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Jedno z prvních miminek v Bukovci v roce 2021 Matěj Lysek

ÚVOD

ÚVOD

Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
snad Vás míjí jarní únava a i přes epidemickou situaci
vnímáte všude kolem nás ve vzduchu svěží jarní
energii. S ní je tady příležitost k úklidu v sobě
samotném, ve svém domově a samozřejmě,
že i v naší obci.
Zima přinesla dostatek sněhu a vláhy do krajiny,
proto bylo rozhodnuto o vyčištění obou komor
obecního vodojemu, a to v termínu do konce měsíce
dubna letošního roku. Informuji vás, že díky
vstřícnos�, úsilí a houževnatos� zaměstnanců
technického úseku máme hotovo. Pravá komora byla
vyčištěna zaměstnanci technického úseku – p. Janem
Lyskem, Miroslavem Heczkem, Kamilem Kowalou
a Andreou Heczkovou, již v únoru, přesněji
25. 2. 2021 a levá komora pak 3. 3. 2021.
V návaznos� na schválený dokument ze dne
22. 2. 2021 s názvem Posouzení rizik systému
zásobování pitnou vodou – vodní zdroje a vodovod
pro veřejnou potřebu obce Bukovec, včetně
harmonogramu nápravných opatření, byl proveden
stavebně - technický audit Ing. Evou Oršulikovou,
externí odbornou konzultantkou na posouzení rizik
systému zásobování pitnou vodou a novou odbornou
zástupkyní provozovatele obecního vodovodu
a p. Pavlem Charvátem, který má dlouholeté
zkušenos� s údržbou a rekonstrukcemi vodojemů
na území města Ostravy. S jistotou teď tedy víme,
v jakém stavu jsou obě komory, včetně armaturní
komory – podzemní a nadzemní čás� i v jakém stavu
je vnějšek staveb. Víme, že stav vodojemu není
kri�cký a nevyžaduje realizaci okamžitých stavebních
nebo technických opatření.
Tímto informuji, že během dvou let se nám
podařilo vyčlenit za pomoci Fondu obnovy vodovodu
obce Bukovec částku ve výši 946 �s. Kč, které jsou
určeny na obnovu vodohospodářského majetku
obce,
na
odstranění
poruch,
havárií
a na obnovu dalšího vodohospodářského majetku
určeného k rekonstrukci. O údržbě ať na jímacích
objektech, vodovodním potrubí nebo armatuře
a měřidlech bude rozhodováno na jednáních
zastupitelstva v průběhu letošního roku.
O jednotlivých dílčích výstupech budete informováni
v dalších vydáních zpravodaje.
Další informace je z objektu tělocvičny, ve které
byl proveden, mimo jiné, nátěr dřevěného obkladu.
Největší poděkování proto míří p. Marii Čmielové,
správkyni této budovy. Paní Čmielová se většinu
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pracovního
doby
v zimních měsících
věnovala
společně
s dalšími kolegy právě
uvedené práci. Snad
potěším
informací
ještě i hráče florbalu
o pořízení nových
florbalových branek
☺.
Začátek letošního
roku byl každopádně
nesnadný.
Bylo
nezbytné adaptovat se na stále trvající situaci
s pandemií a zároveň pokračovat v plnění
stanovených úkolů. Velmi mě proto těší, že se
podařilo podat v požadovaném termínu žádost
o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj pro
plánovanou rekonstrukci Základní školy s polským
jazykem vyučovacím. Dodávám, že aktuálně
zvyšujeme možnost získání finančních prostředků
a pracujeme na podání žádos� o dotaci
z Ministerstva financí. Klíčovým úkolem bylo taktéž
podání žádos� o dotaci na inves�ci s názvem
„Víceúčelové hřiště Bukovec“ z dotačního programu
Ministerstva pro místní rozvoj – Podpora rozvoje
regionů z Národní sportovní agentury pro rok 2021.
Chci vyjádřit velké poděkování mým kolegyním
p. Zdeňce Sikorové a p. Kateřině Lyskové, které
v maximální možné míře zajis�ly veškeré požadované
podklady a dokumenty. Těší mě, že náš tým tvoří
zodpovědní, vstřícní a odborní zaměstnanci, na které
je spolehnu�. To je velká vzpruha pro mě, jako
starostku. Věřte, že není nad stabilní tým, který táhne
za jednu stranu provazu.
Tou nejlepší zprávou měsíce února je bezesporu
Rozhodnu� paní Kláry Dostálové, ministryně
Ministerstva pro místní rozvoj, kterým nám bude
doplacena dotace ve výši 875.663,61 Kč k projektu
„Budování a rekonstrukce prostor ZŠ v Bukovci pro
zkvalitnění vzdělávání na malotřídní škole“.
Konkrétně se jedná o úhradu výdajů za dodávku
a instalaci herních prvků a s nimi související výdaje za
sadové úpravy u dětského hřiště a stavební práce,
které byly realizovány na dětském hřiš�,
kdy se jednalo o manipulační plochy hřiště.
Jako předsedkyně Sdružení obcí Jablunkovska
Vás chci informovat o dalším viditelném výsledku
spolupráce s Moravskoslezským krajem. Pro
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jednotky požární ochrany obcí SOJ se podařilo získat
1. 440 mil. Kč. Finanční prostředky jsou určeny
k pořízení čerpadel, vysoušečů, vysavačů, plniček,
lopat, pytlů na písek, holínek a dalších.
Milé sousedky, milí sousedé, srdcaři Bukovce,
práce pro obec zkrátka nikdy nekončí. Snažím
se pracovat společně se zaměstnanci obecního úřadu
a zastupiteli jak nejlépe umíme. Na Bukovci nám
záleží. Žijeme tu a je to domov náš, domov našich
rodičů, prarodičů a našich dě�. A přestože se někdy
něco tak říkajíc „zadrhne“, otrávit se nenecháme.
Za rok pandemie se nejen na naši obec ří�ly šrapnely
ze všech stran. Od vlády, hygieniků. Nedostatek
prak�cky všeho. Šily se roušky, zajišťovala dezinfekce
a do toho rána od vlády v podobě kompenzačního
bonusu s ambicí vybílit obcím rozpočet na to, co měly
obce určené na své inves�ce. Letošní zimní sezona
a uzavřený ski areál mají nega�vní dopad na naši
obec. Postup vlády je a byl chao�cký a pro dotčenou
službu bylo těžké se na cokoli připravit. Naše obec se
přesto jako jediný společník Technických služeb
zodpovědně chystala na zimní sezónu. Finančně vyšla
vstříc Technickým službám a pokryla veškeré
potřebné výdaje. Podrobněji a více se dočtete v
článku jednatelky Technických služeb na straně 17.
Do nového roku jsme vstoupili s rezervou ve výši
3.137.085,85 Kč. Nyní však šetříme a škrtáme. Krize
související s covidem nás nu� k úsporným
opatřením. Řešením jsou úspory v provozu, škrty
v inves�cích, mobilizace rezervy a prodej obecních
pozemků, pro které obec nemá využi�.
S hospodařením za�m obci pomůže úvěr.
Nepůjčujeme si ale na provozní výdaje, jde výhradně
o peníze na inves�ce. Jak jsem Vás informovala
v předchozím zpravodaji, čeká nás rekonstrukce
a výstavba nových komunikací. Více informací
se dočtete v článku p. Zdeňky Sikorové na str. 18.

Doufáme, že i v tomto případě nám pomůže dotací
opětovně Ministerstvo pro místní rozvoj.
Zpravodaj posílil, nabral nový dech a s novým
rokem dostal i nový kabát. V návaznos� na naši výzvu
o spolupodílení se, Vám velmi ráda představuji novou
grafičku zpravodaje p. Kateřinu Zogatovou. Moc
se těšíme na čtenářskou odezvu, která je pro nás
velmi důležitá. Dejte nám vědět, zda se vám
Občasník líbí. Náměty na články, podněty nebo své
představy o dalším zdokonalení posílejte na email
p. Lucie Jalovičorové: kancelar@bukovec.cz nebo
poštou na adresu: Obec Bukovec, Bukovec 270, 739
85 Bukovec.
Zpětné vazby si ceníme! Za Vaše připomínky
a návrhy, které od Vás přicházejí, ať už kvůli zimní
údržbě, pohybu nákladních vozidel v úsecích, kde
porušují dopravní značení, jsem velmi vděčná.
Co se nemění, je snaha a spolupráci a pomoc, ochota
věci měnit k lepšímu. V příš�m vydání zpravodaje vás
budu informovat o vývoji nového územního plánu
naší obce. Především pak o průběhu veřejného
projednávání, námitkách a připomínkách.
S úctou a přáním hezkých a požehnaných
Velikonoc, plných naděje a rados� alespoň
z přicházejícího jara.
Monika Czepczorová
Vaše starostka

První miminko roku 2021
Prvním bukoveckým miminkem roku 2021 je Teo
Pospíšil. Narodil se 24. ledna 2021 v 9:40 v třinecké
nemocnici s mírami 52 cm a 3 740 g. Rodiči jsou Iveta
Kowalová a Vít Pospíšil. Teo je jejich první děťátko.
Na úvodní straně občasníku je chlapeček Matěj,
který se narodil o den později v pondělí 25. ledna ve
14:17 v třinecké nemocnici. Když přišel na svět vážil
3 510 g a měřil 51 cm. Očička má zelené po ta�nkovi,
ale krásný je po mamince. Je moc hodný a nezlobí ani
v noci, kdy nechává rodiče spát. Roste jako z vody a
je to pro nás největší štěs�.
Občasník obce Bukovec | Duben 2021 | číslo 93

Teo Pospíšil
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INFORMACE Z ÚŘADU

USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva obce Bukovec,
ze dne 21. 9. 2020, konaného v zasedací místnosti
Zastupitelstvo obce schvaluje:
19.622 program jednání
19.623 schvaluje přije� dotace ve výši 302.500 Kč na realizaci projektu „PD – Rekonstrukce a modernizace ZŠ s polským jazykem vyučovacím včetně úpravy stávající zeleně
a venkovního prostranství v areálu školy“ a uzavření
Smlouvy o poskytnu� dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702
18 Ostrava, IČ: 70890692 a Obcí Bukovec, Bukovec 270,
739 85 Bukovec, IČ 00535940
19.624 poskytnu� dotace z rozpočtu obce Bukovec
ve výši 7.500 Kč účelově určenou na spolufinancování
projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji –
2 výzva“ realizovaného krajem v rámci Operačního programu Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/
17_067/0005161 a dále schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnu� dotace z rozpočtu obce Bukovec mezi Obcí Bukovec, se sídlem Bukovec 270, IČ: 00535940 a Moravskoslezským krajem se sídlem Ostrava, 28. října 117,
IČ: 70890692
19.625 poskytnu� dotace z rozpočtu obce Bukovec
ve výši 36.500 Kč účelově určenou na spolufinancování
projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji –
3. výzva“ realizovaného krajem v rámci Operačního
programu Životní prostředí, reg. č.CZ.05.2.32/0.0/0.0/
19_117/0009638 a dále schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnu� dotace z rozpočtu obce Bukovec mezi Obcí Bukovec, se sídlem Bukovec 270, IČ 00535940 a Moravskoslezským krajem se sídlem Ostrava, 28. října 117,
IČ 70890692
19.626 Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy
a Mateřské školy Bukovec 214, příspěvkové organizace,
na období 2021 – 2023
19.627 uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo
„ZŠ Bukovec – dodávka edukačních prvků, mobiliáře
a provedení sadových úprav“ mezi Obcí Bukovec, Bukovec
270, 739 85 Bukovec, IČ: 00535940 a společnos� YGGDRASILMONT, s. r. o., Truhlářská 1520/23, Nové Město, 110 00
Praha, IČ: 3593819
19.628 uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPIC/MS/2020/00139, včetně
Dohody o převodu některých práv a povinnos� ze správního rozhodnu� mezi Obcí Bukovec, Bukovec 270,
IČ 00535940 a CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň,
190 00 Praha 9, IČ: 04084063 k překládce pod označením
„VPIC Bukovec, točna autobusů“
19.629 uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPIC/MS/2020/00145, včetně
Dohody o převodu některých práv a povinnos� ze správního rozhodnu� mezi Obcí Bukovec, Bukovec 270,
IČ 00535940 a CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň,
190 00 Praha 9, IČ: 04084063 k překládce pod označením
„VPIC Bukovec, víceúčelové hřiště“
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19.630 ceník pro zpoplatnění věcných břemen
na pozemcích v majetku obce, na základě doporučení finančního výboru, fyzické osoby 1.000 Kč, právnické osoby
3.000 Kč
19.631 poskytnu� dotace ve výši 500.000 Kč na pronájem rolby Kässbohrer PistenBully 600 a uzavření Smlouvy
o poskytnu� individuální dotace z rozpočtu obce Bukovec
mezi Obcí Bukovec, IČ: 00535940 a společnos� Technické
služby Bukovec s. r. o., IČ: 27784509, s měsíčními splátkami ve výši 125.000 Kč/bez DPH
19.632 poskytnu� dotace ve výši 10.000 Kč z rozpočtu
Obce Bukovec na rok 2020 spolku TJ Dolní Lomná z. s.,
se sídlem Dolní Lomná čp. 186, IČ: 63026171 a dále
schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnu� veřejné neinves�ční podpory č. 13/2020 mezi Obcí Bukovec,
IČ: 00535940 a TJ Dolní Lomná z. s., IČ: 63026171
19.633 poskytnu�
návratné
finanční
výpomoci
ve výši max. 200.000 Kč z rozpočtu obce Bukovec
a dále schvaluje uzavření Smlouvy č. 4/2020
o poskytnu� návratné finanční výpomoci z Programu pro
poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí
mezi Obcí Bukovec, IČ: 00535940 a …
19.634 poskytnu�
návratné
finanční
výpomoci
ve výši max. 200.000 Kč z rozpočtu obce Bukovec
a dále schvaluje uzavření Smlouvy č. 5/2020
o poskytnu� návratné finanční výpomoci z Programu pro
poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí
mez Obcí Bukovec, IČ: 00535940 a …
19.635 poskytnu� účelové dotace z rozpočtu obce Bukovec ve výši 27.893 Kč … a dále schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnu� dotace č. 2/2020/ČOV za účelem financování pořízení a instalace domovní čis�rny odpadních
vod mezi Obcí Bukovec, IČ: 00535940 a …, po místním šetření
19.636 uzavření Darovací smlouvy mezi … a Obcí Bukovec IČ: 00535940 jejíž předmětem je výstavba komunikace, na základě geometrického plánu č. 1588-71/2019
19.637 uzavření Smlouvy o dílo mezi Obcí Bukovec,
IČ: 00535940, Bukovec 270, 739 85 Bukovec a Ing. Romanem Čechákem, IČ: 05782856, sídlem Horní Tošanovice
čp. 160, PSČ 739 53 na zpracování projektové dokumentace pro opravu místní komunikace k RD čp. 393
19.638 Výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého
rozsahu a k prokázání kvalifikace k veřejné zakázce Rekonstrukce a novostavba místních komunikací v obci Bukovec
19.639 uzavření Smlouvy o dílo na opravu dešťové kanalizace (Susz) mezi Obcí Bukovec, Bukovec 270, 739 85 Bukovec, IČ: 00535940 a VODOSTAV OSTRAVA spol. s. r. o.,
Gorkého 28, 702 00 Ostrava, DIČ: CZ46577319, částka
367.207 Kč bez DPH
19.640 uzavření Smlouvy o zrušení věcného břemene
a o zřízení služebnos� mezi Obcí Bukovec, Bukovec 270,
IČ: 00535940 a ALBERTOVA stavební společnost s. r. o.,
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INFORMACE Z ÚŘADU
Bukovec 180, IČ: 28583078
19.641 rozpočtové opatření č. 12/2020
19.642 jmenování Fran�ška Ligockého jako člena
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Bukovec
19.643 Program Obce Bukovec pro poskytování
návratných finančních výpomocí na předfinancování
a refinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji –
3. výzva“
19.644 zařazení p. č. 1960/1, k. ú. Bukovec u Jablunkova
do plánu zimní údržby obce Bukovec
bere na vědomí:
19.645 informace ke stavbě „Most ev. č. 01149-5,
stavební práce, oprava povrchu vozovky“ přes řeku Olši
(u Turka)
19.646 Žádost o souhlas opravy komunikace k RD čp. 111
– … ze dne 4. 8. 2020, č. j. 719/2020
19.647 seznam Smluv o právu provést stavbu na cizím
pozemku pro projekt „Účelová pozemní komunikace k RD
č. p. 111 – …“ – …
19.648 Žádost … o připojení vodovodní přípojky
na obecní vodovod pro výstavbu budoucího rodinného
domu na p. č. 1955/2 a 1956/4, vše k. ú. Bukovec
u Jablunkova, ze dne 7. 9. 2020, č. j. 817/2020
19.649 žádost č. j. 619/2020, 653/2020 o odkoupení
čás� pozemku p. č. 33/2, k. ú. Bukovec u Jablunkova
a požaduje předložení geometrického plánu
19.650 informace k výstavbě Požární zbrojnice a souhlasí
s barvou dle projektové dokumentace, provedení antracit
19.651 Protokol č. VK/2020/1/Bukovec o provedení
následné veřejnosprávní kontroly za 2. polole� 2019
a průběžné veřejnosprávní kontroly za I. polole� 2020
u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Bukovec 214, příspěvková organizace
19.652 Protokol č. VK/2020/2/Bukovec o provedení
následné veřejnosprávní kontroly za 2. polole� 2019
a průběžné veřejnosprávní kontroly za I. polole� 2020
u příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
s polským jazykem vyučovacím Bukovec 66, příspěvková
organizace
19.653 dopis p. Kláry Dostálové, ministryně pro místní
rozvoj, k projektu „Budování a rekonstrukce prostor ZŠ
v Bukovci pro zkvalitnění vzdělávání na malotřídní škole“
reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004130 ze dne 26. 8.
2020, č. j. 775/2020
19.654 návrh společnos� YGGDRASILMONT, s. r. o.,
Truhlářská 1520/23, Nové Město, 110 00 Praha,
IČ: 3593819 na ukončení Smlouvy o dílo s názvem “ZŠ
Bukovec – dodávka edukačních prvků, mobiliáře
a provedení sadových úprav“
19.655 Zápisy z finančního výboru č. 7, 8, 9 včetně zápisů
z místních šetření a přípravy návrhu smlouvy o pronájmu,
včetně zajištění úkonů údržby spol. Albertova stav. spol.
19.656 informace jednatelky společnos� Technické
služby Bukovec s. r. o., k hospodaření společnos�
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19.657 Žádost o inves�ční dotaci na pořízení rolby, č. j.
835/2020 ze dne 11. 9. 2020
19.658 předložené cenové nabídky na pořízení rolby,
a to od uvedených společnos�:
a) Autoservis Rudolf Vašek s. r. o., Kopřivnice,
Štramberská 105/60, IČ: 07365098
b) TopKarMoto s. r. o., Dluhoňovice, Sídlištní 22,
IČ: 25409891
c) Sněžné rolby s. r. o., Zubří, U Bečvy 299,
IČ: 08063923
19.659 Žádost pana … o odprodej obecních pozemků, č.
j. 859/2020
19.660 Protokoly Úřadu práce České republiky – Krajské
pobočky v Ostravě, pracoviště Na Poříčí 3510, FrýdekMístek o výsledku veřejnosprávní kontroly č. j.
640431/20/OT u příjemce veřejné finanční podpory
(dohody o poskytnu� příspěvku na vytvoření pracovních
příležitos� v rámci VPP č. FMB-VZ-22/2017, č. FMA-V15/2018)
19.661 žádost č. j. 565/2020 o odkoupení pozemku p. č.
1496/2 a čás� pozemku p. č. 3866, k. ú. Bukovec
u Jablunkova a požaduje předložení geometrického plánu
19.662 odložení darování příjezdové komunikace na p. č.
1388/5, k. ú. Bukovec u Jablunkova obci manželů … ze dne
24. 7. 2020, č. j. 689/2020 a požadavek na provádění zimní
údržby této komunikace byl již projednán na 17. zasedání
zastupitelstva dne 11. 5. 2020, č. Usnesení 17.534
19.663 informace o možnos� získání dotace z fondů
Ministerstva pro místní rozvoj ČR – 2020 – 2021 Podpora
obnovy a rozvoje venkova Bukovec
19.664 Cenovou nabídku na realizaci projektových
dokumentací pro ČOV v obci ze dne 4. 9. 2020, č. j.
809/2020
19.665 cenové nabídky na opravu kanalizace
v lokalitě Susz:
• ze dne 28. 8. 2020, č. j. 777/2020 VODOSTAV
OSTRAVA, spol. s. r. o., Gorkého 28, 702 00 Ostrava,
DIČ: CZ46577319, částka 367.207 Kč bez DPH
• ze dne 31. 8. 2020, č. j. 790/2020 B&F Instalatérství, s. r.
o., Bystřice 100, 739 95 Bystřice nad Olší,
DIČ: CZ28574141, částka 805.437 Kč bez DPH
• ze dne 18. 9. 2020, č. j. 863/2020, Arnošt Walach, Plk.
Velebnovského 88, 739 91 Jablunkov, DIČ: CZ8704205477,
částka 1.380.897 Kč bez DPH
19.666 informace k projektu „BUKOVECKÝ BETLÉM“
19.667 Žádost obce Horní Lomná o dar pro
Římskokatolickou farnost Horní Lomná na opravu Křížové
cesty a doporučuje poskytnout částku 5.000 Kč
19.668 Závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska za rok
2019 včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání
hospodaření svazku obcí Sdružení obcí Jablunkovska za
období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
19.669 rozpočtové opatření č. 9, 10 a 11/2020
19.670 informace k zimní údržbě silnic 2020/2021,
nabídky na provádění zimní údržby
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19.671 Žádost o opravu komunikace ze dne 9. 9. 2020, č.
j. 826/2020. Jedná se o komunikaci vedoucí „Do Řepika“ p.
č. 3870/4, k. ú. Bukovec u Jablunkova, vlastníkem je Obec
Bukovec
19.672 Žádost o směnu pozemku p. č. 3905/3
a čás� p. č. 1263/2 za část p. č. 1259/5. vše k. ú. Bukovec
u Jablunkova, č. j. 842/2020 a požaduje stanovisko
Stavebního úřadu k navrhovanému rozdělení pozemků
volí:
19.673 ověřovatele zápisu Andreu Ligockou a Mgr. Petra
Stonawského
19.674 návrhovou komisi ve složení Janusz Motyka
a Gabriela Pazderová
souhlasí:
19.675 s předložením geometrického plánu manželi …
k žádos� o darování čás� pozemku p. č. 3835/4, k. ú.
Bukovec u Jablunkova ze dne 21. 9. 2020, č. j. 867/2020
19.676 s projednáním požadované opravy místní
komunikace k … a to dle žadatelů lokálně, bez nutnos�
stavebního povolení a ohlášky (tzv. makadam zpevněný
asfaltovou penetrací) na Stavebním úřadě v Jablunkově
19.677 s připojením vodovodní přípojky na obecní
vodovod pro výstavbu budoucího rodinného domu na p. č.
1955/2 a 1956/4, vše k. ú. Bukovec u Jablunkova, ze dne 7.
9. 2020, č. j. 817/2020 za podmínek stanovených
Zásadami pro zřízení vodovodních přípojek
19.678 s pořízením rolby do majetku společnos�
Technické služby Bukovec, s. r. o., financování pronájmu
a nákupu bude podpořeno z rozpočtu obce Bukovec
19.679 s uzavřením Nájemní smlouvy č. 1/K/N/20 mezi
společnos� TopKarMoto s, r. o., Dluhoňovice, Sídlištní 22,
IČ 25409891 a společnos� Technické služby Bukovec s. r.
o., Bukovec 270, IČ 27784509, jejíž předmětem
je pronájem sněžného pásového vozidla Kässbohrer
PistenBully 600, doba nájmu od 30. 11. 2020 do 31. 3.
2021
19.680 s uzavřením Smlouvy o budoucí kupní smlouvě

mezi společnos� Technické služby Bukovec, s. r. o.,
Bukovec 270, IČ: 27784509 a společnos� TopKarMoto s, r.
o., Dluhoňovice, Sídlištní 22, IČ: 25409891, jejíž
předmětem je koupě sněžného pásového vozidla
Kässbohrer PisteBully 600
19.681 se zpracováním návrhu Smlouvy na realizaci
projektové dokumentace pro projekt Kořenová ČOV
„Kučery“ – 137.000 Kč
19.682 s návrhem přístřešku Betléma, a to Salaš
19.683 se zařazením komunikace vedoucí „Do Řepika“ –
p. č. 3870/4, k. ú. Bukovec u Jablunkova, do pořadníku
oprav
pověřuje:
19.684 starostku obce uzavřením Smluv na provádění
zajišťování zimní údržby v obci Bukovec v zimní sezóně
2020/2021
odkládá:
19.685 uzavření Smlouvy o peněžité zápůjčce mezi
společnos� Albertova stavební společnost s. r. o.,
se sídlem Bukovec čp. 180, IČ 28583078 a společnos�
Technické služby Bukovec, s. r. o., Bukovec, IČ: 27784509
19.686 schválení ručitelského prohlášení a převze�
ručitelského závazku ke smlouvě o peněžité zápůjčce mezi
společnos� Albertova stavební společnost s. r. o., se
sídlem Bukovec čp. 180, IČ 28583078 a společnos�
Technické služby Bukovec, s. r. o., Bukovec, IČ: 27784509
19.687 uzavření Smlouvy o peněžité zápůjčce mezi
Petrem Maligou, …, IČ: 73194590, sídlem Dukelská 994,
739 61 Třinec – Lyžbice a společnos� Technické služby
Bukovec, s. r. o., Bukovec, IČ: 27784509
19.688 schválení ručitelského prohlášení o převze�
ručitelského závazku ke smlouvě o peněžité zápůjčce mezi
Petrem Maligou, …, IČ: 73194590, sídlem Dukelská 994,
739 61 Třinec – Lyžbice a společnos� Technické služby
Bukovec, s. r. o., Bukovec, IČ: 27784509
19.689 nákup mul�funkčního stroje

