splaškových vod přečerpá-

vat (bylo uvažováno o několika čerpacími
stanicemi), což by zvyšovalo provozní náklady tohoto řešení. Celkové náklady na
odkanalizování celé obce by dosáhly cca
140 mil. Kč v cenové úrovni platné k době
zpracování studie v roce 2009. Výstavba by
zasáhla celou obec a znamenala by výrazné omezení provozu v obci a poškozeny
by byly i mnohé úseky komunikací opravené v poslední době. Vzhledem k počtu
obyvatel v obci by náklady na vybudování
kanalizace v obci přesáhly částku 100.000,na obyvatele. V současné době není možné
čerpat finance na stavbu z dotačních titulů.
V případě možnosti čerpání dotací je toto
zatíženo poměrně velkou mírou rizika, pokud se nepodaří naplnit všechny podmínky
dotace (např. stanovené procento připoje-

ných nemovitostí v celé obci) je nutné dotaci v plné výši vrátit.
Obec se rozhodla odkanalizování celé
obce neprovádět, ale preferovat formu individuálního čištění odpadních vod, které
bude podporovat ze svého rozpočtu. Současně bude řešena likvidace odpadních vod
u školních zařízení ve správě obce, na tato
zařízení bude umožněno připojení soukromých nemovitostí v bezprostřední blízkosti.

Připravované čistírny ve správě
obce
Kořenová čistírna
V obci je připravován pilotní projekt
kořenové čistírny odpadních vod, která
bude umístěna v lokalitě Kučery, kde se
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nachází vhodná plocha v majetku obce.
Na kořenovou čistírnu budou svedeny
vody z blízkého okolí nacházejícím se nad
touto lokalitou. V současné době je zjišťován zájem o připojení na tuto kořenovou
čistírnu, předpokládaná kapacita je 50 EO
(ekvivalentních obyvatel), což znamená
připojení cca 12 rodinných domů.
Kořenová čistírna využívá pro čištění
vody práci organismů, které jsou vázány
na kořenový systém mokřadních rostlin.
Rostliny rostou v čistících polích, pro tuto
velikost čistírny jsou uvažována tři čistící pole o celkové ploše 150 m². Poměrně
velké požadavky na prostorové možnosti
jsou nevýhodou tohoto způsobu čištění
odpadních vod, jinak se z hlediska údržby
jedná o jednoduché zařízení nevyžadující častou obsluhu, údržba spočívá v občasné kontrole zařízení a čištění česel na
nátokové části. Před zimním obdobím
bude vzrostlá vegetace pokosena a rozprostřena nad čistícím polem, na jaře
bude zkompostována. Zařízení využívá
malé množství elektrické energie pro
pohon čerpadel, které převádějí vodu
mezi jednotlivými čistícími poli. Přečištěná voda bude odvedena do vodoteče
Zarembčok.
V roce 2018 radní obce navštívili obec
Hostětín, kde je v provozu obecní kořenová čistírna odpadních vod a seznámili
se se zkušenostmi z provozu a náročností údržby. Je možné, že se i v další části
obce najde vhodná lokalita pro umístění
dalšího podobného zařízení, kam by opět
byly svedeny odpadní vody z přilehlých
nemovitostí.
Čistírny odpadních vod pro školní
zařízení
V současné době jsou odpadní vody ze
školních zařízení svedeny do zastaralých
čistíren, které již neplní svou funkci. Tato
zařízení budou nahrazena novými biomechanickými čistírnami, na které budou napojeny i rodinné domy v okolí. Napojení
okolních domů je výhodné z důvodu vyrovnání nátoků vod na čistírnu zejména
v letním období, kdy je ve školních zařízeních omezený provoz, čistírna však pro
svůj provoz potřebuje i v těchto prázdninových měsících pravidelný přívod „živin“. Přečištěná voda bude odvedena do
přilehlého vodního toku.
ČOV u ZŠ s polským vyučovacím jazykem bude umístěna za budovou ZŠ, bude
na ni přivedena voda ze základní a mateřské školy, budovy hasičské zbrojnice
a z 5 rodinných domů v okolí. Budova
PZKO nebude na ČOV napojena z důvodu
nevyrovnaného, jednorázového nátoku,
který není pro provoz ČOV vhodný. Pro
objekt základní školy je současně připravován i projekt pro nakládání dešťovými
vodami, které budou jímány v podzemní
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nádrži a distribuovány zpět do objektu
pro splachování toalet.
ČOV u ZŠ s českým vyučovacím jazykem bude umístěna na obecním pozemku
naproti základní školy, který je v současné
době využíván jako školní hřiště. Výstavba
nového hřiště bude zahájena v letošním
roce nad budovou ZŠ a uvolněný prostor
stávajícího hřiště bude využit pro výstavbu ploch pro parkování a čistírny odpadních vod. Bude se opět jednat o biomechanický typ čistírny odpadních vod, pro
kořenovou čistírnu zde není dostatečně
velký prostor. Na čistírnu budou svedeny
vody ze školy, školní kuchyně a z přibližně
8 rodinných domů v blízkém okolí.
Rodinné domy napojené na čistírny odpadních vod ve správě obce (tzn. na kořenovou čistírnu a dvě čistírny o školních
zařízení) budou hradit poplatky za likvidaci odpadních vod obci ve formě stočného. O výši poplatků bude rozhodnuto
v Zastupitelstvu obce podle zkušeností
v okolních obcích a po přesnějším určení
provozních nákladů čistíren.

Individuální čištění odpadních
vod u rodinných domů
Likvidace odpadních vod bude řešena individuálně dle možností majitelů
nemovitostí. V současné době jsou možnosti řešení této problematiky odvozem
splašků na zařízení ČOV nebo čištěním
odpadních vod.
Žumpy
V případě řešení odvozem jsou odpadní vody svedeny do těsné jímky – žumpy.
Po naplnění jsou odvezeny fekálním vozem na nejbližší zařízení ČOV. Odvoz je
zpoplatněn, což provoz tohoto systému
prodražuje. Od 1.1.2019 je v platnosti novela zákona č. 113/2018 Sb., která mění
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Dle
§38 odst. 8 ten, kdo akumuluje odpadní
vody v bezodtokové jímce (žumpě), je povinen zajistit jejich odvoz na čistírnu odpadních vod a prokázat tento způsob jejich likvidace vodoprávnímu úřadu nebo
České inspekci životního prostředí předložením dokladu, a to zpětně za období
posledních dvou kalendářních let. K odvozu odpadních vod je oprávněn pouze provozovatel čistírny odpadních vod
nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona a jsou povinni vydat doklad
prokazující odvoz odpadních vod. Podle
novely zákona bude povinností vlastníka
jímky (žumpy) předložit doklady o odvozu
odpadních vod až od roku 2021. Je tak vyhlášeno dvouleté přechodné období, kdy
kontroly nebudou probíhat, nicméně i v
tomto přechodném období bude nutné
odvoz odpadních vod zpětně prokázat.

Duben 2019 / číslo 86

Domovní čistírny odpadních vod
Další možností je výstavba čistírny
odpadních vod. Jedná se o jednoduché
zařízení, které je umístěno na pozemku
rodinného domu. Hlavní část je tvořena
nádrží zapuštěnou do terénu, do které
jsou svedeny odpadní vody z nemovitosti.
Uvnitř je zařízení rozděleno několika přepážkami a objem nádrže je provdušňován
vzduchem z membránového dmýchadla.
Toto zařízení spotřebovává pro svou činnost elektrický proud, jedná se o odběr
přibližně 60 W.
Přečištěná voda je poté odvedena z nádrže a nabízejí se dvě základní možnosti,
co s ní. Jednodušší způsob její likvidace
je svedení do vodního toku, který se nabízí v případě pozemků v jeho blízkosti.
V opačném případě je možné přečištěnou
vodu zasakovat do horninového prostředí
pomocí vsakovacího zařízení. Stavba čistírny odpadních vod je dle zákona vodní dílo,
musí být tedy řádně umístěna a povolena.
Před osazením čistírny je nutné nechat
zpracovat projektovou dokumentaci projektantem s příslušným oprávněním a na
stavbu musí být vydáno stavební povolení. Součástí povolení stavby je i povolení
pro vypouštění vod do vod povrchových
(v prvním případě, kdy je přečištěná voda
svedena do vodního toku) popř. povolení k vypouštení vod do vod podzemních
(v případě zasakování). V případě zasakování je ve většině případů nutné zpracovat
i hydrogeologický průzkum, který prověří
možnost zasakování v dané lokalitě a navrhne vhodný typ a velikost zasakovacího zařízení. Zpracování tohoto průzkumu
je ve většině případů součástí zpracované projektové dokumentace pro čistírnu.
V rámci povolení zařízení je také stanoven interval provádění rozborů přečištěné vody, jejichž výsledky se předávají vodoprávnímu úřadu, který čistírnu povolil.
Protože je pro rozklad nečistot využíváno činnosti mikroogranismů, je potřebné pro správnou funkci čistírny přijmout
určité zásady. Nesmí být používány silné
desinfekční prostředky, nesmí být do odpadu splachováno velké množství tuku
a odpadů, které nejsou biologicky rozložitelné apod. Pokud tyto zásady nejsou
dodržovány, čistírna nepracuje správně,
což se projeví zápachem a také nevyhovujícími výsledky rozborů vody. Při dodržování základních zásad provozu se nejedná o náročné zařízení, údržba spočívá
v kontrole zařízení, občasném odstranění zachycených nečistot a přidání nových
bakterií pro zlepšení čistící funkce.
Podpora ze strany obce
Obec se rozhodla podporovat výstavbu individuálních čistíren v obci. Protože
podpora podobného systému individuálního čištění odpadních vod z dotačních
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titulů je omezená a je opět svázána tvrdými podmínkami a požadavky na udržitelnost celého systému, byla tato možnost pro obec vyhodnocena jako riziková.
Obec však vnímá potřebu zlepšení kvality likvidace odpadních vod v obci, a proto
se rozhodla poskytnout podporu z rozpočtu obce, která bude spočívat v poskytnutí
části nákladů na projektovou dokumentaci
a stavbu čistírny. Orientační cena za povolení a výstavbu ČOV se pohubuje kolem
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100.000,-, cena se může lišit podle způsobu likvidace přečištěné vody a konkrétních
podmínek v dané lokalitě. O výši poskytnuté podpory a o podmínkách, za kterých
bude podpora poskytnuta bylo jednáno na
Zastupitelstvu obce.
Pro rok 2019 byla z obecního rozpočtu uvolněna částka 250.000,- pro první
možné zájemce, v dalších letech se počítá s navýšením této částky i podle zájmu občanů.