USNESENÍ z 20. zasedání Zastupitelstva obce Bukovec,
ze dne 11. 12. 2020, konaného v zasedací místnosti
Zastupitelstvo obce schvaluje:
20.690 program jednání
20.691 Obecně závaznou vyhlášku obce Bukovec č. 1/2020
o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
20.692 podání Žádos� o dotaci s názvem „Rekonstrukce
a modernizace ZŠ s polským jazykem vyučovacím“ do dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj,
117D8210 – Program obnovy a rozvoje venkova, dotační
�tul E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
20.693 podání Žádos� o dotaci s názvem „Rekonstrukce
a modernizace ZŠ s polským jazykem vyučovacím včetně
úpravy stávající zeleně a venkovního prostranství v areálu
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školy“ do dotačního programu Ministerstva financí,
298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnos� obcí
20.694 podání Žádos� s názvem „Rekonstrukce komunikací v obci Bukovec“ do dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj 117D8210 – Program obnovy
a rozvoje venkova, dotační �tul A – Podpora obnovy místních komunikací
20.695 Žádost o dotaci s názvem „Mul�funkční hřiště Bukovec“ z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj – Podpora rozvoje regionů z Národní sportovní agentury pro rok 2021
20.696 uzavření Smlouvy o dílo mezi Obcí Bukovec, Bukovec 270, 739 85 Bukovec, IČ: 00535940 a B + J stavební
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s. r. o., č. ev. 1272, 739 14 Ostravice, IČ: 25833529,
DIČ: CZ25833529 k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce a novostavba místních komunikací v obci Bukovec“
za částku 3.311.733 Kč bez DPH (4.007.196,96 Kč vč. DPH)
20.697 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnu�
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č.
02024/2019/KH mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem Ostrava, 28. října 117, IČ: 70890692 a Obcí Bukovec,
se sídlem Bukovec 270, 739 85, IČ: 00535940, jejíž
předmětem jsou změny smlouvy týkající se projektu výstavby Požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany
sboru dobrovolných hasičů obce Bukovec
20.698 poskytnu�
návratné
finanční
výpomoci
ve výši max. 200.000 Kč z rozpočtu obce Bukovec
a dále schvaluje uzavření Smlouvy č. 7/2020 o poskytnu�
návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování
dotací nebo návratných finančních výpomocí mezi Obcí
Bukovec, IČ: 00535940 a …
20.699 poskytnu�
návratné
finanční
výpomoci
ve výši max. 150.000 Kč z rozpočtu obce Bukovec
a dále schvaluje uzavření Smlouvy č. 6/2020 o poskytnu�
návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování
dotací nebo návratných finančních výpomocí mezi Obcí
Bukovec, IČ: 00535940 a …
20.700 uzavření Smlouvy o dílo mezi Obcí Bukovec, Bukovec 270, 739 85 Bukovec, IČ: 00535940 a Ing. Pavlem
Strenkem, kpt. Jaroše 816/31, Český Těšín, 737 01,
IČ: 03344622 na zpracování projektové dokumentace pro
stavbu přívodu na kořenovou ČOV v lokalitě Kučery’
za 137.000 Kč vč. DPH
20.701 jmenování člena školské rady Základní školy
a Mateřské školy, příspěvkové organizace, Bukovec 214,
739 85 Bukovec, Mariana Bojka
20.702 přistoupení obce Bukovec do Sdružení místních
samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. E zákona
o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
a čl. 3 Stanovy Sdružení místních samospráv České republiky a ukládá úkol starostce obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s �mto usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho
týdne od jednání zastupitelstva obce
20.703 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne
11. 2. 2020 mezi Obcí Bukovec, IČ: 00535940 a Ing. Lenkou
Ondráčkovou, Háj ve Slezsku – Lhota, Tyršova 97,
IČ: 60952458. z důvodu prodloužení lhůty pro předání
projektové dokumentace v úrovni pro společné povolení
stavby mostního objektu „U Pazderů“
20.704 zveřejnění záměru obce Bukovec provést směnu
pozemků, a sice nově zaměřený pozemek p. č. 3905/12,
o výměře 17 m2, nově zaměřený pozemek p. č. 3905/13,
o výměře 17 m2, nově zaměřený pozemek p. č. 3905/14,
o výměře 72 m2, nově zaměřený pozemek p. č. 3905/15,
o výměře 7 m2, a to vše v hranicích a výměrách dle geometrického plánu č. 1586-119/2019, vyhotoveného dne
19. 11. 2019 Ing. Tomášem Balvarem
20.705 uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru č.
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1668857359/20 mezi Českou spořitelnou, a. s., se sídlem
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČ: 45244782 a obcí Bukovec, se sídlem Bukovec 270, IČ: 00535940, ve výši
2.000.000 Kč, s čerpáním od 1. 1. 2021 a splatnos� do 31.
12. 2021
20.706 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
na opravu dešťové kanalizace mezi Obcí Bukovec, Bukovec
270, 739 85 Bukovec, IČ: 00535940 a VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o., Gorkého 3091/28, Ostrava – Moravská
Ostrava, 702 00, IČ: 46577319
20.707 Plán zimní údržby pro období 2020/2021
20.708 uzavření Kupní smlouvy mezi Obcí Bukovec,
se sídlem Bukovec 270, IČ: 00535940 a paní …
20.709 uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě
o poskytnu� individuální dotace ze dne 13. 7. 2020 mezi
Obcí Bukovec, se sídlem Bukovec 270, IČ: 00535940
a společnos� Technické služby Bukovec s. r. o., se sídlem
Bukovec 270, IČ: 27784509
20.710 poskytnu� dotace ve výši 200.000 Kč z rozpočtu
Obce Bukovec na rok 2021 spolku Tělovýchovná jednota
Beskyd Bukovec, se sídlem Bukovec 44, IČ: 19015186
a dále schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnu� veřejné
neinves�ční podpory č. 1/2021 mezi Obcí Bukovec,
IČ: 00535940 a Tělovýchovnou jednotou Bukovec, Bukovec 44, IČ: 19015186
20.711 poskytnu� dotace z rozpočtu Obce Bukovec
na rok 2021 ve výši 89.850 Kč na činnost dle žádos�
č. j. 895/2020 a částku ve výši 60.000 Kč na vydání knihy
a ostatní výdaje spojené se 100. výročí SDH Bukovec dle
žádos� č. j. 896/2020 spolku Sbor dobrovolných hasičů Bukovec 270, IČ: 64122352, dále schvaluje uzavření Smlouvy
o poskytnu� veřejné neinves�ční podpory č. 2/2021 mezi
Obcí Bukovec, IČ: 00535940 a Sborem dobrovolných hasičů Bukovec, se sídlem Bukovec 270, IČ: 64122352
20.712 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnu�
veřejné neinves�ční dotace z rozpočtu obce Bukovec
č. 4/2020 mezi Obcí Bukovec, IČ: 00535940 a Sborem
dobrovolných hasičů Bukovec, se sídlem Bukovec 270,
IČ: 64122352, dle podané žádos� č. j. 906/2020
20.713 poskytnu� dotace ve výši 110.000 Kč z rozpočtu
Obce Bukovec na rok 2021 Místní skupině Polského kulturně-osvětového svazu v Bukovci z. s., se sídlem Bukovec
131, IČ: 70908303 a dále schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnu� veřejné neinves�ční podpory č. 3/2021 mezi Obcí
Bukovec, IČ: 00535940 a Místní skupinou Polského kulturně-osvětového svazu v Bukovci z. s., se sídlem Bukovec
131, IČ: 70908303
20.714 poskytnu� dotace ve výši 25.000 Kč z rozpočtu
Obce Bukovec na rok 2021 spolku Klub seniorů v Bukovci,
Bukovec 270, IČ: 22885862 a dále schvaluje uzavření
Smlouvy o poskytnu� veřejné neinves�ční podpory
č. 5/2021 mezi Obcí Bukovec, IČ: 00535940 a Klubem seniorů v Bukovci, se sídlem Bukovec 270, IČ: 22885862
20.715 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnu�
veřejné neinves�ční dotace z rozpočtu obce Bukovec
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č. 6/2020 mezi Obcí Bukovec, IČ: 00535940 a Klubem
seniorů v Bukovci, se sídlem Bukovec 270, IČ: 22885862,
dle podané žádos� č. j. 1135/2020
20.716 poskytnu� dotace ve výši 15.000 Kč z rozpočtu
Obce Bukovec na rok 2021 organizaci Konvent sester
alžbě�nek v Jablunkově, Jablunkov, IČ: 494330 a dále
schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnu� veřejné
neinves�ční podpory č. 6/2021 mezi Obcí Bukovec,
IČ: 00535940 a Konventem sester alžbě�nek v Jablunkově,
se sídlem Jablunkov, Bezručova 395, IČ: 494330
20.717 poskytnu� dotace ve výši 15.000 Kč z rozpočtu
Obce Bukovec na rok 2021 organizaci Charita FrýdekMístek, se sídlem Frýdek-Místek, F. Čejky 450,
IČ: 45235201 a dále schvaluje uzavření Smlouvy
o poskytnu� veřejné neinves�ční podpory č. 4/2021 mezi
Obcí Bukovec, IČ: 00535940 a Charitou Frýdek-Místek,
se sídlem Frýdek-Místek, F. Čejky 450, IČ: 45235201
20.718 poskytnu� dotace ve výši 25.000 Kč z rozpočtu
Obce Bukovec na rok 2020 společnos� Senior domy
Pohoda Jablunkov a. s. a dále schvaluje uzavření Smlouvy
o poskytnu� veřejné neinves�ční podpory č. 15/2020
mezi Obcí Bukovec, IČ: 00535940 a Senior domy Pohoda
Jablunkov a. s., se sídlem Jablunkov, Bezručova 497,
IČ: 3011573
20.719 poskytnu� dotace ve výši 35.000 Kč z rozpočtu
Obce Bukovec na rok 2020 organizaci Charita Jablunkov,
IČ: 26520923 a dále schvaluje uzavření Smlouvy
o poskytnu� veřejné neinves�ční podpory č. 14/2020
mezi Obcí Bukovec, IČ: 00535940 a Charitou Jablunkov,
se sídlem Bukovecká 479, Jablunkov, IČ: 26520923
20.720 poskytnu� dotace Slezské Diakonii ve výši 14.800
Kč z rozpočtu Obce Bukovec pro rok 2020 na pokry�
provozní ztráty vzniklé poskytováním osobní asistence
střediska TABITA Jablunkov a dále schvaluje uzavření
Smlouvy o poskytnu� veřejné neinves�ční podpory
č. 16/2020 mezi Obcí Bukovec, IČ: 00535940 a Slezskou
diakonií, se sídlem Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín,
IČ: 65468562
20.721 poskytnu� dotace ve výši 20.000 Kč z rozpočtu
Obce Bukovec na rok 2021 spolku Školící a Výcvikové
centrum Asklépios z. s., a dále schvaluje uzavření Smlouvy
o poskytnu� veřejné neinves�ční podpory č. 7/2021 mezi
Obcí Bukovec, IČ: 00535940 a Školící a Výcvikové centrum
Asklépios z. s, se sídlem Bukovec 234, IČ: 22606904
20.722 Směrnice č. 1/2020 Sociální fond pracovníků
obecního úřadu Bukovec a uvolněných členů
zastupitelstva obce Bukovec
20.723 rozpočtové opatření č. 17/2020
20.724 rozpočet pro rok 2021 Základní školy
a Mateřské školy Bukovec, příspěvkové organizace,
Bukovec 214, IČ: 75027283, náklady a výnosy ve výši
10.350.000 Kč v hlavní činnos�, 577.250 Kč
v doplňkové činnos�, příspěvek obce na provoz činí
992.000 Kč
20.725 rozpočet pro rok 2021 Základní školy a mateřské
školy s polským jazykem vyučovacím Bukovec, příspěvkové
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organizace, Bukovec 66, IČ: 75027291, náklady a výnosy
ve výši 7.968.500 Kč v hlavní činnos�, příspěvek obce
na provoz činí 650.500 Kč
20.726 rozpočet obce Bukovec pro rok 2021
20.727 zápisy obecní kroniky vypracované Ing. Josefem
Byrtusem pro rok 2018, 2019
20.728 použi� posypové soli v úseku od Hotelu Kempa
po státní hranici v případě, že s �mto mimořádným opatřením budou souhlasit všichni občané, kteří vlastní vodní
zdroje poblíž krajské komunikace
20.729 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 04511961
o poskytnu� podpory ze Státního fondu životního prostředí mezi Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha, IČ: 00020729
a Obcí Bukovec, Bukovec 270, IČ: 00535940, kterým
se mění lhůta pro předložení projektových dokumentací
cílů 2 k posouzení
odkládá:
20.730 projednání žádos� p. … o odkoupení pozemku
p. č. 1496/2 a čás� pozemku p. č. 3866, k. ú. Bukovec
u Jablunkova, č. j. 565/2020, jelikož žadatelé nepředložili
geometrický plán
20.731 projednání žádos� … o směnu pozemku p. č.
3905/3 a čás� p. č. 1263/2 za část p. č 1259/5, č. j.
842/2020, jelikož nebyl předložen souhlas dělením pozemků
20.732 projednání žádos� manželů … o odkup čás� pozemku p. č. 33/2, č. j. 619/2020 a 653/2020, jelikož nebyl
dodán geometrický plán
bere na vědomí:
20.733 informace o výběru nejvhodnější nabídky Veřejné zakázky: „Rekonstrukce a novostavba místních komunikací v obci Bukovec“ a seznam uchazečů JANKOSTAV
s.r.o., Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava,
IČ: 2585581, SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská
tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice,
IČ: 48035599, INGDOP s.r.o., Železničního vojska 1386,
757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 60775530, Lesostavby Frýdek
– Místek a. s., Slezská 2766, Frýdek, 738 01 Frýdek –
Místek, IČ: 45193118, VODOSTAV OSTRAVA, spol. s. r. o.,
Gorkého 3091/28, Moravská Ostrava, IČ: 46577319, EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00
Praha 4, IČ: 45274924, SILNICE.CZ s.r.o., Červený dvůr
918/7, Pod Cvilínem , 794 01 Krnov, IČ: 26792711, CSK-Invest, s.r.o., Třinec, ul. Olšová 1165, 739 61, IČ: 25396196,
PORR a. s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,
IČ: 43005560, TEON STAV s.r.o., Nádražní 417, Frýdlant,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 28647777, B + J stavební
s.r.o., č. ev. 1272, 739 14 Ostravice, IČ: 25833529
20.734 pořadí nabídek Veřejné zakázky „Rekonstrukce
a novostavba místních komunikací v obci Bukovec“
1. B + J stavební s.r.o., č. ev. 1272, 739 14 Ostravice,
IČ: 25833529, 3.311.733 Kč bez DPH
2. PORR a. s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha
10, IČ: 43005560, 3.517.056 Kč bez DPH
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3. VODOSTAV OSTRAVA, spol. s. r. o., Gorkého 3091/28,
Moravská Ostrava, IČ:46577319, 3.597.782 Kč bez DPH
4. CSK-Invest, s.r.o., Třinec, ul. Olšová 1165, 739 61,
IČ: 25396196, 3.724.917 Kč bez DPH
5. TEON STAV s.r.o., Nádražní 417, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ:28647777, 3.750.944 Kč bez DPH
6. JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00
Ostrava, IČ: 2585581, 3.825.435,98 Kč bez DPH
7. EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle,
140 00 Praha 4, IČ: 45274924, 3.842.434,66 Kč bez DPH
8. Lesostavby Frýdek – Místek a. s., Slezská 2766, Frýdek,
738 01 Frýdek – Místek, IČ: 45193118, 3.850.000 Kč bez
DPH
9. INGDOP s.r.o., Železničního vojska 1386, 757 01
Valašské Meziříčí, IČ: 60775530 3.899.031 Kč bez DPH
10. SILNICE.CZ s.r.o., Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem ,
794 01 Krnov, IČ: 26792711, 4.295.000 Kč bez DPH
11. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České
Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČ: 48035599,
4.332.355,86 Kč bez DPH
20.735 Rozhodnu� zadavatele o výběru nejvhodnější
nabídky Veřejné zakázky: „Rekonstrukce a novostavba
místních komunikací v obci Bukovec“ společnost B + J
stavební s. r. o., č. ev. 1272, 739 14 Ostravice,
IČ: 25833529, 3.311.733 Kč bez DPH
20.736 informace Ing. Romana Čecháka o koncepci
bezbariérových tras v Obci Bukovec
20.737 Výroční zprávu o činnos� Základní školy
a Mateřské školy Bukovec, příspěvkové organizace,
Bukovec 214, 739 85 Bukovec, IČ: 75027283 za školní rok
2019/2020
20.738 Výroční zprávu o činnos� Základní školy
a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Bukovec,
Bukovec 66, 739 85 Bukovec, IČ: 75027291 za školní rok
2019/2020
20.739 Koncepční záměry Základní školy a mateřské
školy s polským jazykem vyučovacím Bukovec, příspěvkové
organizace, Bukovec 66, 739 85 Bukovec a souhlasí
s plánem rozvoje školy na období září 2020 – srpen 2025
20.740 Oznámení skutečnos� zjištěných při inspekční
činnos� u právnické osoby Základní škola a Mateřská škola
Bukovec, příspěvková organizace, Bukovec 214, 739 85
Bukovec
20.741 zápis z místního šetření týkající se Žádos� …
o koupi nebo pronájem obecního pozemku, č. j. 601/2020
a souhlasí s pronájmem oplocené čás� pozemku
20.742 zápis z místního šetření týkající se opravy vjezdu
u RD čp. 82, č. j. 880/2020 a souhlasí s opravou podélného
odvodnění na místní komunikaci vedoucí k RD čp. 82
20.743 informace k výstavbě požární zbrojnice
20.744 informace paní Ing Lenky Ondráčkové
k PD stavby mostního objektu „U Pazderů“ a souhlasí
s předloženým technickým řešením stavby
20.745 informace Mgr. Oty Sobola o hospodaření obce
a předpokládané daňové výnosy na rok 2021
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20.746 návrh … na směnu pozemku p. č. 3999,
k. ú.Bukovec u Jablunkova a souhlasí s provedením
místního šetření
20.747 podnět na pořízení změny územního plánu, zařazení pozemku p. č. 1933/1, k. ú. Bukovec u Jablunkova,
mezi plochy BV – bydlení individuální venkovské. Pozemek
p. č. 1933/1, k. ú. Bukovec u Jablunkova je předmětem
projednává nového územního plánu
20.748 žádost občanů lokality „Nad Borym“ o veřejné
osvětlení, č. j. 1177/2020 a souhlasí s místním šetřením
v této čás� obce
20.749 Zprávu nezávislého auditora o provedení finanční
analýzy a ověření některých skutečnos� u obchodní
korporace Technické služby Bukovec s. r. o., ev. č. Ost
11/2020
20.750 návrh Nájemní smlouvy mezi Obcí Bukovec,
se sídlem Bukovec 270, IČ: 00535940 a …, na pronájem
pozemku p. č. 878/10 a pověřuje místostarostu
s projednáním této smlouvy s majiteli předmětného pozemku
20.751 vyjádření ze dne 8. 12. 2020, č. j. 1190/2020
manželů …a pověřuje starostku obce ve věci dalšího
projednání možné směny nebo nájmu, či koupě
20.752 informace Ing. Romana Čecháka k využi� prostor
pro parkování a návrh na směnu pozemků, úpravu parkovacích míst u požární zbrojnice
20.753 Žádos� TJ Beskyd Bukovec o dotaci z rozpočtu
obce Bukovec na rok 2021, č. j. 853/2020 a SDH Bukovec
o dotaci z rozpočtu obce Bukovec na rok 2021, č. j.
895/2020, 896/2020, částky byly sníženy z důvodu inves�čních akcí obce
20.754 Žádost spolku SDH Bukovec o změnu využi� dotace doprava na soutěže TFA +SP, ze dne 30. 9. 2020, č. j.
906/2020
20.755 Žádost Klubu seniorů v Bukovci ze dne 30. 11.
2020, č. j. 1135/2020 o umožnění čerpání dotace z roku
2020 v roce 2021
20.756 Žádost spol. Školicí a Výcvikové centrum Asklépios z. s. o poskytnu� dotace z rozpočtu obce Bukovec
na rok 2021, požadovaná částka ve výši 20.000 Kč
20.757 zápis z finančního výboru č. 10
20.758 plnění strategického plánu
20.759 e-mail p. Nitry, NPÚ, ve věci nabídky skanzenu –
bývalá kovárna čp. 24 a pověřuje Gabrielu Pazderovou
a starostku zjištěním stavu kovárny na místě a vyžádání
si veškeré dostupné dokumentace staveb a inventáře
z obce Bukovec – kovárna, kurlok
20.760 termíny jednání zastupitelstva obce n I. polole�
2021 a to: vždy v pondělí 8. 2. 2021, 22. 2. 2021, 29. 3.
2021, 26. 4. 2021, 31. 5. 2021, 28. 6. 2021
20.761 e-mail č. j. 1196/2020 ze dne 10. 12. 2020 spol.
Albertova stav. spol. a požaduje po této společnos� dodání
dokumentů: Smlouva o zrušení věcného břemene
a o zřízení služebnos�, která byla již schválena dne 21. 9.
2020, Dohoda o narovnání výdajů spojených s prove-
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denou úpravnou vody v budově čp. 18
volí:
20.762 ověřovatele zápisu Ing. Roberta Kuliga a Janusze
Motyku
20.763 návrhovou komisi ve složení Mgr. Petr Stonawski
a Ing. Mgr. Josef Byrtu
souhlasí:
20.764 se zajištěním stanoviska stavebního úřadu k
navrhovanému rozdělení pozemku p. č. 3835/4, k. ú.
Bukovec u Jablunkova, dle geometrického plánu č. 1635125/2020
20.765 s předložením cenové nabídky na živičný povrch
v trase stávající komunikace v křižovatce lokality Susz
20.766 s místním šetřením ve věci žádos� … o opravu
sjezdu k rodinnému domu čp, 339, č. j. 1184/2020