V této souvislosti dále informujeme, že
je v současné době možné čerpat podporu také na systém zachycování a zpětného použití dešťové vody v rámci programu Dotace dešťovka. Zachycenou vodu
je možné využít pro zálivku zahrady, případně ji využít pro splachování WC uvnitř
domu. Podrobnější informace ohledně
podmínek a výši dotace je možné zjistit
na stránkách www.dotacedestovka.cz.
Ing. Roman Čechák, projektant

INFORMACE Z ÚŘADU

Místní poplatky v roce 2019
Sazba místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je ve
výši 500 Kč za osobu. Sazba se odvíjí od
nákladů předchozího roku, poplatek byl
schvalován v prosinci r. 2018 na základě
skutečných nákladů roku 2017, které byly
v celkové výši 908.507 Kč, z toho na odvoz
nebezpečného odpadu 32.498 Kč, směsného komunálního odpadu 499.405 Kč,
separovaného odpadu 251.459 Kč, bioodpadu 54.261 Kč, objemného odpadu
70.884 Kč. Příjmy od společnosti EKO-KOM za separaci odpadů byly ve výši
134.882,50 Kč, Textil-Eco 1.000 Kč, ostatní 11.577 Kč.
V čl. 6 Obecně závazné vyhlášky obce
Bukovec č. 3/2018, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů jsou uvedeny
následující osvobození a úlevy:
od poplatku je osvobozena fyzická
osoba uvedená v čl. 2 odst. 1 písm. a),
která je
a) umístěna do dětského domova pro
děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy nebo školského zařízení pro
preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo
c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo
chráněném bydlení.
Od poplatku se osvobozují:
a) fyzické osoby dle čl. 2 písm. a), které
jsou zbaveny svéprávnosti,
b) fyzické osoby dle čl. 2 písm. a), které se
v kalendářním roce narodí,

c) fyzické osoby dle čl. 2 písm. a), které
jsou v rodině v pořadí narozené čtvrté
a další a nejsou výdělečně činné,
d) fyzické osoby dle čl. 2 písm. a), které
v kalendářním roce pobývají nepřetržitě nejméně 6 měsíců v nemocnici. Osvobozeny jsou po dobu pobytu
v tomto zařízení, přičemž osvobození
se vztahuje na celý měsíc pobytu,
e) fyzické osoby dle čl. 2 písm. a), které
mají v obci Bukovec pobyt a vlastní
stavbu určenou k individuální rekreaci,
byt nebo rodinný dům, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba,
z titulu vlastnictví této stavby,
f) fyzické osoby dle čl. 2 písm. a), které
jsou hlášeny k trvalému pobytu na adrese sídla ohlašovny, a to Bukovec 270,
g) fyzické osoby dle čl. 2 písm. a) po dobu
výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody po dobu výkonu, nebo odnětí
svobody v délce nejméně 3 měsíce.
Osvobození se poskytuje po dobu výkonu a vztahuje se na celý měsíc,
h) fyzické osoby dle čl. 2 písm. a), které se
v příslušném kalendářním roce nepřetržitě zdržují v zahraničí nebo mimo adresu pobytu. Osvobození se poskytuje
po dobu tohoto pobytu a vztahuje se
na celý měsíc.
Úleva se poskytuje:
a) ve výši 50% fyzické osobě dle čl. 2
písm. a), která studuje a je ubytována
mimo své bydliště a na území jiné obce,
b) ve výši 50 Kč fyzické osobě dle čl. 2
písm. a) jejichž svozová dostupnost je
větší než 210 m,
c) ve výši 250 Kč fyzické osobě dle čl. 2
písm. a) jejichž svozová dostupnost je
větší než 300 m,
d) ve výši 250 Kč fyzické osobě dle čl. 2
písm. a), která žije sama, je ve věku starší 65 let a jejichž svozová dostupnost je
větší než 100 m,
e) ve výši 250 Kč fyzické osobě dle čl. 2
písm. b) vlastnící nemovitost v části
obce Bařiny, jejichž svozová dostupnost je větší než 250 m,

f) ve výši 100 Kč fyzické osobě dle č. 2
písm. a) bydlící v nemovitosti v části
obce Půlgruň, Bařiny a Markov.
Celé znění Obecně závazné vyhlášky
č. 3/2018, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunální odpadů je zveřejněno na stránkách
obce: www.bukovec.cz, v sekci úřad, právní předpisy obce.
Sazba místního poplatku ze psů je ve
výši 120 Kč za prvního psa a ve výši 180 Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele.
Oba poplatky jsou splatné nejpozději
do 31. 12. 2019.

Očkování psů
a koček
Dne 25. 4. 2019 (čtvrtek) proběhne očkování psů (koček) proti vzteklině, a to na těchto místech:
• Nový most 50 m
nad křížovou 
8:00 hodin
• Budova čp. 180
– Hotel Kempa 
8:30 hodin
• U budovy obecního
úřadu 
9:00 a 17:00 hodin
• Obchod „Pod lípou“  9:30 hodin
• Pulgruň (autobusová
zastávka) 
11:15 hodin
Očkování se platí na místě ve výši
130 Kč. Bližší informace na tel. 558
369 012 nebo mob. 602 728 828.
MVDr. Bojko
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Oznámení

Dne 18. 5. 2019 (sobota) proběhne v obci Bukovec svoz nebezpečných složek
komunálního odpadu a svoz velkoobjemového odpadu. Tento svoz proběhne
v době od 8.00 do 12.00 hodin.

Kontejner pro velkoobjemový odpad bude umístěn:
• na točně u české ZŠ
• u mostu (50 m nad Křížovou)
Kontejner pro nebezpečné složky
komunálního odpadu bude umístěn:
• u budovy Obecního úřadu Bukovec
(bezplatně můžete přinést tyto nebezpečné odpady: staré baterie, monočlánky, motorové oleje, fritovací oleje, lednice,
televize, zářivky, výbojky, zbytky barev, ředidel, lepidel, pesticidy – látky k hubení
škodlivých organismů, insekticidy – prostředky proti škodlivému hmyzu, staré léky)
V části obce Půlgruň proběhne svoz rovněž v sobotu 18. 5. 2019 (sobota) v době
od 9.00 do 9.30 hodin. Kontejner bude umístěn poblíž autobusové zastávky v této
lokalitě. Odpady zde odevzdejte až v sobotu 18. 5. 2019 v době od 9 do 9.30 hodin.

Elektrokola pro Bukovec
včetně 1. dobíjecího stojanu v rámci kampaně e-kola. Účelem výpůjčky je propagace elektromobility, turistického ruchu
a sportu v kraji. Možnost zapůjčení bude
od 1. 5. 2019 v areálu Kempalandu, každý
den, včetně víkendu od 8:30 – 17:00 hod.
Ceník

Jak jsme již informovali v minulém vydání zpravodaje, naši obci byly zapůjčeny
Moravskoslezským krajem 4 elektrokola,

2 hodiny
4 hodiny
8 hodin
1 den

Vodné
Náklady na provoz vodovodu v roce
2018, který je v majetku obce, byly ve
výši 226.931,52 Kč, je v nich zahrnut
rozbor vody, materiál, služby, elektřina,
opravy, poplatky, dohoda o provedení
práce. Cena za provedení oprav je ve
výši 103.568 Kč. V rámci těchto oprav
byl vyměněn následující materiál: šoupě přírubové, kolo ruční, koleno elektro, nákružek lemový, příruba točivá,
těsnění ploché pro pitnou vodu, trubky, objímka s gumou nerez, dále byla
provedena demontáž starého žebříku,
výroba a montáž nového žebříku, betonáž trubek, montáž PE potrubí.
V roce 2018 bylo odebráno celkem
14.114 m³ vody.
Podkladem pro výpočet vodného
jsou náklady na provoz vodovodu
a stav vodoměrů odběrných míst. Zastupitelstvo obce schválilo na svém
3. zasedání, konaném dne 10. 12. 2018
cenu vodného platnou od 1. 1. 2019
ve výši 16 Kč/m3.
Jana Brzežková, referentka

95,- Kč
170,- Kč
300,- Kč
390,- Kč

Více informací naleznete na www.
bukovec.cz
Zdeňka Sikorová, referentka investic

INVESTICE

Účelová pozemní komunikace k RD č.p. 175
Bukovec - Bujákovi

V lednu 2018 jsme podali žádost o dotaci
na stavbu místní komunikace k RD č.p. 175 –
Bujákovi v rámci vyhlášeného dotačního titulu Moravskoslezského kraje „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského
kraje 2018“. S žádostí jsme byli úspěšní, a tak
se již můžete projíždět po nové komunikaci. Moravskoslezský kraj, který se na spolufinancování podílel, poskytl obci ze svého
rozpočtu 39% z celkových nákladů stavby,
tedy částku 400 000 Kč.
Zakázku realizovaly Lesostavby Frýdek-Místek, a. s. za celkovou částku
1.044.270,29 Kč včetně DPH.
Pavlína Suszková, referentka investic

19

Duben 2019 / číslo 86

Během výstavby

Po realizaci

Podařilo se nám…
Ke komunikaci v lokalitě „Na Břehu“
obec získala společné povolení ze dne
23. 1. 2019, č. 17/2018, a to na první část,
v úseku od Krajské komunikace III/0148
po rodinný dům Kluzových. V březnu zastupitelstvo obce schválilo další kroky
spočívající v pokračování druhé etapy.
Jedná se o příjezdovou komunikaci na
parcele č. 1392/6, k. ú. Bukovec u Jablunkova, k pozemkům, které jsou vyčleněny
v Územním plánu, jako pozemky stavební. Prioritou bude především odvodnění
zemní pláně a zřízení funkční drenáže. Již
nyní disponujeme průkazní zkouškou pro
úpravu zeminy, vyhotovenou společností
Frekomos, s. r.o. Valašské Meziříčí. Více informací v příštím občasníku.
Zdeňka Sikorová, referentka investic

Výstavba vodojemu a vodovodu na Kempě v obci
Bukovec … aktuálně
Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace pro plánovanou výstavbu vodojemu, včetně nových vodovodních řadů a propojení se stávajícím
systémem vodovodní sítě byla uzavřena se společností Sweco Hydroprojekt
a.s., se sídlem Praha. V roce 2017 obec
uhradila této společnosti částku ve výši
125.840 Kč za vypracování studie a částku ve výši 265.595 Kč, což je 1/2 smluvené částky za vypracování PD pro DÚR.
V únoru 2018 proběhlo jednání s vlastníky

pozemků a zástupci společnosti ohledně připomínek či nesouhlasů se stavbou
a za účelem upřesnění konečných tras
stavby. V dubnu 2018 vydal MěÚ Jablunkov, odbor územního plánování sdělení:
Stavba "Vodojem a Vodovod Na Kempě"
v k.ú. Bukovec u Jablunkova je vymezena v územním plánu Bukovec jako stavba veřejně prospěšná, pro kterou lze práva k pozemkům vyvlastnit. Jelikož jsme
nezískali souhlasy všech vlastníků pozemků stavbou přímo dotčených, od té

doby, co nám odbor územního plánování sdělil, že stavba je veřejně prospěšná,
jsme postupovali v režimu stavby veřejně prospěšné, k níž není třeba dokládat
souhlasy vlastníků. Proto byl následně
požádán MěÚ Jablunkov, odbor životního prostředí o souhlas k odnětí půdy ze
zemědělského půdního fondu (dále jen
ZPF) pro stavbu veřejně prospěšnou. Dne
21. 5. 2018 byl odborem životního prostředí vydán souhlas s trvalým odnětím
půdy ze ZPF pro účely veřejně prospěšné
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stavby "Výstavba vodojemu a vodovodu
Na Kempě". V červenci byla odeslána žádost na MěÚ Jablunkov, stavební úřad
o územní rozhodnutí společně s veškerými doklady a projektovou dokumentací.
Následně bylo společnosti Sweco Hydroprojekt s.r.o. telefonicky sděleno, že stavba není veřejně prospěšná a že vrt nemá
stavební povolení, se zdůvodněním, že
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v územním plánu je vodovod zakreslen
jako liniová stavba na konkrétních pozemcích bez možnosti odchylky (tzn.
není vyznačen koridor pro možné variantní umístění vodovodu). Se zhotovitelem PD byl uzavřen dodatek č. 1 a č. 2
v návaznosti na uvedené vyjádření. Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. doporučuje v rámci probíhající změny územního

plánu obce zanést vodovod a vodojem
v jejich navržené trase do Územního plánu jako veřejně prospěšnou stavbu. V návaznosti Zastupitelstvo obce Bukovec na
svém 25. zasedání dne 11. 4. 2018 schválilo
pořízení nového územního plánu Bukovec. V současné době probíhá výběrové
řízení na zhotovitele ÚP. O dalším vývoji
vás budeme opět informovat.

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.
Duben
Kawuloková Aloisie		
92
Bojková Marta			50
Bulawová Renata		
50

Květen
Lysková Terezie			85
Lysek Jan			65
Cieslarová Jana			65
Bojková Jarmila			60
Szkanderová Gertruda 60

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

Červen
Klus Jan		
Cieslarová Aloisie		
Hermanová Helena		
Michalková Anežka		
Lysek Rudolf		
Čmielová Věra 		
Byrtus Vladislav		

96
80
80
70
65
60
55

Charlie Chaplin

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

KULTURA V OBCI
Milí spoluobčané,
jaro nám pomalu klepe na dveře a s ním se probouzejí k životu i kulturní akce organizované přes naší obec. Tímto bych
Vás chtěl srdečně pozvat a zároveň vyzvat, aby jste se zúčastnili kterékoliv akce konané napříč celým rokem 2019. Ať už je to
den země v Goralii na konci dubna nebo třeba adventní koncert
v době Vánoc. Z toho důvodu, že je nejen potřeba aktivně přiložit ruku k dílu, ale i vytvořit patřičnou atmosféru, bez které se
kulturní program jednoduše neobejde. A to je přesně úkol pro
Vás, občany naší obce. Věřím, že se společně uvidíme na nejedné
společenské události, která nás obohatí ať už to duševně nebo
hmotně a zanechá v nás pocit, že Bukovec je obci, která nejenže
tvrdě bojuje o své místo pod sluncem, ale umí se i pořádně bavit.
Za výbor pro kulturu a školství
Marian Bojko

Kalendář kulturních akcí
v roce 2019
26. 4. 2019

Den Země v Goralii

30. 4. 2019

Stavění Máje na Kempě

14. 5. 2019

Posezení s jubilanty

15. 5. 2019

Vítání občánků

24. 5. 2019

Den dětí v Kempalandu

21. 6. 2019

Koncert kapely OLYMPIC

19. 7. 2019

Přebor v ručním kosení na nejvýchodnější
louce ČR

31. 8. 2019

Den obce Bukovec, aneb „Plackovy festival“

23. 10. 2019 Sázení stromů
4. 12. 2019

Mikulášská nadílka

6. 12. 2019

Vánoční Vídeň

22. 12. 2019 Adventní koncert
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Vážení občané, malí, velcí, dospělí…
Rádi kreslíte, malujete, tvoříte, jste výtvarně zdatní?
Dokážete jakoukoliv technikou ztvárnit náš areál „Cestujeme po Evropě“ nebo kostel Nanebevzetí Panny Marie?
Pokud ano, rádi Vaše výtvarné práce vystavíme v Základní škole s polským jazykem vyučovacím v rámci akce
Den obce Bukovec aneb „Plackovy festival“, která se uskuteční v sobotu dne 31. 8. 2019.
Pravidla jsou velmi jednoduchá, formát výkresu A4 nebo A3, forma poštovní známky.
Chcete-li své dílo prezentovat veřejnosti, odevzdejte výkres nejpozději do 1. 7. 2019 na obecním úřadě.
Věříme, že se aktivně do naší výstavy zapojíte, již nyní děkujeme . Ivana Kluzová, referentka kultury

Zapojte se do připravy kalendáře o receptech
našich maminek a babiček
Máte jakýkoli tradiční výborný recept
od vaší maminky, babičky či prababičky ať už na bábovku, polévku, omáčku,
cukroví nebo rodinný oběd? Na „lejočki“,
„kluzki“, výbornou svíčkovou anebo vánočního kapra? Podělte se o něj s námi!
Připravujeme totiž další vydání kalendá-

ře. Zapojte se tedy a pošlete recept, nejlépe i s fotografií, a to na email: Kultura.
bukovec@email.cz. Pokud se nám podaří nashromáždit dostatečné množství
receptů v termínu do 30. 6. 2019, pak se
můžeme těšit na kalendář pro rok 2020
i s vašim receptem. Byla by přeci velká

škoda, kdybychom zapomněli na to, co
naše maminky a babičky uměly . K receptu můžete přidat např. i jméno babičky anebo dopsat k jaké příležitosti byl recept ve vaší rodině připravován.
Budeme se těšit!
Monika Czepczorová

Ohlédnutí za desátým rokem činnosti Klubu seniorů
Zdá se být neuvěřitelné, že Klub seniorů v Bukovci oslavil loni již 10 let od svého
založení. Každý rok byl plný různých akcí
a aktivit, pravidelná setkání, organizace
zájezdů, aktivní účast i podíl na obecních
akcích, to vše vždy v dobré náladě a s nadšením. I v loňském roce jsme toho hodně
zažili, a hlavně si vše užili!
Dne 20. 4. 2018 se konala obecní akce
Den Země, do které se pravidelně naši
členové zapojují, s úklidem pomáhalo
9 „seniorů“.
Na jaře se konal zájezd pro veřejnost,
v pátek 27. 4. 2018 jsme navštívili výstavu Floria v Kroměříži, ta se nesla v duchu
„Česká historie v květech“. Nejznámější floristé zde květinově ztvárnili 6 známých žen, například Emu Destinnovou,
Marii Terezii a připravili 12 kytic pro slavné ženy, např. kněžnu Libuši či Boženu
Němcovou. Nádhernou podívanou nám
zpestřila hudební vystoupení Evy a Vaška i Veselé Trojky.
Dne 5. 5. 2018 jsme se vydali s KDU-ČSL
na zájezd na Svatý Hostýn. Cesta zpět vedla přes Sedliště, kde jsme navštívili rodáka
z Bukovce otce Pavla Motyku.