INFORMACE Z ÚŘADU

pověřuje:
20.767 starostku obce k podpisu Smlouvy o dílo mezi
Obcí Bukovec, Bukovec 270, 739 85 Bukovec, IČ: 00535940
a B + J stavební s. r. o., e. ev. 1272, 739 14 Ostravice,
IČ: 25833529, DIČ: CZ25833529 k veřejné zakázce
s názvem „Rekonstrukce a novostavba místních
komunikací v obci Bukovec“ za částku 3.311.733 Kč bez
DPH (4.007.196,93 Kč vč. DPH)
20.768 starostku a místostarostu jednáním s p. starostou
Albrech�c
a
Hasičským
záchranným
sborem
Moravskoslezského kraje pořízením vozidla CAS
nesouhlasí:
20.769 s výší navrhované ceny za pronájem pozemku p.
č. 878/10, k. ú. Bukovec u Jablunkova, vlastníků ...,
nacházejícího se v prostoru vleku, jelikož je vysoká

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva obce Bukovec,

Konvent sester Alžbě�nek, dotace na činnost

15 000,00 Kč

Charita Frýdek-Místek, dotace na činnost

15 000,00 Kč

Myslivecký spolek Bukovec - Šance, dotace na činnost

15 000,00 Kč

Český svaz včelařů, dotace na činnost
Charita Jablunkov, dotace na úhradu nákladů spoj. s poskytováním soc. služeb za
rok 2019
Sociální služby Města Třinec, na úhradu nákladů spoj.s poskytováním soc.služeb

6 000,00 Kč

TJ Dolní Lomná, na činnost
Charita Jablunkov, dotace na úhradu nákladů spoj. s poskytováním soc. služeb v
roce 2020
Senior domy Pohoda Jablunkov a.s., dotace na úhradu nákladů spoj.s
poskytováním soc.služeb
Slezská diakonie , dotace na úhradu nákladů spoj.s poskytováním soc.služeb

ze dne 25. 1. 2021,, konaného v zasedací místnosti

Technické služby Bukovec s.r.o., dotace na provoz, rolbu

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Moravskoslezský kraj - dotace z rozpočtu obce v rámci kotlíkových dotací

21.770 program jednání
21.771 poskytnu� dotace ve výši 241.805 Kč z rozpočtu
obce Bukovec v roce 2021 společnos� Technické služby
Bukovec s.r.o., Bukovec 270, IČ: 00535940 a dále
schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnu� individuální
dotace č. 1/2021 mezi Obcí Bukovec,
IČ:00535940 společnos� Technické služby Bukovec s.r.o.,
Bukovec 270, IČ: 27784509
21.772 rozpočtové opatření č. 1/2021

bere na vědomí:
21.773 Žádost o individuální dotaci spol. Technické služby Bukovec s.r.o. (č.j.35/2021) a informace o škodě
na trafostanici
volí:
21.774 ověřovatele zápisu Daniela Hořavu, Mariana
Bojka
21.775 návrhovou komisi ve složení Ing. Roberta Kuliga
a Gabrielu Pazderovou

Darovací smlouvy

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

Farnost Horní Lomná - finanční dar na obnovu "Křížové cesty"

5 000,00 Kč

Finanční dar na výdaje spojené s pohřbem Mons. A. Ruckého
Římskokatolická farnost Božího těla Jablunkov - finanční dar na výdaje spojené s
pohřbem Mons. A. Ruckého

7 500,00 Kč

za druhého a každého dalšího psa téhož
360 Kč
držitele
za psa, jehož držitelem je osoba starší
200 Kč
65 let
za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele, jehož držitelem je osoba starší
200 Kč
65 let
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději do 31. 12. příslušného kalendářního roku.
Osvobození a úlevy
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována
za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící vý-

110 000,00 Kč

Český rybářský svaz, na opravu podlahy skladu a ocelové konstrukce
SDH z.s., dotace pro sportovní činnost

5 000,00 Kč
122 000,00 Kč

Svaz tělesně pos�žených z.s., dotace na činnost

3 000,00 Kč

Klub seniorů v Bukovci z.s., dotace na činnost

30 000,00 Kč
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1 105 988,00 Kč
111 500,00 Kč

Místní poplatek ze psů

za jednoho psa

Místní skupina PZKO, dotace na opravy a úpravy Domu PZKO

14 800,00 Kč

880 373,50 Kč

4 000,00 Kč

310 000,00 Kč

25 000,00 Kč

Návratné finanční výpomoci občanům v rámci "Kotlíkových dotací"

PhDr. Petr Majer - finanční dar na vydání knihy o válečných veteránech

Tělovýchovná jednota Beskyd Bukovec, dotace na činnost

35 000,00 Kč

57 893,00 Kč

4 000,00 Kč

Dotace spolkům, ostaním organizacím, společnostem

15 000,00 Kč

Dotace občanům na domovní ČOV

Obec Mosty u Jablunkova - finanční dar na Beskydskou lyži

16 000,00 Kč

15 000,00 Kč

Dotace a návratné finanční výpomoci občanům v rámci Programů obce Bukovec

Místní poplatek ze psů je stanoven na základě
Obecně závazné vyhlášky obce Bukovec č. 3/2019,
o místním poplatku ze psů. Celé znění je zveřejněno
na stránkách obce: www.bukovec.cz, sekce právní
předpisy obce.

Poskytnuté finanční dary, dotace a návratné finanční
výpomoci v roce 2020

10 000,00 Kč

300 Kč
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cvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba
provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které
stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis.
Úleva se poskytuje:
a) držiteli psa, který poskytne obci registrační číslo
čipu za jednoho psa ve výši 180 Kč,
b) držiteli psa, který poskytne obci registrační číslo
čipu za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
ve výši 180 Kč,
c) držiteli psa, kterým je osoba starší 65 let a poskytne obci registrační číslo čipu za jednoho psa
ve výši 80 Kč,
d) držiteli psa, kterým je osoba starší 65 let a poskytne obci registrační číslo čipu za každého dalšího
psa téhož držitele ve výši 20 Kč.
Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle
odst. 1, 2 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit
ve lhůtě do 30 dnů od skutečnos� zakládající nárok
na osvobození nebo úlevu.
V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit
údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách
stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok
na osvobození nebo úlevu zaniká.
Jana Brzežková - referentka
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Oznámení o očkování psů proti vzteklině
V sobotu 10. 4. 2021 bude v obci Bukovec prováděno očkování psů pro� vzteklině
Očkování bude prováděno na těchto místech:
nový most 50 m nad křížovou

8:00

Hotel Kempa - budova čp. 180

8:30

u budovy obecního úřadu

9:00

obchod „Pod lípou“

9:45

Pulgruň (aut.zastávka)

12:00

Dle zákona o veterinární péči 166/99 Sb. Je každý majitel psa povinen nechat ho naočkovat pro� vzteklině od stáří 3 měsíců a pak
pravidelně dle vakcinačního schématu,který udává výrobce vakcíny.

Za provedené očkování bude na místě vybírán poplatek 150 Kč. Zároveň bude možnost nechat psy
naočkovat pro� ostatním psím nemocem a zakoupit přípravky na odčervení a odblešení.
Vakcinaci bude provádět MVDr. Pavlína Gajdošová tel. 737 720 957

Platba vodného
Výše vodného pro rok 2021 je stanoveno ve výši
10 Kč/m3, týká se občanů, kteří odebírají vodu
z obecního vodovodu. Náklady na provoz za období
leden – prosinec 2020 byly ve výši 152.997,92 Kč.
Jedná se o rozbor vody, nákup materiálu, služby, odběr elektrické energie, opravy, poplatky, mzdové náklady, dohody o provedení práce, sms služby.
Jana Brzežková - referentka

Obracíme se s prosbou o úhradu plateb Obcí
Bukovec, např. za místní poplatky, vodné apod.,
přednostně na základě složenek, které budou
rozesílány během měsíce května/června 2021 a
to bezhotovostní platbou převodem na účet. V
případě, že někomu tato možnost nevyhovuje, lze
v kanceláři Obecního úřadu Bukovec provést
úhradu kartou přes terminál.

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Místní poplatek je stanoven na základě Obecně
závazné vyhlášky obce Bukovec č. 1/2020, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Celé znění je zveřejněno na stránkách obce: www.bukovec.cz, sekce právní předpisy
obce.
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí 540 Kč a je tvořena:
a) z částky 111 Kč za kalendářní rok a
b) z částky 429 Kč za kalendářní rok. Tato částka je
stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní
rok.
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději
do 31. 12. příslušného kalendářního roku.
Osvobození a úlevy
1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2
12

odst. 1 písm. a), která je umístěna do dětského
domova pro dě� do 3 let věku, školského zařízení pro
výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preven�vně výchovnou péči na základě rozhodnu� soudu nebo smlouvy, umístěna do zařízení pro dě� vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnu� soudu, na žádost obecního úřadu obce
s rozšířenou působnos�, zákonného zástupce dítěte
nebo nezle�lého, umístěna v domově pro osoby se
zdravotním pos�žením, domově pro seniory,
domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
2) Od poplatku se osvobozují:
a) fyzické osoby dle čl. 2 písm. a), které jsou zbaveny
svéprávnos�,
b) fyzické osoby dle čl. 2 písm. a), které se v příslušném 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,
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d) fyzické osoby dle čl. 2 písm. a), které v příslušném
kalendářním roce pobývají nepřetržitě nejméně
6 měsíců v nemocničních zařízeních neuvedených
v odst. 1,
e) fyzické osoby dle čl. 2 písm. a), které jsou přihlášené v obci Bukovec a vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých
není přihlášena žádná fyzická osoba, z �tulu vlastnictví této stavby určené k individuální rekreaci, bytu
nebo rodinného domu, ve kterých není přihlášena
žádná fyzická osoba,
f) fyzické osoby dle čl. 2 písm. a), které jsou přihlášeny na adrese sídla ohlašovny, a to Bukovec 270,
g) fyzické osoby dle čl. 2 písm. a) po dobu výkonu vazby nebo trestu odně� svobody po dobu výkonu,
nebo odně� svobody v délce nejméně 3 měsíce v příslušném kalendářním roce,
h) fyzické osoby dle čl. 2 písm. a), které se v příslušném kalendářním roce celoročně nepřetržitě
zdržují v zahraničí mimo přihlášení.
3) Úleva se poskytuje:
a) ve výši 50% fyzické osobě dle čl. 2 písm. a), která
studuje a je ubytována mimo místo přihlášení,

b) ve výši 50 Kč poplatníkům dle čl. 2, jejichž svozová
dostupnost je větší
než 210 m,
c) ve výši 250 Kč poplatníkům dle čl. 2, 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 čás� obce Bařiny, jejichž svozová
dostupnost je větší než 250 m,
f) ve výši 100 Kč poplatníkům dle č. 2 bydlících
v nemovitos� v čás� obce Půlgruň, Bařiny a Markov.
Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle
odst. 2 a 3 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit
ve lhůtě do 1. 12. příslušného kalendářního roku.
V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit
údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách
stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok
na osvobození nebo úlevu zaniká.
Jana Brzežková - referentka

Plánovaná kořenová čistírna odpadních vod
Vážení spoluobčané,
�mto příspěvkem bych chtěl volně navázat na článek
o kořenové čis�čce, který vyšel v prosincovém Občasníku obce Bukovec loňského roku.
Ze zvýšeného zájmu občanů o napojení na kořenovou čis�čku byla vypracována nová studie
Ing. Strenkem. Přibyla další kanalizační stoka, která
bude vést od rodinného domku p. Theinertové pod
zahradou manželů Pyszkových a dále se napojí
do hlavního řádu v obecní komunikaci u rodinného
domku p. Kobieluszové.
Celkově se tedy o napojení na kořenovou čis�čku
závazně přihlásilo 24 rodinných domků, což činí 103
obyvatel.
Na 22. zasedání zastupitelstva obce Bukovec bylo
dohodnuto, že kořenová čis�čka bude vyprojektována tak, aby měla kapacitu čištění pro 140 obyvatel.
Je to z toho důvodu, že se do budoucna počítá
s novou výstavbou rodinných domků v lokalitě okolo
čis�čky.
Rád bych ještě upozornil na ustanovení § 3 odst.
8 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích,
v platném znění. V tomto zákonu je uvedeno, že
vlastníkům pozemků a staveb, kde vznikají odpadní

Občasník obce Bukovec | Duben 2021 | číslo 93

Přívod na kořenovou ČOV

13

INFORMACE Z ÚŘADU
vody, může být uložena povinnost připojit se na
kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.
Řada lidí se napojení nebrání. Pokud však někdo napojení na kanalizaci odmítá a trvá na dosavadním
způsobu likvidace odpadních vod v domovní ČOV, je
nutno,
aby
se prokázal platným povolením k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
podle ustanovení § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Dále musí být
prokazatelně dodrženy podmínky vydaného rozhodnu� - povolení k vypouštění odpadních vod, zejména je nutno pravidelně sledovat a měřit kvalitu vypouštěných odpadních vod a protokoly o provedených rozborech odpadních vod uschovávat.
Podstatné je, jak ČOV funguje, tj. jaká je kvalita vypouštěných odpadních vod, zda jsou vzorky odebírány pravidelně a jak často, o jakou lokalitu se jedná,
kam jsou vypouštěny předčištěné odpadní vody
apod. Obdobným způsobem řeší vodní zákon žumpu
(bezodtokou vybíratelnou jímku). Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtoké jímce, je povinen zajišťovat
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jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost
povrchových nebo podzemních vod a na výzvu vodoprávního úřadu prokázat jejich zneškodňování
v souladu s vodním zákonem (doklady o pravidelných
vývozech na ČOV).
Žumpy musí být vodotěsné, bez možnos� jakéhokoliv odtoku. Vyprazdňování žumpy musí být
prováděno pravidelně několikrát ročně podle objemu akumulačního prostoru žumpy. Obsah žumpy
musí být zneškodňován v souladu s platnými právními předpisy.
Na závěr je třeba dodat, že pravomoc kontrolovat
nakládání s odpadními vodami má kromě příslušného vodoprávního úřadu též Česká inspekce životního
prostředí. Fyzická osoba, která vypouš� odpadní
vody do vod povrchových nebo podzemních v rozporu s vydaným povolením, případně nezajišťuje likvidaci odpadních vod ze žump v souladu s vodním zákonem, se vystavuje sankčnímu pos�hu až 50 000 Kč.
Mgr. Petr Stonawski
zastupitel a člen finančního výboru

Zásady k dotačnímu programu „Domovní ČOV“
1. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace
Vyhlašovatelem a poskytovatelem dotace
je Obec Bukovec, iden�fikační číslo 00535940, Bukovec 270, 739 85 Bukovec.
2. Cíl programu
Zlepšení životního prostředí v oblas� odpadních
vod podporou výstavby domovních ČOV, zemních filtrů náhradami za sep�ky 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 součás� 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 žádos� a zajištění všech úkonů spojených s vyřízením žádos�. Smlouva o přidělení dotace bude podepsána s každým žadatelem zvlášť.
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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 žádos� trvale hlášené osoby.
Je-li příjemcem dotace stavebník rozestavěné
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 poskytnu� dotace budou v předmětné budově trvale hlášeny osoby.
5. Podmínky pro poskytnu� 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 žádos� závazky po dni splatnos� (dluh) vůči obci Bukovec.
6. Uznatelný náklad projektu
Uznatelnými náklady projektu jdou materiálové
náklady technologické. Příkladem je samotná
domovní čis�rna odpadních vod, přívodní potrubí,
odpadové potrubím šach�ce, přívodní kabel pro napájení elektrického zařízení čis�čky, zemní filtr, náplň
zemního filtru. Náklady musí být vynaloženy v přímé
souvislos� s výstavbou ČOV a v množství odpovídajícím projektové dokumentaci.
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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 sep�ku,
náklady na větší množství potrubí než bylo nezbytně
nutné dle projektu a podobně. Poskytovatel dotace
má právo neuznat některé náklady, pokud vysloví pochybnos� o jejich velikos� a účelnos�.
8. Předkládání žádos� o dotaci
Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří:
• žádost o poskytnu� dotace na vzorovém formuláři,
• rozhodnu� vodoprávního úřadu o povolení k vypouštění odpadních vod a ke stavbě ČOV (po 10 letech od vydání musí být nově vydané nebo prodloužené nebo
• společné oznámení záměru stavby nebo
• společný souhlas
• ohlášení dokončení stavby nebo protokol o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby
• kopie faktury a doklad o jejím zaplacení,
• souhrnná tabulka s uvedením všech nákladů
9. Termín a adresa podání žádos�
Žádos� lze podávat osobně nebo doporučenou
poštou na adresu:
• Obecní úřad Bukovec, Bukovec 270, 739 85 Bukovec
Žádos� lze podávat průběžně od 1. 4. 2021
do 31. 10. 2021 a budou vyhodnocovány postupně
v termínech zasedání Zastupitelstva obce Bukovec.
10. Vyhodnocování žádos�
Žádos� budou vyhodnocovány z hlediska věcné
správnos� a úplnos� po jejich přije�. V případě potřeby bude žadatel vyzván obecním úřadem k doplnění nebo upřesnění žádos�. 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 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. 22.784 ze dne 8. 2. 2021
a nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2021.
Monika Czepczorová
starostka obce

Z-BOX od května u obecního úřadu
Z-box bude samoobslužné místo výdeje zásilek
ze Zásilkovny, která je k dispozici 24 hodin denně
7 dní v týdnu. K použi� budete potřebovat mobilní
aplikaci Zásilkovna. Z-box je ekologický, potřebuje jen
minimum elektřiny a je napájen solárními panely.
Jakmile bude Z-box ak�vní. O zahájení provozu Vás
budeme informovat.
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Práce technického úseku za poslední měsíce

V současné době probíhá odstraňování
???
stromů a náletů
u vodojemu

???a nezasněží
Nezasněží
Nátěr obložení v tělocvičně

a nářaďovny

Technické služby Bukovec, s.r.o. informuje ...