Tradiční smažení vaječiny (ze 100 ks vajec ) se konalo kvůli bouřce v chatě pod
Gírovou dne 23. 5. 2018 za účasti všech
našich členů.
I koncert Kollárovců, dne 8. 6. 2018, jsme
si užili v plném počtu včetně naší nejstarší členky, která v roce 2018 oslavila 83 let.
Další námi pořádaný zájezd vedl na
Turzovku, 15. 8. 2018 nás autobus zavezl

až na parkoviště pod kostelem Panny Marie Matky Církve na Živčákové.
Dne 25. 8. 2018 se konal další ročník
„Plackoveho festivalu“, kde jsme po roční
přestávce opět pekli placky, smažili langoše, čepovali pivo a podávali kávu s domácím karamelovým rohlíčkem.
Říjen byl pro nás náročnější. 6. 10. 2018
jsme si dopřáli krásný kulturní zážitek

Občasník obce Bukovec

zhlédnutím muzikálu Sněhurka na ledě
v třinecké Werk aréně.
Za pár dní, 10. 10. 2018, vedly naše kroky na Hrčavu (některé z nás tam vyvezl
autobus). Pokud jste ještě nikdy neslyšeli
historii (nejen) hrčavského kostela v podání pana Jindřicha Vojkovského, vřele
doporučujeme.
V neděli 21. 10. 2018 se konal další námi
pořádaný zájezd a jeli jsme do Polska.
Tychy a Goczalkowice zvaly k podzimním
procházkám i nákupům dušičkových dekorací, květin, keřů atd.
Ihned po návratu jsme se vrhli na přípravu výstavy. Děti z obou našich základních škol i některé naše členky vyrobily
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různé originální předměty a dekorace.
Také naše „pernikářky“ a další bukovecké šikovné ručičky nám pomohly k tomu,
aby bylo na co koukat. Výstava byla otevřena pro veřejnost od 26. 10. 2018 do
1. 11. 2018 a po celou dobu jsme nabízeli
k prodeji většinu vystavených předmětů,
ale i domácí zákusky.
Vánoční nádech už měla naše vilijovka,
dne 29. 11. 2018 jsme si připravili sváteční
menu a rozdali malé dárky. K tomu nám
děti z obou základních škol uspořádaly
vystoupení, děkujeme.
Poslední adventní neděle, dne 23. 12.
2018, patřila Adventnímu koncertu v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Po vystou-

pení naší Bukovecké scholy a Beskydského komorního orchestru jsme se loučili
a odcházeli do svých domovů už s tou
pravou vánoční náladou.
S koncem roku 2018 se uzavřelo 10 let
naší činnosti. Po celou dobu jsem byla
předsedkyní Klubu a ráda pomyslné „žezlo“ předám dál. Novou předsedkyní Klubu seniorů v Bukovci byla zvolena paní
Marie Roženková. Všichni členové jí přejí hodně štěstí, sil, trpělivosti i tolerance
při realizaci dalších akcí a těšíme se na vše
co je před námi, protože nás to vše stále baví!
Za Klub seniorů v Bukovci
Terezie Jochymková

prezy w Kempalandii. Organizatorem była
Macierz Szkolna, która zapewniła bogaty
program, poczęstunek i upominki. W kolejną zimę MSz obiecała dzieciakom kulig
z prawdziwego zdarzenia i to za granicą,
będzie się działo, już z kopyta kulig rwie...
Styczeń to bardzo ważny okres w życiu polskich przedszkoli na Zaolziu. Wiadomo: 21. 01. jest Dzień Babci a 22. 01. jest
Dzień Dziadka. Podczas tych dni to wnukowie mają szczególną okazję, by podziękować swoim dziadkom za trud włożony
w wychowanie, w czas im poświęcony,

troskę, opiekę i zabawę. Najmłodsi przygotowywują specjalne laurki i mnóstwo
własnoręcznie wykonanych prezentów.
Ze swoich skarbonek łowią pieniążki, by
kupić czekoladki. Starsi , za własne kieszonkowe, kupują babciom naśliczniejsze bukiety kwiatów a dziadkom męskie
perfumy z górnej półki. A dorośli ? Ci to są
najszczęśliwsi, że maluchy dziadków mają,
bo oni wtedy są przecież ciągle dziećmi
swoich rodziców i wykupują dziadkom
super pobyty w kąpielach lub vouchery
do welnesów. I to też często za granicę,

Zima w Bukowcu
Przedszkolaki wykorzystały biały puch
na 102. Ładne zimowe widoki zachęcały
przedszkolaków do spacerów i wielozmysłowego poznawania uroków zimowego
krajobrazu. Ciekawe i bezpieczne zabawy
ruchowe na śniegu rozwijały sprawności
dzieciaków. Najweselsze były aniołki w
śniegowych pierzynach, najodważniejsze
zjazdy i najżmudniejsze lepienie bałwankowej rodzinki. Starszacy tradycyjnie brali
udział w kursie narciarskim Pod Kympóm
w Bukowcu. Instruktorzy z Maliny cierpliwie wprowadzali przedszkolaków w tajniki bezpiecznych wyjazdów i zjazdów
z górki. Koszty transportu pokryła gmina Bukowiec, więc przedszkolaki posyłają włodarzom wioski całusy a uczniowie
wdzięcznie się kłaniają za ten miły gest.
Doświadczenia zyskane na intensywnych treningach na nartach wykorzystali
uczestnicy na 47. Zjaździe Gwiaździstym
w Mostach. Przedszkole reprezentowały
na tej tradycyjnej sportowej imprezie polskich szkół niesamowite dziewczyny. Na
biegówkach pędziła po laury Terezka a w
slalomie walczyła z bramkami odważna
Natalka. Brawa i dla rodziców, najbliższych
trenerów młodych talentów.
Wszyscy z rodzicami brali udział w zimowej olimpiadzie sportowej. Pomysłowe i nietypowe gry, dla wszystkich grup
wiekowych, rozbawiły uczestników im-
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do Polski, na Słowację no bo na Bora Bora
nikt się nie pochwalił, a może ? A dlaczego
święta w ten zimowy czas ? Zawdzięczamy ten termin Poznaniakom i pani Mieczysławie Ćwiklińskiej, znanej aktorce kina
i teatru. Miała 85 lat, kiedy miała wystąpić
w Poznaniu a redakcja Expresu Poznańskiego wręczyła eleganckiej babuni tort
oraz kwiaty. I tak oto to przyjazne święto
wzięło się w Polsce u i nas. W wielu krajach na świecie jest ale inaczej. Przedszkole w Bukowcu bardzo chętnie dołączyło
się uroczystych obchodów. Należy się to
naszym miłowanym. I tak oto Bukowianie
gościli w swej przedszkolnej sali ukochanych dziadków , którzy z rozbawieniem
śledzili wesołe przygody Pączka. Dramatyzacja znanej bajki zmieniła nieco tradycyjną treść i widownia odetchnęła z ulgą
nad figlarnym zakończeniem bajki. Ukradkiem wycierała łzy słuchając najpiękniejszych wierszy dla babć i dziadków. Tematyczne piosenki wywołały uśmiechy
na twarzy i gromkie brawa. Portrety ukochanych dziadków wiszą od teraz na honorowych miejscach w domu. Kolorowe
zakładki zachęcają do czytania nie tylko
książek dla dzieci, ale i literatury dla dorosłych. Takie własnoręcznie wykonane
prezenty bardzo się gościom podobały.
Niech dziadzio z babunią tak nam długo
żyją, póki komar i mucha morza nie wypiją.
A ty mucho, ty komarze pij cie wodę powoli,
niech się dziadzio z babunią nażyją do woli.
Walentynki były dla Bukowianów dużą
niespodzianką. Otrzymali w prezencie
dwa miesięczne ślimaki, achatiny reticulaty, swojskiego Bolka i Lolka. Opiekują
się nimi troskliwie i cierpliwie czekają na
to, aż podrosną. Zgodnie zmieniają się
przy obserwacji, bo takie spotkanie oko
w oko zachwyca. Nasz rewelacyjny kącik
przyrodniczy wszystkim polecamy, nawet w domu. Prowadzenie obserwacji, to
nie tylko rozbudzanie ciekawości świata
i kształtowanie postaw proekologicznych.
Taki przyrodniczy projekt badawczy uczy
dzieci odkrywać i doświadczać. Edukacja
z sercem to efekt murowany i warty naśladowania.
Starszacy zaliczyli też zimowe nocowanko w przedszkolu a wszyscy znakomicie się bawili na baliku maskowym, gdzie
ulubione tańce przeplatały się ze śmiesznymi konkursami i wesołymi masażykami.
Rewelacyjna była dyskoteczka, tak pląsać
potrafią tylko maluchy. Na ten widok wysuwa się pytanie a może zrobimy konkurs :
Bukowiec ma talent . Przedszkolacy jak tylko dygną z minką, to już sukces a szkolacy
? Ci to śmigają do róźnych kółek zainteresowań i tam są dopiero talenty. A dorośli ?
Kiedyś wioską na pawłaczach wieczorem
niosło się granie i śpiewanie całych rodzin,
może warto wrócić do tradycji. Młodzi
niech już dziś stroją gitary a starsi masy-
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rują kolana. Marzenia się spełniają i już w
kolejnej gazetce władze wioski wygłoszą
szansę dla każdego Bukowianina i trzeby
być przygotowanym. Nagrody i smakołyki
małym balowiczom zafundowali rodzice,
dzięki im za to.
Tłusty czwartek, zjedz więc pączka, bo
kto nie zje mówią że, nieszczęśliwy będzie
człowiek i nie będzie wiodło się. Tłusty
Czwartek, święto pączka, kreplika, koblihy, faworka, mniam. Pamiętam z domu
ten wspaniały zapach, który unosił się
z kuchni, kiedy moja ukochana mamusia
smażyła najsmaczniejsze pączki. Dziś w
piekarniach można kupić różnego rodzaju pączki, które lubimy zajadać przez cały
rok. Mam propozycję dla obywateli Bukowca: a może oprócz plackarni zrobimy
pączkomanię i wybierzemy gospodynię,
która nam na własnych oczach przygotuje
ten najznakomitszy pączek ?
8. marca, Dzień Kobiet, niech każdy się
dowie. Przedszkolaki pamiętają i przygotowały dla swoich miłych mam, babć,
pań w stołówce, w szkole i na gminie papierowe kwiatki, które im wręczały razem
z piosenką i wierszem.Był to sygnał dla tatusiów, by migiem odwiedzili najbliższą
kwiaciarnę w Piosku i kupili kwiaty. Ci ale
dziwnie patrzyli w szatni na misia z bukietem kwiatów, który przypominał im o tym
dniu. Na podpowiedzi swoich pociech
przebąkiwali pod nosem coś o komunistycznym święcie. Szanowni tatusiowie,
do komputerów, kliknijcie gdzie trzeba
i zapoznajcie się z historią. Zaczęło się w
roku 1910 w Kopenchadze.

Pod koniec marca przedszkolaki wystąpią z programem kulturalnym na walnym zebraniu Miejscowego Koła Macierzy Szkolnej i Miejscowego Koła PZKO.
Dwie ważne organizacje, które wspierają
przedszkole i szkołę. Pomagają gdy trzeba, wystarczy tylko poprosić, wytłumaczyć, co z tej pomocy będę miały dzieciaki i już więcej nie trzeba się o nic troszczyć. Bardzo pięknie dziękujemy i prosimy
o więcej: Wystarczy tylko chcieć, bo jak nie
Wy, to kto.
Potem nas czekają przygotowania do
majowego święta rodziny. Zdradzę tylko,
że będzie to górolski muzikal . Czekamy
też na wiosnę, bo wtedy przedszkolaki
będą wyjeżdżały do okolicznych wiosek
i miast. Edukacyjne wycieczki będą realizowały nieszablonowe pomysły, które
uaktywizują im mózg. Pomogą dzieciakom osiągnąć lepsze efekty nauczania
oraz przyniosą większe rezultaty w edukacji. Owszem to nie znaczy, że w domowym
Bukowcu przedszkolaki nie mają twórczą atmosferę i różne ciekawe warsztaty.
I specjalne dla rodziców. Ale trzeba ruszyć
w świat, który na nich czeka z otwartymi
rękami. Nasz mały obywatel drobnymi
kroczkami będzie z chęcią korzystał z propozycji, które życie im przyniesie.
W czerwcowym festynie, za budynkiem gminy, damy czadu. Efektywnie zatańczymy i na Waszą cześć zahelokómy.
Echo poniesie podziękowanie aż pod
obłoki.
Razem będziemy zmieniali nasz Bukowiec na lepszy świat...
Pani Janka

Občasník obce Bukovec
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Z naszej szkoły

Szanowni Bukowianie,
wiosna tuż, tuż, więc należy krótko podsumować tegoroczną zimę. Jak już jest normą w naszej szkole, działo się bardzo dużo …
W styczniu odbyło się w PSP Bukowiec
pierwsze spotkanie Rady gminy w tym
roku kalendarzowym. Zaznajomili się oni
z funkcjonowaniem naszej placówki, obejrzeli lokale szkoły i poprowadzili swoje zebranie w naszej jadalni – muzeum, gdzie
przygotowaliśmy dla naszych radnych
mały poczęstunek. W terminie od 28 stycznia do 1 lutego 2019 odbył się Kurs narciarski w Kempalandzie, w którym uczestniczyli niemal wszyscy uczniowie bukowieckiej
podstawówki. Należał on do bardzo udanych również dzięki świetnym warunkom
śniegowym i słonecznej pogodzie.
W pierwszy dzień lutego siedmiu
uczniów naszej szkoły wzięło udział w Turnieju szachowym w Trzyńcu, gdzie zajęli
czołowe lokaty.
W piątek 8 lutego rodzice przygotowali dla swoich pociech Olimpiadę Zimową w Kempalandzie. Sportowe spotkanie
rozpoczęło się uroczystym zapaleniem
znicza przez naszą pani dyrektor Iwanę
Wrona, następnie było sporo dyscyplin
i współzawodnictw na śniegu oraz opiekanie parówek. Chociaż było dosyć zimno,
wszyscy bawili się doskonale.
Trzynasty dzień lutego odwiedzili bukowiecką szkołę Harcerze z Wodzisławia
Śląskiego, by zaznajomić nas z funkcjonowaniem, historią i współczesną działalnością Harcerstwa polskiego. Przygotowali
dla uczniów stanowiska, na których dzieci musiały spełniać poszczególne zadania
umysłowe i sprawnościowe. Po spotkaniu
z kolegami z Polski wszyscy chcieli zostać
harcerzami.
Dopołudnie przed wakacjami wiosennymi władzę w szkole przejęły królewny,
pielęgniarki, kotki, fotograf, kosmonauta, złodzieje, dzidziuś oraz dalsze twory
z tego i nie z tego świata, by wspólnie na
baliku maskowym zabawić się, zatańczyć
i zjeść coś dobrego….
Wesoła nutka w szkole zmieniła się nieco w poważną, kiedy 25 lutego zawitała do
nas pani Z. Čmielowa z warsztatami pt. Cy-

berprzemoc, gdzie sporo dowiedzieliśmy
się z zakresu zagrożeń w świecie komputerów i nie tylko…
Do najważniejszych wydarzeń tego sezonu niewątpliwie należał Zjazd Gwiaździsty, w tym roku organizowany przez wędryńską podstawówkę. Pomimo tego, iż
organizatorzy mieli z powodu braku śniegu na trasach biegowych sporo kłopotów,
wywiązali się z tego znakomicie. Dzięki
temu w pierwszą marcową sobotę zawodnicy mogli stanąć na starcie i powalczyć
o puchary i medale. Z naszej szkoły wzięło udział w zawodach 18 uczniów i można
powiedzieć, że na wszystkich możemy być
prawem dumni. Czołowe lokaty zajęli Adamek Czepczor (1. miejsce), Max Tomanek
(2. miejsce), Karolina Skupień, Kubuś i Maja

Pyszko (4. miejsca), Terezka Lipowska oraz
Jonaszek Koky (6. miejsca ) …
Nie tylko sportem może pochwalić się
nasza placówka, lecz również udziałem w
konkursach śpiewaczych (Zpěváček) i językowych (Fox), na których wyniki jeszcze czekamy.
Sporo akcji za nami, ale jeszcze więcej
przed nami. Do najważniejszych oczekiwanych przez nas to: wyjazd do Zielonej
Szkoły w Karlowicach, kurs nauki pływania w Bystrzycy, kukiełki w Czeskim Cieszynie, zapisy do 1. klasy (9.4.2019), zapisy do przedszkola (9.5.) oraz Dzień Matki
w Domu PZKO 16 maja, na który już teraz
serdecznie zapraszamy!
Piękny wiosenny czas,
życzy PSP Bukowiec
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První měsíce roku 2019 v české Základní škole a Mateřské škole Bukovec

Z činností základní školy
Ve čtvrtek 31. 1. se jako každoročně konala na naší škole recitační soutěž našich
malých recitátorů. Již na začátku ledna
obdržel každý žák báseň přiměřené délky.
Celý měsíc se všichni pilně připravovali pod
vedením svých paní učitelek, mnohým pomáhali i rodiče či jiní rodinní příslušníci. Báseň bylo třeba zvládnout nejen bezchybně
zpaměti, ale také umět pěkně přednášet.
V každé ze tří věkových kategorií pak byli
ohodnoceni tři nejlepší recitátoři.

otázkami, které se týkaly zdravé výživy či
znalostí druhů potravin nebo informací,
proč je daná potravina pro naše tělo důležitá. Za správné odpovědi, které skupinky zaznamenávaly na mazací tabulky, dostávalo družstvo určitý počet bodů, které
mohli směnit za jednotlivé části skládačky
puzzle. Vítězné družstvo obdrželo přívěšek na klíče s motivy Zdravé 5 a všichni
účastníci pěknou záložku do knihy.
Děti aktivita bavila, se zaujetím spolupracovaly a tento projekt byl vítaným
zpestřením našeho vyučování.

Program Zdravá 5

Lyžařský výcvik s Malinou

S výukovými programy Zdravé 5 máme
velmi dobré zkušenosti, proto jsme se rozhodli využít její nabídky i letos. Projektová
dvouhodinová lekce byla v pondělí 11. 2.
připravena zvlášť pro žáky 1. a 2. ročníku
a zvlášť pro žáky 3., 4. a 5. ročníku. Odlišnosti se týkaly složitosti daného tématu.
Mladší děti se poučily o správném složení
pestré stravy, zahrály si hru a ve skupinkách připravovaly z čerstvého ovoce a zeleniny na talíři zdravou svačinku v podobě
nějakého obrázku. Starší školáci si v úvo-

Letošnímu lyžařskému výcviku přály
velmi dobré sněhové podmínky i téměř
jarní slunečné dny. Třicítka našich lyžařů od začátečníků až po velmi pokročilé učinila v posledním únorovém týdnu
další výrazný krůček. Naše škola měla letos opět dvě výhody oproti jiným školám
- bezplatnou dopravu dětí na skiareál zajištěnou obecním úřadem a výhodnou
cenu – stokoruna na dítě za den.
Mgr R. Byrtusová a Mgr. Š. Sikorová,
učitelky ZŠ

Recitační soutěž

du připomněli, pro jakou část organismu
je, ta která potravina zdravá a důležitá,
a poté začali hrát ve čtyřčlenných smíšených skupinách stolní deskovou hru „Obchod Zdravé 5“, kde měli vybírat z množství obrázkových žetonů ty správné nebo
zdravé potraviny a ukládat je do pomyslných regálů v obchodě. Tato aktivita byla
navíc prokládána lektorčinými soutěžními

Z činností školní družiny
Na běžkách
Zima nadělila dětem v Bukovci velké
množství sněhu a s tím i mnoho příležitostí k zimním radovánkám. Ve školní
družině tak děti chodily nejen sjíždět
kopec na lopatách a bobech, ale skupina dětí měla možnost každý týden vyrazit na běžky s paní M. Michalkovou. Paní
M. Michalková se věnovala dětem zpravidla v úterý a ochotně jim předávala
své zkušenosti, přestože v letošním roce
už není v naší škole zaměstnána. Děkujeme jí tímto za její spolupráci, které si
moc vážíme.