Došlo k označení potrubí

Čištění nádob vodojemu

Takto probíhalo čištění a nátěr víka ven�lové šachty

Chystáme nový rozcestník na nejvýchodnější bod

I když byl rok 2020 celkově nestandartní, my
jsme nezáháleli a podařilo se nám dotáhnout určité
záležitos� do zdárného konce. Mezi největší výzvy,
které se nám podařily v roce 2020, bylo zajištění rolby do areálu Kempaland a zřízení pobočky Zásilkovny
pro občany na obecním úřadě v Bukovci.
26. 12. 2020 nás pos�hla nemilá událost, požár
trafostanice vedle Hotelu Kempa. Díky rychlému přístupu p. Motyky a p. Stece, byl tento problém během
14 dnů vyřešen. Tímto jim chci ještě jednou mockrát
poděkovat za součinnost.
Podmínky pro zimní sezonu 2020/2021 byly

po dlouhé době ideální. Jako každý rok i letos jsme
byli připraveni k provozu lyžařského areálu. Bohužel,
vládní nařízení nám neumožnilo, ani na jeden den
spus�t vlek. I tak jsme nezaháleli a snažili jsme se,
aspoň pro běžkařské nadšence upravovat a udržovat
trasy.
Dne 10. 1. 2021 byl na Ministerstvo průmyslu
a obchodu - k rukám ministra Havlíčka vznesen z naší
strany dotaz, zda bychom mohli spus�t pohyblivý
modulární chodník, nebo-li pohyblivý pás pro lyžaře.
Vyjádření jsme obdrželi 3.2.2021, cituji:

Po zimní údržbě bylo zapotřebí opravit kryty odvodňovacích žlabků na in-line stezce
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Valná hromada TSB se uskutečnila 13. 1. 2021
v zasedací místnos� na obecním úřadě v Bukovci.
Dne 8. 2. 2021 zastupitelstvo obce Bukovec
schválilo uzavření Dohody o dočasném přidělení zaměstnanců k jinému zaměstavateli mezi Obcí Bukovec a společnos� Technické služby Bukovec s.r.o.
Pro upřesnění to znamená, že od 9. 2. 2021 do 31.
12. 2021 za stávajících podmínek přešli pod správu
obecního úřadu Bukovec.
Ke konci února byla podaná žaloba
na společnost Sněžné rolby s.r.o., z důvodu
neuhrazení 2 prodaných sněžných roleb z roku 2019.
Situace vůči závazků Technické služby Bukovec
s.r.o. ohledně společnos� Laderix. Dospěla do fáze,
že v roce 2021 společnost Laderix celkově zanikne a
�m pádem T.S. Bukovec s.r.o. nenávratně neobdrží
dlužnou částku.
Chci poděkovat všem zastupitelům, že se podíleli
na podpoře areálu Kempaland.
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V roce 2020 bylo investováno ze strany obce:
• 18.05.2020 – 84.950 Kč na úhradu pokuty od ČIZP
• 15.07.2020 – 521.038 Kč dotace na opravu pom
a provoz
• 12.12.2020 – 500.000 Kč nájem rolby
V roce 2021:
• 31.01.2021 – 241.805 Kč na opravu trafostanice,
pístnice, revize majetku svěřeného do užívání
• 15.02.2021 – 400.000 Kč dotace na náklady spojené s provozem areálu v období leden – březen 2021
Ještě jednou díky, že Vám jde o stejnou věc jako
nám, a to provoz areálu Kempaland.
Začátkem března 2021, jsem podala žádost na
ministerstvo průmyslu a obchodu ve věci proplacení
kompenzací COVID – Sport III Lyžařská střediska.
Na závěr bych vám ráda popřála nejen já i všichni
zaměstnanci Technických služeb Bukovec s.r.o.:
„Krásné velikonoční svátky a hlavně pevné zdraví!“
Andrea Ligocká - jednatelka TS

Rekonstrukce a novostavba místních komunikací v Bukovci
Ke konci loňského roku proběhlo výběrové řízení
veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce a novostavba místních komunikací v obci Bukovec“. Cílem
projektu je obnova dvou stávajících místních komunikací „Na břehu“ a „Motykovi“ a novostavba účelové komunikace vedoucí z komunikace „Na břehu“
k novostavbám, tedy II. etapa. Do soutěže se přihlásilo celkem 11 firem.
Mezi nejlevnější a nejdražší cenovou nabídkou
byl rozdíl 1 234 953,66 Kč. Nejvýhodnější nabídku
předložila společnost B + J stavební s.r.o., Ostravice
s cenou 4 007 196,96 Kč včetně DPH. Předpokládaný
podpis smlouvy s vítězným uchazečem je stanoven
na březen/duben letošního roku a plánovaná výstavba by měla být ukončena do 8. měsíců od zahájení
prací. Současně byla na tyto projekty odeslána Žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj.
O výsledku získání dotace budeme informováni během měsíce června.

Seznam uchazečů, uvedené ceny jsou včetně
DPH
Firma

Nabídková cena

B + J stavební s.r.o.

4 007 196,93 Kč

PORR a. s.

4 255 637,76 Kč

VODOSTAV OSTRAVA spol. s. r. o.

4 353 316,22 Kč

CSK-Invest s.r.o.

4 507 149,57 Kč

TEON STAV s.r.o

4 538 642,24 Kč

JANKOSTAV s.r.o.

4 628 777,53 Kč

EUROVIA CS a.s.

4 649 345,93 Kč

Lesostavby Frýdek – Místek a. s.

4 658 500 Kč

INGDOP s.r.o.

4 717 827,51 Kč

SILNICE.CZ s.r.o.

5 196 950 Kč

SWIETELSKY stavební s.r.o.

5 242 150,59 Kč

Zdeňka Sikorová - referentka inves�c

Na Břehu – aktuální stav
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Motykovi – aktuální stav

Na Břehu II. etapa – aktuální stav
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Označení hydrantů a hlavních uzávěru pitné vody
Vážení spoluobčané. Loňského roku bylo provedeno v naší obci označení hydrantů a hlavních uzávěru pitné vody na obecním vodovodním řádu. Uzávěry
jsou označeny modrou kovovou tyčí s tabulkou,
na které jsou údaje o přesném umístění. Tyto uzávěry
slouží k odstavení čás� vodovodního řádu v případě
havárie, poruchy nebo při připojování nových odběratelů. Vždy se uzavře ta část, kde došlo k nečekané
událos�. Vodovodní řád tvoří okruh. Je k němu připo-

jeno 131 domů v dolní čás� obce. Každý zásah
do vodovodního řádu a přípojek jsou občané povinni
hlásit na obecní úřad. Uzávěry jsou většinou na soukromých pozemcích a je slušnos� informovat majitele o vstupu na jejich pozemek v případě poruchy. Děkujeme všem majitelů pozemků, kde se nacházejí
uzávěry, že nám je umožnili viditelně označit a označení udržují.
Technický úsek obce Bukovec

O konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice
Oznámení Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu,
domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona
č. 89/1995 Sb., o státní sta�s�cké službě, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání
lidu, domů a bytů (dále jen„sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako online, tedy bez nutnos� kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný
okamžik na území České republiky trvalý pobyt nebo
přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České republiky udělen azyl, doplňková ochrana
nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území
České republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).
Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze
na cizince, kteří jsou v České republice na dobu kratší
než 90 dnů(například turisté), a na cizince požívající
diploma�cké výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků
zabezpečuje Český sta�s�cký úřad (dále jen „Úřad“).
Úřad pro potřeby sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy podle paragrafu
7 zákona. Na přípravě a provedení sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací a ústředními
správními úřady uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným
okamžikem tento dokument, seznam standardních
sčítacích obvodů v obci včetně jejich vymezení a jmé-

Občasník obce Bukovec | Duben 2021 | číslo 93

na, příjmení a čísla průkazů sčítacích komisařů, kteří
budou v jednotlivých sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního spojení na bezplatnou
informační linku sčítání a oficiální internetové adresy
sčítání.
Sčítání osob se provede poskytnu�m údajů jejich
zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou.
Tou je každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající
sčítání. Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná,
poskytne údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně jiná osoba oprávněná za ni jednat
podle občanského zákoníku. Sčítání lidu, domů
a bytů se provádí vyplněním sčítacího formuláře pro
domácnost. Údaje o domu a bytu poskytne jeho
uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu
nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem
do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při
online sčítání od 27. března 2021 do 9. dubna 2021,
nebo následně při terénním došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací komisař se při výkonu své funkce
prokazuje průkazem sčítacího komisaře, případně
na požádání povinné osoby též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař předá
členu domácnos�, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě vlastníku zařízení, které netvoří samostatný
sčítací obvod, sčítací formulář v lis�nné podobě
v předem oznámeném termínu nejpozději do 26.
dubna 2021. Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu
prodloužit.
Člen domácnos�, osoba žijící mimo domácnost
nebo vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle zdarma na adresu P. O. Boxu
sčítání, nebo jej doručí na kontaktní místo sčítání,

19

INFORMACE Z ÚŘADU
nejpozději do 11. května 2021. Úřad je podle zákona
oprávněn lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem,
nařízením o evropské sta�s�ce, GDPR a dalšími
právními předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity
pro jiné než sta�s�cké účely. Sčítací komisaři, stejně
jako všechny osoby, které se v souvislos� se zpracováním výsledků seznámí s individuálními nebo
osobními údaji, jsou povinni o nich zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivos� je časově neomezená.

INFORMACE Z ÚŘADU

Český sta�s�cký úřad žádá všechny občany, aby
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.

předseda Českého sta�s�ckého úřadu

Bezpečně, online, raz dva. Sčítání začíná 27. března 2021
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý
možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo
v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit
a odevzdat lis�nný formulář. Jeho distribuci zajišťují
sčítací komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnos� s Českou poštou a hlavní
hygieničkou České republiky distribuci a sběr lis�nných formulářů, při kterých dojde k výraznému
omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři
a
obyvatelstvem.
Distribuce
formulářů
do domácnos� bude probíhat podobně, jako nyní
probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel
(ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Z tohoto
důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete obrá�t na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude možné odeslat v před�štěné obálce
prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma. Kontaktní
místa budou provozována za zvýšených hygienických
požadavků.
Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které

mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí
každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného
pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby
mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnos�
a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce,
opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se
týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik,
s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým
pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete
na v braných pobočkách České pošty a všech krajských správách Českého sta�s�ckého úřadu. Poskytují široké veřejnos� informace o sčítání a jsou také
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat lis�nné
formuláře.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými
právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání
Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury nebo
plánování lepší dostupnos� služeb. Informace
zjištěné během sčítání ovlivňují činnost veřejné
správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku
ovlivňují život každého z nás. Podrobnější informace
naleznete na webu www.scitani.cz.

Spis ludności 2021 ważny sprawdzian dla Zaolziaków
Pod koniec marca rozpocznie się w Republice
Czeskiej oficjalny spis ludności, który raz na dziesięć
lat jest prawdziwym sprawdzianem kondycji polskiego społeczeństwa na Zaolziu. Powszechnie wiadomo, że deklarowanie narodowości podczas spisu
jest sprawą nieobowiązkową, a wpisanie w odpowiednie miejsce konkretnej narodowości nie
wiąże się z tym, gdzie mieszkam, jakiego kraju jestem
obywatelem, jakim językiem rozmawiam, ale
bardziej z tym jakie są moje korzenie, do jakiej
wspólnoty ludzi należę, gdzie czuję się w domu, w jakich tradycjach wyrastałem. Szczególnie na pograniczu niełatwo jest utożsamiać się z jedną konkretną narodowością. W przypadku Zaolzia - z narodem czeskim lub polskim. Wielu z nas czuje się gdzieś pomiędzy, pół na pół. Na dodatek mamy jeszcze własną,
swojską kulturę i mentalność, którą najczęściej
określamy jako tu stela, i która na co dzień przemawia przez nas, chociażby poprzez mówienie po naszymu. W minionym roku minęła setna rocznica
podziału Śląska Cieszyńskiego i wiele osób na Zaolziu
zadawało sobie pytanie: Jak dłógo Polocy tu bedóm?
Jak dłógo sie beje mówić po naszymu? Na te pytania
nie znamy odpowiedzi, jednak wiadomo co możemy
zrobić teraz, żeby zachować jak najdłużej naszą ziymeczke i naszą wspólnotę polską na Zaolziu. W zbliżającym się spisie ludności należy zadeklarować narodowość polską. Dlaczego? Poniżej PZKO w BUKOWCU podaje 5 powodów, dla których warto wpi-

sać narodowość polską:
1. Polacy na Zaolziu są ważnymi twórcami życia i
kultury naszego regionu.
2. Polacy na Zaolziu tworzą naturalne środowisko
dwujęzyczne. Dwujęzyczność wzbogaca człowieka,
jest dużym atutem w życiu osobistym i zawodowym.
3. Bez Polaków zaniknie na Zaolziu gwara cieszyńska, mówienie "po naszymu".
4. Bez Polaków na Zaolziu nie będzie polskich szkół
i przedszkoli.
5. Spadek liczby Polaków na Zaolziu osłabia pozycję
polskiego środowiska w rozmowach z władzami
gmin i miast, województwa oraz z rządem RC.
O czym należy pamiętać podczas spisu:
• Narodowość można wpisać także dzieciom
i młodzieży do lat 18.
• Zasady spisu w wersji online zezwalają jednej osobie wypełnić formularz spisowy również za kogoś
innego, np. członka rodziny czy osobę, która nas o to
poprosi. Pamiętajmy wtedy zapytać o ich narodowość. Nie zostawiajmy pustego miejsca.
Gabriela Pazderova
zastupitelka a členka výboru pro národnostní menšiny

Posílá vás lékař nebo hygiena

na PCR test
na COVID-19?