Občasník obce Bukovec
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Pohádkové plakáty
Naše školní družina každoročně připravuje pro všechny žáky školy tradiční
dětský karneval. Abychom v tělocvičně
vytvořili tu pravou karnevalovou náladu,
je potřebné ji vyzdobit krepovými řetězy,
nafukovacími balónky, papírovými klauny
a dalšími výrobky. V letošním roce dostaly
děti za úkol namalovat pro výzdobu tělocvičny plakáty s pohádkovými postavami,
které by vyzdobily stěny tělocvičny. Do tohoto úkolu se pustily s velkým nadšením
a hotové plakáty se všem moc povedly.

Dětský karneval
V pátek 15. 2. 2019 jsme si užili krásné odpoledne v naší tělocvičně, kde se
konal již tradiční maškarní karneval plný
veselého přestrojování, tančení a zábavy. Na úvodní promenádu masek se přišly podívat také děti naší mateřské školy
se svými učitelkami a naše paní kuchařky.
Představily se jim různé pohádkové postavy, nadpřirozené bytosti a zvířátka. Po
vyfocení masek proběhly různé taneční
soutěže, nejvíce se líbil tanec s koštětem,
tanec na novinách nebo tanec pod snižujícím se lanem.

Pak přišel čas na občerstvení, o které
se postaraly některé maminky. Všechny
děti také dostaly od SRPŠ malé dárečky.
Děkujeme všem rodičům, kteří aktivně
pomáhali při této akci.
Karnevalové veselí pokračovalo různými soutěžemi, např. hodem míčkem
klaunovi do pusy, slalomem na koloběžce,
házením kruhem na cíl nebo přelézáním
a podlézáním s pingpongovým míčkem
na lžíci. Za každou splněnou disciplínu
čekala na soutěžící sladká odměna. Karneval se nám moc povedl a už nyní se těšíme na příští rok.

lic. Libuše Vavřačová, vychovatelka ŠD
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ZÁPIS

ZÁPIS

DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
při ZŠ a MŠ Bukovec, p. o.
PRO ŠKOLNÍ ROK 2019-2020

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
při ZŠ a MŠ Bukovec, p. o.
PRO ŠKOLNÍ ROK 2019-2020

Uskuteční se ve středu 24. dubna 2019
v době od 7:30 do 16:30 hod.

Uskuteční se v pátek 3. 5. 2019
od 8.00 hodin do 15.00 hodin v prostorách MŠ.

K zápisu se s rodiči (nebo se zákonným zástupcem)
dostaví děti, které k 31. 8. 2019 dovrší 6 let a starší,
které měly odklad školní docházky.

Co budete potřebovat: rodný list dítěte, občanský
průkaz zákonného zástupce

Předběžně mohou být zapsány i děti,
které 6 let dovrší do konce kalendářního roku 2019.
K jejich nástupu do školy se však musí vyjádřit dětský
lékař a pedagogicko-psychologická poradna.

My jsme školka hravá, veselá a zdravá.
Pohodu my máme rádi, všichni jsme tu kamarádi.
Ať je léto nebo zima, bude nám tu spolu prima!

Vezměte si s sebou rodný list dítěte a občanské
průkazy zákonných zástupců.

Kritéria pro přijetí do
mateřské školy naleznete
na našich webových stránkách.

Kritéria pro přijetí do 1. třídy
školy naleznete na našich
webových stránkách.

Těšíme se na Vás!

Těšíme se na Vás!

Z činností mateřské školy (dokončení ze str. 1)
Rituály - jak je prožíváme v naší
školce
Rituály nás provázejí celým životem.
Často pomáhají zvládnout náročné životní
okamžiky, které nás mohou potkat. Rituály nám poskytují pocit bezpečí a jistoty,
podporují samostatnost, stanovují hranice a pravidla, umožňují nám lépe překonávat obavy a různá krizová období. Poskytují nám oporu, důvěru a v neposlední
řadě posilují také naše sebevědomí. I když
se někomu může zdát, že jsou rituály přežitkem, právě malé děti mají silnou touhu
po každodenních pravidlech a rituálech,
které jsou tak důležitým zprostředkovatelem pocitu jistoty a bezpečí. Tyto pocity
dětem nevkládá do života jen rodina, ale
i mateřská škola.
V průběhu dne se v naší mateřské škole
střídá mnoho činností a aktivit. Pravidelné

„minirituály“ nás provází každým dnem,
jsou dobrým pomocníkem při organizaci
– například vítací nebo uklízecí rituál s říkankou, stolování, zdravení či umývání,
poslech a četba příběhů při odpoledním
odpočinku. Nenásilnou formou si tak děti
zvykají na pravidla a řád v MŠ.
Rituály se prolínají všemi ročními obdobími. V naší mateřské škole každým
rokem probíhají tyto rituály: na jaře je to
vítání jara a pletení pomlázky a s ní školní mrskaná děvčat, karneval v maskách či
oslava svátku matek formou besídky. Na
začátku léta se vždy loučíme s předškoláky jejich maturitou. Prázdninové čekávání
nám zpříjemní radovánkové veselí.
Na podzim hledáme poklad a pečeme
„pěčoky“ s dětmi z partnerské školky, zavíráme les návštěvou u krmelce s myslivcem.
Období adventu zahajujeme příchodem Mikuláše do mateřské školy, zdobíme

společně s dětmi vánoční stromeček a také
perníčky. U svátečně prostřeného stolu
slavíme štědrovečerní večeři „na nečisto“.
Pravidelně pořádáme vánoční besídku pro rodiče a spolu s žáky a učiteli
základní školy zpíváme koledy u vánočního stromku a s doprovodem varhan
i v kostele. Velmi oblíbeným je u nás i rituál společných oslav svátků či narozenin
nejen dětí, ale i nás dospělých. Zastáváme
názor, že všechny tyto rituály jsou prospěšné především pro upevňování mezilidských vztahů nejen mezi rodiči, dětmi
a učitelkami, ale také mezi jednotlivými
institucemi jako je mateřská škola, základní škola či obecní úřad. Cílem „velkých rituálů“ v souvislosti s mateřskou školou je
především to, aby se děti odpoutaly od
každodenních činností a prožily tak něco
výjimečného a nezapomenutelného.
Kolektiv MŠ
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TJ Beskyd Bukovec informuje...
Rok 2018
Podařilo se nám nastartovat novou
předpřípravku malých hráčů - ročníky
2012 a mladší (zatím nás je 10 a věřím, že
nás bude víc a víc).
Přípravka ročník 2007-2009 se začala aktivně zapojovat do turnajů - na naší
oslavě 40 let TJ Beskyd - rozstříleli všechny
soupeře (Český Těšín, Jablunkov), v Popradu se zúčastnili mezinárodního turnaje,
který rovněž vyhráli a tak doufejme, že jim
forma a chuť vydrží a do dvou let je budeme moci přihlásit do soutěže (tady máme
pohyblivý údaj kolem 20hráčů).
Žáky v soutěži nemáme - všichni nejlepší jsou v Třinci a ti ještě lepší už postupují do akademie do Karviné (celkem
v těchto klubech máme 8 hráčů - což je
úspěch neskutečný na naše malé pomě-

ry a z okolních klubů nám nekonkuruje
nikdo).
Dorost hraje střed tabulky v okresním
přeboru (vzhledem k tomu, že máme ovšem žáky v Třinci bude nás čekat hodně
práce je udržet, popř. se opět s někým
spojit).
Muži jsou v okresním přeboru - doufejme, že tam i zůstanou - pozitivní je, že je
to parta a fotbal baví je i diváky...

Na rok 2019
Kromě soutěží dorostů a mužů, připravujeme na 22. 6. 2019 u nás v Bukovci mezinárodní celodenní turnaj (Istebna
PL, Poprad SK, Jablunkov, Lichnov - ještě nepotvrzen) pro ročníky 2005 a 2007.
Ta ještě větší pecka je připravena
pro kluky ročník 2007 a mladší (naše

přípravka), kdy v termínech 6.-8.7. 2019
se zúčastní mezinárodního turnaje ve
Wroclawi - Euro Sportring international
tournaments - loni 172 družstev z celé
Evropy. Pro účastníky zážitek neskutečný. (v minulosti jsme tam již jednou byli
v roce 2017 a právě z této party kluků
se nám do Třince a Karviné dostali kluci, takže věřme, že i ten úspěch zopakují
i tyto ročníky).
https://www.wroclaw-trophy.pl/cs/
program/opening-ceremony

Na rok 2020
A abych byl kompletní už máme
i termín plesu TJ Beskyd Bukovec, a to
11.1.2020 😊.
Roman Czepczor
Předseda TJ Beskyd Bukovec

Tříkrálová sbírka
„Wiynszujymy wóm w tym nowym roku,
szczynścio i zdrowio na każdym kroku,
co byście tu w zgodzie żili a wszeckigo
kupa mieli,
hej kolynda, kolynda.“
Milí přátelé
Charity Jablunkov.
Velice si vážíme Vaší
podpory a toho, že každoročně vřele přijímáte
naše koledníky. Bůh Vám
žehnej za Vaši štědrost.
Díky Vám jsme v lednu 2019 vybrali během sbírky rekordní částku 979.046 Kč,
z toho Charita Jablunkov obdrží celých
65 %. Možná si říkáte: „K čemu je Charitě
tolik peněz?“ Odpověď zní:
Na provoz našich služeb:
• Denní stacionář sv. Josefa
• Bezplatná právní poradna

• Centrum pomoci sv. Rafaela
• Charitní pečovatelská služba
• Charitní služby pro domácnost

Z výtěžku minulé sbírky 2018 jsme ve
stacionáři dovybavili prostory, v centru sv. Rafaela jsme nakoupili nábytek
do nových prostor a pokryli částečně
mzdové náklady na pracovníka, pomohli
jsme potřebným rodinám koupit uhlí na

zimu apod. Charitní pečovatelská služba využila část sbírky na nákup elektro
kola a dofinancování nových automobilů, získaných z dotací. Podařilo se nám
také koupit pozemek pro vznik nové pobytové služby. Vaše důvěra je pro nás
závazkem a současně povzbuzením
pro naši práci.
Z Tříkrálové sbírky 2019 Charita Jablunkov znovu podpoří provoz všech svých

Duben 2019 / číslo 86

služeb. Tato sbírka je zásadní součástí
našich peněžních příjmů, bez ní bychom
nebyli schopni dále poskytovat tyto služby. Díky Vašemu příspěvku se i Vy podílíte
na tomto díle.
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Z celého srdce děkujeme i VÁM, milí
koledníci! Bez Vás by tato sbírka neměla
smysl! Děkujeme za Vaše nadšení, odvahu a chuť pomáhat i za deště, sněhu či při
velkém mrazu! Jste úžasní!

„Chceme dělat jen malé věci s velkou láskou.“ sv. Matka Tereza

(viz. foto) a kolem ní jasně patrny stopy
psa. Zde byla srnčí zvěř pravděpodobně
uštvána psem, stržena a o zbytek se nejspíše postarali dravci či ptáci z čeledi krkavcovitých. Prosíme proto všechny návštěvníky lesů v zimních měsících o ma-

ximální toleranci vůči zvěři, chovejte se
tiše a mějte své čtyřnohé kamarády vždy
pod kontrolou. Děkujeme.
Myslivosti zdar!
Za MS Bukovec-Šance Libor Michalek
www.msbukovec.cz

Požehnaný rok 2019 Vám v modlitbách vyprošuje tým Charity Jablunkov.

Tuhá zima a zvěř
Mrazy, ale zejména letošní obrovské
přívaly sněhu v Bukovci a okolí, způsobily problémy nejen občanům, ale i divoké
zvěři. Obecně je známo, že mrazy a hluboký sníh zvěř vysilují, a proto je nutné
v tomto období pečlivě dbát na její pravidelné přikrmování. O způsobu a práci související s přikrmováním jsem psal v předešlém čísle občasníku. Toto ale není všechno. Zvěř potřebuje v tomto nelehkém
období především nejvíce klidu. Bohužel
se, ale my myslivci setkáváme stále s případy, kdy je vědomě či nevědomě tento
klid v lesích porušován. Uvědomme si prosím, že zvěř v lesních houštinách přes den
odpočívá a snaží se tak co nejvíce zmírnit
výdej své energie. Část energie spotřebovává i chůzí v hlubokém sněhu na cestě za potravou, např. ke krmelci. Nucené
vyplašení neukázněnými lidmi, hlučnými
turisty či na volno bez dohledu puštěnými psy způsobí vyplašení zvěře. Nejhorší
zkušenosti máme bohužel právě s volně
pobíhajícími psy. Tito sice zvěři převážně
přímo neublíží, ale prohání ji po lese, a tak
se zvěř velmi snadno uštve.
Tato pak velmi lehce prochladne, je
náchylnější k nemocím a případnému
úhynu. Poslední nemilá zkušenost je
z února toho roku, kdy byla v naší honitbě nalezena kostra stržené srnčí zvěře
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Představujeme nově vydanou knihu J. Byrtuse:
OTČENÁŠ aneb Cesta za mystikou modlitby AVINU
Kniha OTČENÁŠ ANEB CESTA ZA MYSTIKOU MODLITBY AVINU je příběhem cesty
za poznáním. Vyprávěním Evropana - otce
čtyř dětí - který zasvěcuje svého nejmladšího syna do skrytého smyslu prastarých
symbolů hebrejské abecedy, učí ho číst
i hlouběji přemýšlet.
Posléze se vydává na Blízký východ,
aby se stal načas poutníkem a v samotné
kolébce zrodu modlitby Avinu (Otčenáš)
pátral po hlubším významu slov této prastaré modlitby. Jeho cesta je lemována
významnými milníky. Jeruzalém, Západní
zeď, Chrámová i Olivová hora a další mís-

ta se stávají prostorem hledání, modliteb,
zajímavých objevů i nečekaných setkání.
Samotu a potřebné ticho k rozjímání pak
poutník nalézá na osamělých kopcích kolem Betléma. Ale ani to mu nestačí, a tak
odchází do Judské pouště. Zde se mu sice
dostává hlubokých mystických zážitků
i poznání, ale zároveň se ocitne v ohrožení života…
Závěr knihy vykresluje poutníka již
jako starce, který učí svého malého vnuka modlitbě, za jejímž tajemstvím se kdysi vydal.

Čtenářům tato publikace poslouží jako:

• úvod k myšlení a mystice Východu
• klíč k výkladu symbolů hebrejské abe-

cedy

• návod, jak porozumět modlitbě Otče-

náš v originále

• osobní inspirace v mnoha rovinách
• nevšední cestopisný příběh
• pozvání k hlubší modlitbě

V případě vašeho zájmu je kniha dostupná na obecním úřadu v kanceláři referentek v prvním patře.
Ing. Mgr. Josef Byrtus, autor publikace

POLICIE ČR UPOZORŇUJE

„Nestaňte se obětí…“
Jak se nestát obětí
krádeže, loupeže, znásilnění, jak čelit nebezpečím v dopravě či nebezpečí drog, rizikům
internetu a sociálních
sítí, a mnohé další informace se dozvídají
posluchači přednášek či besed moravskoslezské policie.
V roce 2018 bylo na území kraje realizováno moravskoslezskými policisty
víc než 1 500 preventivních aktivit, které oslovily víc jak 46 000 posluchačů.
Nezastupitelná role v této oblasti náleží
preventistům. Speciální tým preventistů
byl v roce 2016 zřízen v rámci moravskoslezské policie jako první v zemi. Čítá víc
jak šest desítek policistů obvodních oddělení, specializujících se právě na preventivní aktivity.
Nicméně moravskoslezská policie je
také nositelem jedinečných projektů pro
děti, knihy Policejních pohádek, dětských
her „Učíme se s Honzíkem aneb policejní
pohádky hrou,“ „Na policejní služebně“ či
zaměřených na potírání drogové trestné
činnosti „Bereš? Zemřeš!!.“ Projektů pro
dospělou veřejnost, knihy „Černá kronika aneb ze soudních síní“ nebo projektu k bezpečnějšímu nakupování „Kdo
s koho“ i kampani k řešení domácího násilí „Místo činu? Domov!!“

Pedagogové, zástupci samosprávy,
případně další zájemci o preventivní
aktivity pro různé cílové skupiny naleznou informace v odkazu http://www.
policie.cz/moravskoslezsky-kraj-odkazy-prevence.aspx.

Podrobněji…
Nejčastěji preventisté besedovali s dětmi na základních školách na témata vlastní
bezpečnost, trestní odpovědnost, doprava, alkohol a drogy, rizika internetu a sociálních sítí, šikana a kyberšikana. S tématy vlastní bezpečnost a dopravní výchova navštěvovali také mateřské školy. Se
středoškoláky diskutovali na téma trestní
odpovědnost, alkohol a drogy či rizika internetu a sociálních sítí. Výjimkou nebyly
ani besedy v dětských domovech. V letních měsících policisté navštívili několik
dětských táborů. Zde s dětmi probírali
nejrůznější preventivní témata a představovali také činnost policie. V březnu uskutečnili moravskoslezští policisté preventivní akci s názvem „Týden čtení policejních
pohádek“, kdy oslovili více než tisícovku
dětí. Více informací http://www.policie.cz/
clanek/brezen-knihy-a-deti.aspx
Také seniorům policisté během roku
přednášeli, ať už seniorských klubech či
v domovech pro seniory. V dubnu proběh-

la v rámci celého Moravskoslezského kraje
preventivní akce „Policisté seniorům“, při
které, díky publikaci Černá kronika aneb
ze soudních síní, policisté přiblížili starší
generaci nejčastěji se vyskytující trestnou činnost páchanou na seniorech. Více
informací http://www.policie.cz/clanek/
policiste-seniorum.aspx
Širokou veřejnost policisté oslovovali
na různých preventivních či prezentačních
akcích. Například v době před Vánocemi
v rámci informační kampaně „Kdo s koho“.
Více informací http://www.policie.cz/
clanek/kdo-s-koho-261570.aspx
Při prevenci využívají policisté úspěšné
projekty moravskoslezské policie. K těm
v roce 2018 přibyl nový, určený dětem již
od 3 let s názvem „Na policejní služebně“.
Jedná se o takzvanou vylamovačku. Měla
by je seznámit se zásadami bezpečného
chování a současně jim, ale také dospělým, přiblížit každodenní službu policistů. Více informací http://www.policie.cz/
clanek/novinka-v-oblasti-prevence.aspx.
Nejbližší preventivní aktivitou většího
rozsahu bude každoroční „Týden čtení
policejních pohádek“, který se uskuteční
v rámci celého Moravskoslezského kraje
ve dnech 6. -12. března 2019. Policisté za
dětmi zavítají do škol, knihoven, nemocnic
či je přivítají na policejní služebně.
por. Mgr. Lukáš Kendzior, komisař