NEČEKEJTE ZBYTEČNĚ
V DLOUHÉ FRONTĚ,
SAMI SI VYBERTE MÍSTO,
ČAS ODBĚRU
A OBJEDNEJTE SE!
Rezervujte si termín na:
https://testovani.uzis.cz/

Rezervací ušetříte čas sobě i zdravotníkům.
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Informace občanům
V případě, že potřebujete zlikvidovat domovní
odpad - objemový odpad, nebezpečný odpad, nikoli
odpad stavební např. Su�ny mimo určené termíny
pro svoz velkoobjemového odpadu v jarních
a podzimních měsících, můžete využít službu TS
Jablunkova.
Sběrný dvůr TS Jablunkov se nachází na ulici Bukovecké u Penny marketu (kotelna TS Jablunkov). Na
sběrném dvoře je vyčleněn kontejner pro občany Bukovce. Pamatujte na to, že je potřeba vzít sebou občanský průkaz a v něm mít trvalý pobyt v Bukovci.
Občan dostane dodací lístek odpadu, kopie bude
předána k fakturaci na obecní úřad v Bukovci.
Jarka Bujáková

PLÁN AKCÍ

Chystáme, plánujeme, ... Uvidíme, jestli se uvidíme
Ze zápisu Kulturního výboru ze dne 3. 3. 2021

KALENDÁŘ 2021

Na schůzce dne 3. 3. 2021 bylo projednáno pořádání kulturních akcí v roce 2021.
Členové kulturního výboru se dohodli takto:

DUBEN

ZÁŘÍ

23. 04. 2021 Den Země v Goralii
30. 04. 2021 Stavění máje na Kempě

22. 09. 2021 Vítání občánků
26. 09. 2021 Drakiáda na Kempě

ČERVEN
25. 06. 2021 Posezení s jubilanty
26. 06. 2021 Den dě
ČERVENEC
16. 07. 2021 Přebor v ručním kosení
na nejvýchodnější louce ČR

ŘÍJEN
20. 10. 2021 Výsadba stromů

Náhle a nečekané úmr� Otce Adama Ruckého
bylo pro �síce lidí opravdovým šokem. Nejen v České
republice, ale i na Slovensku a v Polsku, kde ho mnozí
lidé znali. S ničím takovým jsem nepočítal, naopak
připravovali jsme se na jeho blízké 70 narozeniny. V
neděli 13. prosince, den po úmr�, jsem se telefonicky
spojil s O. biskupem Mar�nem Davidem a zvažovali
jsme datum, místo, časy a organizaci pohřbu. Vnímali
jsme to oba podobně, a proto bylo ve shodě stanoveno, že pohřeb se uskuteční v sobotu 19. prosince
2020. Hned poté jsem se se starostkou obce Bukovec
setkal s nejbližší rodinou zemřelého O. Adama, aby
byly domluveny další podrobnos�. Vzhledem k omezení, která v té době pla�la, bylo rozhodnuto, že zádušní mše svatá bude v katedrále Božského Spasitele
v Ostravě. Hlavní celebrant byl O. biskup Fran�šek
Lobkowicz OPram. Zesnulého desítky let znal a byli

velcí přátelé. Promluvy se ujal administrátor diecéze
O. biskup Mar�n David, který využil faktu, že katedrála už v ten den byla vyzdobená před blížícími se
vánočními svátky, k zamyšlení nad lidským životem.
Olomoucké arcidiecézi zastupoval O. biskup Josef Buzík, který na závěr poděkoval O. Adamovi za jeho
službu v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci, ale i za jeho mnohaleté působení ve
farnostech olomouckého arcidiecéze. Jeho službu v
církvi vyzvedli i další kněží. Za farnost Český Těšín,
kde O. Adam naposledy působil se s ním rozloučil O.
Jan Svoboda, farář a zástupkyně farníků. Přenos z katedrály mohly sledovat �síce diváků díky živému
přenosu televize NOE.

LISTOPAD
29. 11. 2021 Vánoční dílna

SRPEN

PROSINEC

.... 08. 2021 Beseda s Jaroslavem Duškem

03. 12. 2021 Mikulášská nadílka
19. 12. 2021 Adventní koncert

Akce se uskuteční v souladu s vládními opatřeními a jen v případě, že to epidemická
situace dovolí, čímž se také mohou termíny některých akcí se změnit, např. Posezení
s jubilanty atd. Časy akcí jsou určeny předběžně, je možné je měnit při bližším plánování
konkrétní akce.

Ivana Kluzová - externí referentka pro kulturu
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Rozloučení s Adamem Ruckým
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Foto: © Roman Polách - Člověk a Víra

Foto: © Norbert Dąbkowski
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Po smutečních obřadech byla rakev s ostatky
převezená pohřební službou Sadový k farnímu koste-
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lu do Jablunkova.Tady byla rakev přeložena do pohřebního vozu taženého místními koňmi. Ten pohřební vůz byl za �m účelem převezen den předem
na valníku ze 100 km vzdálených Štěpánkovic na Hlučínsku, mé rodné vesnice. Pohřební průvod za doprovodu muzikantů, na voze taženém koňmi, se vydal
na 7 km cestu do Bukovce.

ZE ŽIVOTA ŠKOL A ŠKOLEK

ra. On sám, rodák z Milíkova, znal O. Adama od svých
žákovských let.

Foto: © Josef Cinciala - Člověk a Víra

Foto: © Roman Polách - Člověk a Víra

K důstojnému průběhu přispěli i dobrovolní hasiči z Bukovce, kteří rakev donesli do kostela. Splnili
jsme tak přání nejbližší rodiny, aby se občané mohli
se svým významným rodákem rozloučit při otevřené
rakvi hodinu před mši svatou. Tu sloužil O. biskup
Mar�n David. Promluvy se ujal P. Jan Szkandera, který ve své promluvě vyzvedl 3 pilíře, na kterých O.
Adam stavěl svůj život. Po mši svaté se za spoluobčany Bukovce rozloučila a poděkovala starostka obce
Monika Czepczorová. Závěrečného slova a uložení do
kněžského hrobu se ujal frýdecký děkan Rudolf Siko-
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Přenos z bukoveckého kostela byl promítán na
velkoplošné obrazovce venku pro stovky účastníků
pohřbu, kteří využili rela�vně dobrého počasí a nebáli se přijít. Díky mnoha lidem, kteří se podíleli na
organizaci pohřbu, jsme mohli prožít důstojné rozloučení s biskupským vikářem O. Adamem. Za všechny bych vyzvedl ak�vní přístup Bogdana Czepczora,
který pociťoval velkou vděčnost zemřelému a pomohl tak s organizací pohřbu. V mých očích zůstane
O. Adam jako horlivý kněz - nadšenec pro Krista. Ať
jeho místo odpočinku se stane důvodem k návštěvě
Bukovce, pro všechny, kteří ho znali.
P. A. Volný - farář Jablunkova

Zprávičky z bukovecké školičky
I v této stálé nelehké době se s Vámi chceme podělit o zážitky z naší mateřské školy. Současná situace
nám zakazuje veškeré návštěvy kulturních akcí,
přesto se snažíme dětem nabídnout takový program,
abychom jim vše vynahradili a to přímo v naší školce
a blízkém okolí. Naší obrovskou výhodou je, že nám
stačí vyjít ze školky pár metrů a můžeme nasát bezkonkurenční vůni lesa, čisté přírody a nadýchat
se svěžího vzduchu. Právě proto vedl první podzimní
výlet menších Broučků do lesa na houby. A to bylo
panečku rados�, kolik jsme jich našli.
Třída předškoláků, Včelek, se vydala na místní
Šance, poznávat okolí. Počasí nám přálo, moc jsme
si to užili, ale největším potěšením byly stejně batůžky plné dobrot.
Nemůže k nám kouzelník? Nevadí, my to�ž umíme kouzlit sami a to třeba z vody nebo mléka!
„Fouká vítr od hory, pečeme si brambory, já dám
brambor, ty dáš sůl, vezmeme si každý půl.“ Ani nepřející počasí nás neodradilo od tradičních „piečoků“.
I když byly pečené v troubě, vůbec nám to nevadilo.
Chutnaly báječně!
Na zvířátka v zimě nemyslí jen myslivci, ale i my,
bukovecké dě�. S plnými batůžky dobrot jsme se vy-

dali ke krmelci popřát v lese hezké Vánoce.
Předvánoční čas – vůně jablek, skořice, perníku,
pomerančové kůry a jehličí. Takto jsme se na Vánoce
připravovali my.
Ani letos nás nezapomněl navš�vit svatý Mikuláš,
čert a anděl, kteří s sebou nesli těžké koše plné
krásných dárečků pro naše dě�.
Z daleké, předaleké cesty se k nám s�hli dopravit
tři moc hodní páni – Kašpar, Melichar a Baltazar. Připomněli jsme si narození Ježíška, zazpívali koledy
a popřáli si vše dobré v Novém roce.
Vánoce na blátě nám v lednu vynahradila
mrazivá zima, které jsme se přece jen dočkali!
Užili jsme si zimního sportování, sjíždění z kopečka na lopatách, stavění sněhuláků a koulování.
A v neposlední řadě nesmíme zapomenout na
KARNEVAL. Ten letos navš�vila pohádková Červená
Karkulka, vlk, babička a myslivec. I přesto, že k nám
nemohli zavítat rodiče nebo prarodiče, jsme si ten
kouzelný den náramně užili.
Tolik z naší školičky. Už teď se těšíme, co ještě
všechno společně podnikneme.
Kolek�v MŠ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY při ZŠ a MŠ Bukovec, p. o.
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 -2022

Uskuteční se v pátek 7. 5. 2021 od 8.00 hodin do 15.00 hodin v prostorách MŠ.
Co budete potřebovat: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce
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! Kritéria pro přije� do mateřské školy naleznete na: www.zsbukovec.cz
Těšíme se na Vás!

Foto: © Roman Polách - Člověk a Víra

Statistika obyvatel v roce 2020
NARODILO SE

17 dětí

5 děvčat a 12 chlapců

24

ZEMŘELO

14 osob

7 žen a 7 mužů

PŘIHLÁSILO SE
DO OBCE

31 osob

ODHLÁSILO SE
Z OBCE

42 osob
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dopisy, ve kterých se dě� sobě navzájem představily.
Komunikace s cizinci v anglickém jazyce, další prak�cké využi� anglič�ny a objevování zajímavos� o jiných evropských státech pomáhá dětem dát si své
vědomos� do kontextu a mo�vuje je to k dalšímu
učení a objevování. A to je skvělé!
Učíme se pečovat o své zdraví
Naši druháčci a třeťáčci objevovali fungování lidského těla a povídali si o zdraví. Nabyli spoustu
nových poznatků a zajímavos�. Už například vědí, že
je v lidském těle asi 206 kos� a nejmenší z nich, třmí-

nek, má pouhé 3 mm. To bylo údivu, když se podívali
na pravítko a zjis�li, jak moc malinkatá kůstka to je.
Seznámili se také s lidskými smysly a vyzkoušeli si,
které zvukové frekvence uslyší. Každý žák si také vyrobil svou miniencyklopedii o lidském těle.
Povídali jsme si rovněž, jak se starat o své zdraví,
jak důležitá je hygiena, pohyb, omezení obrazovek,
odpočinek a zdravá strava. Mimochodem, věděli jste,
že letošní rok je rokem ovoce a zeleniny? A už jste
dneska jeden kousek ovoce nebo zeleniny měli? Dě�
ano, tak se klidně přidejte!

Události prvních měsíců roku 2021 v české základní škole Bukovec
Poznáváme svou rodnou obec a učíme se ji prezentovat
Svůj vztah k místu, ve kterém vyrůstají, si dě� vytvářejí již od svého narození. Postupně poznávají své
okolí a získávají k němu citové vazby. Bukovecké dě�
si ve škole osvojují znalos� týkající se Bukovce a zároveň se učí svou rodnou obec prezentovat širšímu
okolí. Prezentační dovednos� si procvičují plněním
úkolů v rámci týmů. Jedním z úkolů bylo vybrat si a
nakreslit jednu pohádkovou postavičku z Kempalandu a pozvat svého kamaráda na návštěvu do Bukovce. Žáci se měli pokusit vyjádřit, co se jim na Bukovci
líbí a na co jsou pyšní. Výsledek svého snažení - plakáty o Bukovci – se žáci učili představit svým kamarádům.
Pronikáme do tajů virtuální reality s aplikací Quiver
V klubu ICT se dě� setkávají s 3D realitou. Podařilo se jim rozpohybovat obrázky vy�štěné k vybarvení
- v podstatě se jednalo o 3D omalovánky.
Plnění úkolů zadaných prostřednictvím QR kódů
Co to jsou QR kódy? Jak vypadají a k čemu slouží?
I s �mto tématem se dě� seznamují velice rychle a
otevírají se jim �m další možnos� pro rozvíjení jejich
nadání.
26