Na kole bezpečně
Přestože ještě nezačala „cyklistická sezona", minulý týden již došlo k první dopravní nehodě, při které na následky zranění zemřel cyklista. Na Frýdecko-Místecku ve
večerních hodinách přehlédl řidič osobního vozidla muže jedoucího na jízdním kole.
Vyšetřování dopravní nehody stále probí-

há, ovšem již při prvotním ohledáním místa
bylo zřejmé, že muž jel na neosvětleném
kole a neměl cyklistickou přilbu.
S nadcházejícím jarem se blíží období, kdy v silničním provozu se budou
stále častěji setkávat řidiči motorových
vozidel a cyklisté. Ti společně s chodci

a motocyklisty patří mezi nejohroženější účastníky silničního provozu. Nejsou
chráněni deformačními zónami, bezpečnostními pásy a dalšími prvky pasivní bezpečnosti, tak jako vozidla. Proto je na místě
připomenout povinnosti i možnosti, které
cyklisté mají pro zvýšení své bezpečnosti.
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Technický stav a povinná
výbava
Před první jízdou by cyklisté měli věnovat pozornost údržbě kola. Využít období „klidu“ a nechat si důkladně zkontrolovat a seřídit kolo, např. v jakém stavu
a zda jsou správně nahuštěny pneumatiky, stav a funkčnost brzd a osvětlení, zda
je řetěz dobře napnutý, a dal. Je třeba
zkontrolovat, zda kolo má všechny prvky povinné výbavy, což jsou dvě na sobě
nezávislé účinné brzdy, přední odrazka
bílé barvy, zadní odrazka červené barvy, oranžové odrazky na obou stranách
pedálů, oranžové odrazky na paprscích
kol, zaslepení konců řídítek. Nesmíme
zapomenout na to, že zakončení ovládacích páček musí být obaleny materiálem
pohlcujícím energii a matice nábojů kol,
pokud nejsou křížové nebo rychloupínací, musí být zavřené.
Za snížené viditelnosti musí mít kolo
vepředu světlomet bílé barvy a vzadu
svítilnu se zadním obrysových světlem
červené barvy a také zdroj elektrického
proudu (např. dynamo), který svou kapacitou zajistí svítivost obou světel.
Blatníky, zvonek nebo kryt řetězu do
povinné výbavy sice nepatří, ale z hlediska vlastní bezpečnosti cyklisty policisté
doporučují, aby jimi bylo kolo taky vybaveno. Kapitolou samo pro sebe je cyklistická přilba. Její užití je sice povinné pouze pro osoby do 18 let, ale také v tomto

případě policisté doporučují, aby ji při
jízdě užívali cyklisté všech věkových kategorií. Přilba by měla být pohodlná, lehká, měla by být, pokud možno co nejvíc
kulatá a hladká, aby se při nárazu předešlo jejímu roztříštění a také přenesla co
nejvíce energie.

Reflexní prvky
Přestože povinná výbava pamatuje na
prvky, které cyklistu činí pro okolí, pokud
možno co nejviditelnějším (odrazky, světlomety, a další), každý další, byť nepovinný
reflexní prvek, který využije, zvyšuje jeho
bezpečnost. Trh nabízí širokou škálu zboží z reflexního materiálu, ať to jsou např.
batohy nebo potahy na batohy, reflexní
pásky, šátky, a mnoho dalších. Navíc sportovní oblečení v dnešní době je reflexními
prvky hojně opatřeno.

notlivě za sebou. Nesmí jet bez držení
řídítek, držet se jiného vozidla, vést za
jízdy např. psa., případně vozit předměty, které znesnadňují jízdu na kole (např.
nákupní tašky na řídítkách). Pokud cyklista hodlá přejet vozovku, přes kterou
není vyznačen přejezd pro cyklisty, ale
jenom přechod pro chodce, musí sesednout z kola. To je pouze malý výčet povinností, které cyklisté v silničním provozu mají. V neposlední řadě je třeba
připomenout, že je na ně pohlíženo jako
na řidiče a také oni se musí plně věnovat
řízení (což se týká hovorových zařízení
a sluchátek v uších) a nesmí v silničním
provozu jezdit pod vlivem alkoholu nebo
omamných látek.

Závěrem

Zákon o provozu na pozemních komunikacích stanoví, že na jízdním kole
se jezdí při pravém okraji vozovky, pokud
je zřízen jízdní pruh, stezka nebo jiný vymezený prostor pro cyklisty, je povinen
je použít. Na stezce, která je společná pro
chodce a cyklisty nesmí chodce ohrozit
a pokud jsou na ní pruhy pro oba účastníky odděleny, používat pouze pruh pro
něj vyhrazený. Cyklisté smějí jet jen jed-

Buďte ohleduplní k ostatním účastníkům silničního provozu, např. dávejte
včas znamení a změně směru jízdy, ve
skupině dodržujte dostatečné rozestupy,
sledujte dobře vozovku. K ohleduplnosti
vyzýváme také řidiče motorových vozidel.
Vždyť jednou z mnoha zákonných povinností je: „Chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval
život, zdraví nebo majetek jiných osob,
ani svůj vlastní“.
por. Mgr. Daniela Vlčková
Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje
Tel.: 974 721 209, 603 190 700

V sobotu 16. 3. 2019 jsme zahájili prověřování dalšího případu, kdy senior v Karviné bohužel desítky tisíc zcela neznámému
člověku předal.
O předmětných pokusech o vylákání peněz seniorů jsme opakovaně

informovali. Vzhledem ke znovu zaznamenaným pokusům a četnosti případů
je na místě opakování základních doporučení seniorům pro tyto kritické situace.
Také díky osvětě většina seniorů finance
neznámým nevydá.

Jízda na jízdním kole z pohledu
zákona

„Volající vnuci…“
V letošním roce jsme zaznamenali v regionu 16 skutků podvodů spáchaných na
seniorech. Nejčastější legendou jsou opět
volající „VNUCI.“ Oběti peníze většinou nevydaly (v 15 případech). Nejčastěji byly tyto
skutky spáchány na Karvinsku a Opavsku,
dva případy prověřujeme na Novojičínsku
a Bruntálsku, jeden na Opavsku.
Moravskoslezští policisté započali
v pátek 15. 3. 2019 prověřovat tři oznámení seniorů, které měli telefonicky kontaktovat v rozmezí čtyř hodin odpoledne
15. 3. 2019 jejich „vnuci.“ Alespoň takto se
při komunikaci volající představili. Způsob spáchání činu byl obdobný. Úvodní
oslovení „ahoj babi/dědo“ brzy vystřídala vstřícná komunikace, v jejím průběhu
většinou seniorky oslovily volajícího křestním jménem jejich vnuka, načež volající
souhlasil a uvedené jméno při telefonátu
užíval. Následně volající „příbuzný“ požadoval půjčku nemalé finanční částky
v rozsahu set tisíc korun. Všichni „vnuci“
kontaktovali oběti prostřednictvím pevných linek. Oslovené seniorky a senior
zareagovali správně, požadavky volajících
nereflektovali a následně byla učiněna
oznámení policistům.
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Zopakování rad:
Jste-li kontaktováni neznámým volajícím, který se představí jako Váš příbuzný a požaduje půjčení peněz (z jakéhokoliv důvodu – například sděluje,
že se stal účastníkem dopravní nehody,
má různé problémy – potřebuje finance
na právníka…), požadavek neakceptujte
a zásadně peníze nepředávejte neznámým lidem.
Situaci nejprve ověřte zpětným telefonátem u svých blízkých, zda skutečně
volal člen rodiny a peníze neodevzdávejte neznámým lidem. Ani kdyby volající „příbuzný“ tvrdil, že nemůže dorazit
a že peníze nutně potřebuje, proto posílá jiného člověka, peníze neznámému
člověku nepředávejte. Neznámé osoby nepouštějte do svých příbytků (byť
Vás kontaktují s jakoukoliv záminkou).
Předmětnou událost sdělte policistům
na lince 158.
Znovu svým blízkým – seniorům – připomeňte, jak se chovat v popsané chvíli,
nereflektovat jakékoliv telefonáty volajících s požadavky na finance, byť se volající představí jako příbuzný (vnuk, syn…)
a sděluje rozličné důvody, proč peníze urgentně (nyní, hned…) potřebuje. Zmiňte,
že volající mohou tvrdit rozličné důvody,
proč nemohou za seniorem dorazit sami
a proč posílají jiného člověka. Doplňte,
aby zásadně do obydlí nepouštěli neznámé osoby.

K tématu již zveřejněná
statistická data:
V loňském roce jsme v regionu prověřovali 56 trestných činů podvodů spáchaných na seniorech. Nejčastěji užili pachatelé právě legendy „VNUK“ a to celkem
v 25 případech (peníze vydali senioři „jen“
ve třech případech, škoda na majetku přesáhla 500 000 korun). Pokud by senioři vydali peníze ve všech 25 případech, škoda
by přesáhla 2 290 000 korun.

Informovanost seniorů:
Moravskoslezští policisté pokračují
v preventivních a informačních aktivitách.
Realizujeme různé besedy pro seniory,
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stejně jako v loňském roce je před námi
tradiční týden čtení seniorům, který začne 11. dubna 2019. Seniory zveme na
besedu, která se uskuteční ve čtvrtek
11. dubna 2019 od 10 hodin v Knihovně
města Ostravy, pobočka Fifejdy. Na akci
mohou senioři získat knihu moravskoslezské policie Černá kronika aneb ze soudních síní, tak další informační materiál. Pro
zrakově handicapované je připravena audiokniha. Odkaz k loňské akci naleznete na
https://www.policie.cz/clanek/policiste-seniorum.aspx.
V průběhu besed využíváme publikaci moravskoslezské policie Černá kronika aneb ze soudních síní, která obsahuje příběhy nejčastějších trestných činů
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páchaných na seniorech. Závěr příběhu
vždy náleží radám seniorům. Publikace
je dostupná ve všech moravskoslezských
knihovnách. Kniha samozřejmě obsahuje
také povídku O vnucích.
„Dobrý den. Paní Anežka Vlídná? Posílá
mě Váš vnuk Jarda,“ ozvalo se z domácího
telefonu v domě s pečovatelskou službou,
kde paní Anežka už nějakou dobu bydlela.
„Áaach, Jaroušek si na mě vzpomněl,“ zaradovala se. Jaroušek byl její milovaný vnuk.
Jediný, kterého měla a který za ní občas přišel i do jejího nového domova…
mjr. Mgr. Gabriela Pokorná
vrchní komisař
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