Mezinárodní projekt PenPals Around Europe
Naše bukovecká škola je součás� mezinárodním
projektu s názvem PenPals Around Europe v rámci
pla�ormy eTwinning. Naši žáci si díky své ak�vní
účas� na projektu prohlubují prak�cké dovednos� v
anglickém jazyce a objevují krásy a zajímavos�
Španělska, Itálie a Švédska.
S našimi partnerskými školami a jejich žáky jsme
si vyměnili krásná vánoční přání. Na začátku nového
roku jsme pak spolu s našimi žáky vytvářeli on-line
vědomostní kvíz Kahoot! o České republice. Znalos�
o naší vlas� si tak mohli procvičit naši zahraniční
spolužáci. My jsme také obdrželi kvízy, které vytvořili,
a zjis�li jsme, kolik toho o Španělsku, Itálii a Švédsku
vlastně víme.
Dě� byly nadšené a na spoustu věcí se dále doptávaly. Sněží ve Španělsku stejně jako u nás? Co je to
paella? Kterými jazyky se tam mluví? Co se tam pěstuje a můžeme něco z toho nakoupit i v supermarketu v Jablunkově? Jaké je hlavní město Švédska? A jakou měnou se tam pla�? Snad eurem, dolary, nebo
českou korunou? Která auta se vyrábějí v Itálii? A jak
se jmenuje současný papež?
V únoru nám paní pošťačka doručila ručně psané
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Z činností školní družiny
I v letošním, na omezení bohatém roce, se vychovatelky obou oddělení školní družiny rozhodly dětem uspořádat oblíbený karneval. Celý únor dě�
netrpělivě čekaly, až nadejde den "D". Čekání jsme si
krá�li nejen výrobou karnevalových dekorací, čepic a
masek, ale také pečením dobrot na občerstvení.
Karnevalové veselí si dě� užily, byť bez tance, i tak do
sytos�.
Vychovatelky obou oddělení připravily pro dě�
pestrý program na téma-pohádky. Nejmladší dě� poznávaly na interak�vní tabuli pohádkové postavičky,
poznávaly večerníčky podle znělky a povolání podle
Občasník obce Bukovec | Duben 2021 | číslo 93

slovního popisu. Někteří zástupci, z řad povolání a z
říše pohádek, byli mezi zamaskovanými dětmi
rovnou přítomni. A na závěr nesměla chybět ani tradiční tombola, ze které si, narozdíl od té plesové,
odnesl svou výhru každý.
Ve druhém oddělení nejprve dě� soutěžily o
nejkrásnější doma vyrobenou masku. Potom
proběhla pohádková soutěž družstev, ve které dě�
poznávaly názvy pohádek z přečtených ukázek, na
čas skládaly pohádkové postavy a puzzle. Hledaly indicie, podle kterých měly uhodnout název pohádky,
se zavázanýma očima soutěžily o nejlépe nakres27
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lenou perníkovou chaloupku atd. Každé družstvo získalo hezkou odměnu. Navíc každé dítě dostalo dárek
od SRPŠ, za který rodičům děkujeme. Všichni se už
těšíme, že příš� rok už budeme moci uspořádat
karneval pro všechny dě� tak, jak jsme byli zvyklí.
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Karneval máme za sebou a těšíme se na slunečné
a teplé období roku. Přejeme všem příjemné a ve
zdraví prožité jarní dny.
Kolek�v ZŠ a ŠD Bukovec

Doba kovidová očima žáků 5. ročníku ZŠ
Sedím pořád u kompu,
hlavu už mám jak bombu.
Ničemu moc nerozumím,
doma sedím, tak se nudím.

Svět pos�hl kovid,
báli jsme se ven chodit.
Zavřeli školy a obchody,
můžeme jen do přírody.

Už bych chtěl jít do školy,
abych neměl úkoly.
Čekám, čekám, kdy to přejde,
covid ale neodejde.

Co mi dal kovid?
Naučila jsem andulku mluvit.
Přes notebook se učíme,
trochu zasmát se vám dopo
ručíme.

Bude tady pořád s námi,
musíme se chránit sami.
Ovoce a zelenina
to je moje medicína.

Autorka:
K. Kurková, 5. ročník

Autor:
V. Cieślar, 5. ročník

JAK KARNAWAŁ TO KARNAWAŁ
Z Nowym Rokiem szedł karnawał,
przebieraniem się zabawiał.
W instrumenty przebrał drzewa,
wiatr w gałęziach pieśni śpiewał.

Przebrał dzieci,spójrzcie sami,
są Indianie z piratami.
I serpentyn widać zwoje,
są krasnale,są kowboje.

Jest biedronka z michomorkiem.
Przyszedł także Bolek z Lolkiem.
Sznur korali ma Cyganka,
w stroju frędzli jest Indianka.

I balony lecą w górę,
ktoś czerwony ma kapturek.
Jest karnawał, dzieci tańczą,
gra orkiestra przebierańcom.

KARNAWAŁ
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY při ZŠ
a MŠ Bukovec, p. o. PRO ŠKOLNÍ ROK
2021 -2022

Uskuteční se ve středu 21. dubna 2021 v době od 8:00 do 16:00
hod.
K zápisu se s rodiči (nebo se zákonným zástupcem) dostaví dě�,
které k 31. 8. 2021 dovrší 6 let a starší, které měly odklad školní
docházky. Předběžně mohou být zapsány i dě�, které 6 let dovrší
do konce kalendářního roku 2021. K jejich nástupu do školy se však musí vyjádřit dětský lékař a pedagogicko-psychologická poradna.
Vezměte si s sebou rodný list dítěte a občanské průkazy zákonných zástupců.
Kritéria pro přije� do 1. třídy školy naleznete na: www.zsbukovec.cz.
Těšíme se na Vás!
28
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KARNAWAŁ to czas zabaw, który towarzyszy nam
od Nowego Roku aż do Środy Popielcowej.
Jego pochodzenie nie jest do końca znane
.Przypuszcza się , że jest to wynalazek włoski lub jeszcze starorzymski. Na południu odprawiany szczególnie barwnie , krzykliwie i hucznie.
Karnawał również u nas był od dawna niezwykle
„ruchliwym“ okresem uczt, maskarad, kuligów i bali.
Również w naszym przedszkolu postanowiliśmy
zorganizować zabawę karnawałową pod hasłem
„ Z bajki do bajeczki“.Przygotowania do tej
niezwykłej uroczystości dla dzieci poprzedzała realizacja tematu kompleksowego „Karnawał w przedszkolu“. Dostarczyła ona dzieciom odpowiednich
treści wzbogacających ich wiadomości i wprowadziła
w radosny , pełen oczekiwania nastrój.
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Kolenym ważnym elementem przygotowań było
zaprojektowanie i wykonanie dekoracji sali balowej i
całego przedszkola, strojów i przebiegu samego balu,
co nadało uroczystości niepowtarzalny smak i urok.
Wszystko zaczęło się od zaproszenia dzieci do odtańczenia dworskiego tańca – Poloneza.
Następnie była promenada masek ,gdzie każde
dziecko musiało się zaprezentować i przedstawić się.
Oczywiście wszyscy byli mistrzami naszego
karnawału .
Dzieci brały udział w różnych konkurencjach: byli
piraci,zjadanie kwaśnej cytryny,szukanie bajkowej
postaci ,krzesełkowy taniec.Po każdej konkurencji
29
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dzieci otrzymały nagrodę niezależnie od wyniku
rywalizacji. Był poczęstunek przy stolikach i krótka
przerwa dla nabrania oddechu do dalszej zabawy.
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Wszyscy bardzo ucieszeni i radośni tańcem
Samoloty zakończyliśmy nasze balowanie.
Panie z przedszkola

Pozdrowienia ze szkoły …
Już przeszło rok borykamy się z pandemią a z nią
wiążącym się okresem przeróżnych obostrzeń i restrykcji społecznych. Nasza szkoła spada do szkół
małoklasowych, dzięki czemu od początku roku 2021
może uczyć się tradycyjnie nie tylko rocznik 1. i 2., ale
również 3. i 5., z którymi dzielą wspólne klasy. Rocznik czwarty, niestety, nadal pozostaje na nauczaniu
zdalnym.
Współczesna sytuacja nie pozwala na organizowanie żadnych akcji kulturalnych w szkole ani
poza nią, toteż staramy się, przestrzegając restrykcje
państwowe, urozmaicić naukę w klasach uczestnictwem w różnych obchodach świąt i konkursach.
Do najciekawszych należy konkurs plastyczno-literacki z okazji setnej rocznicy założenia Ochotniczej
Straży Pożarnej w Bukowcu, organizowany przez naszą gminę, gdzie dzieci rysują strażaka–bohatera we
formie znaczka pocztowego czy piszą wiersze i rymowanki na temat bohaterskiej działalności
strażackiej.
Czasopismo dla dzieci Jutrzenka obchodzi 110.
rocznicę i nasi uczniowie, z asystencją pań, przygotowały dla niej przepiękne torty urodzinowe, wykonane z papieru i nie tylko.
Aktywnie włączamy się również w konkurs
plastyczny, organizowany przez Hutę Trzyniecką „Mój
tata robi we werku“, gdzie dzieci rysują swoich krewnych na różnych stanowiskach pracy w pobliskiej fabryce. Czeka nas Międzynarodowy Konkurs Języka
Angielskiego FOX i matematyczny Kangur, do których
pilnie się przygotowywujemy. Pracę dydaktyczną
urozmaicamy różnymi tradycjami i obchodami świąt
miejscowych i nie tylko. Toteż obchodziliśmy Tłusty
Czwartek nietradycyjnym pieczeniem tradycyjnych
pączków,
czy
sporządzaniem
zakochanych
„Walentynek“ dla swoich bliskich. Tegoroczna zima
nie poskąpiła nam śniegu i mrozu, więc dzieci w ra-

mach zajęć w świetlicy szkolnej korzystają z jej
uroków. Dzieciaki uwielbiają zabawy na śniegu, toteż
eksperymentują ze śniegiem, budując na boisku
szkolnym przeróżne „wytwory“, bałwany i igloo.
Nie zabrakło ani tradycyjnego zjeżdżania na bobach i łopatach. Pod koniec okresu karnawałowego
panie poznosiły ze strychu stroje z przedstawień
szkolnych i dzieci przebierając się w przeróżne czarownice, królewny, zwierzęta i postacie z tego i
owego świata, nieźle bawiły się podczas konkursów,
tańców i zabaw karnawałowych.
Pozytywnym produktem ubocznym okresu pandemii są webinaria (webináře) czyli zdalne szkolenia
poprzez różne pla�ormy wirtualne. W naszej szkole
cieszą się one wielką popularnością, bowiem pomimo twardych obostrzeń nadal nie tracimy kontaktu i
dokształcamy się w różnych dziedzinach: np. jak pracować z dziećmi o różnych zapotrzebowaniach, jak
komunikować z „trudnym“ rodzicem, jak uaktywniać
ucznia, jak go oceniać oraz różne tematy z zakresu
księgowości i aktualizacji programu nauczania.
W imieniu grona pedagogicznego, Rady Szkolnej
i Macierzy Szkolnej chcemy jak najserdeczniej zaprosić starszaków do zapisów do klasy pierwszej, które
odbędą się dnia 8 kwietnia 2021 r. od godz. 8:00 –
15:30.
Z okazji zbliżających się najważniejszych świąt
chrześcijańskich, świąt Wielkiej Nocy, pragnę w imieniu wszystkich pracowników naszej szkoły złożyć
Wam życzenia:
„Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie
odrodzenie duchowe, napełni Was wszystkich
spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności i
pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.”
Mgr. Halina Kulig
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Informace z uzavřené knihovny
Už od loňského roku kdy byly knihovny vládním
nařízením uzavřeny neustále čekáme kdy, se budeme
moci vrá�t do původního stavu a knihy začít půjčovat. Na naše čtenáře jsme ale nezapomněli. Tuto
dobu využíváme na to udělat si v knihovně trošku
,,pořádek“ některé starší knihy vyřadit některé znova
obalit a poničené opravit. Nakoupili jsme nové �tuly
od vámi oblíbených spisovatelů:
• Jojo Moyes • Táňa Keleová Vasilková
• Robert Bryndza • Diana Galbadon
• Karin Lednická
Také máme k dispozici knížky pro mladé maminky:
Jsi tam brácho a Najděte si svého Marťana - per-

fektní pro výchovu a pochopení naších dě�. Pro poučení knihy Maxe Kašparů. Pro nejmenší Rok ve školce, Rok na vesnici a Rok v lese.
Myslím si že v naší knihovně si každý svou knihu
najde. Poradíme Vám s výběrem, popřípadě zapůjčíme �tuly které nemáme z naší regionální knihovny v
Třinci. Pro naše malé čtenáře máme speciální překvapení, ale to uvidí až při návštěvě knihovny po jejím znovuotevření.

Jarka Bujáková - knihovnice
30
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Mladí ochránci přírody oddíl Pramínek, při národním registru
pramenů a studánek v Praze, který se věnuje ochraně fauny
a flory, výukovým programům pro zš,mš,dd a širokou veřejnost
Oddíl MOP Pramínek byl založen v únoru 2016 u
ČSOP v Praze, dále u MOP v Praze a při Národním
registru pramenů a studánek v Praze. Pramenitá
voda je stále vzácnější pro lidské zdraví. Činnost oddílu Pramínek je zaměřen na péči, záchranu, zadržování
vodních zdrojů v krajině, úpravu a údržbu, historickou paměť krajiny.
Zaměřujeme se od roku 2016 na hledání a mapování pramenů a studánek v našem regionu Jablunkovska, od obce Vendryně, Bystřice, Nýdek, Hrádek,
Milíkov, Košařiska, Návsí, Jablunkov, Písek, Písečná,
Bukovec, Hrčava, Mosty u Jablunkova, Bocanovice,
Dolní Lomná, Horní Lomná, které jsou oddílem zaregistrovány do Národního registru pramenů a
studánek, na Mapách. cz, Tourmapy, Google mapy.
Fotodokumentace všech 400 pramenů našeho
regionu je v Národním registru pramenů a studánek
v Praze.
Oddíl je zapojen do projektu "ZACHRAŇME
STUDÁNKY" Studánky potřebují každoroční péči a
údržbu, ochranu. Námět pro kolek�vy, rodiny s dětmi, jednotlivce, ke vztahu k přírodě. Oddíl se podílí na
péči o přírodu od roku 2016 v našem regionu Jablunkovska v akcích DEN ZEMĚ,MINUTA PRO ZEMI, ČISTÍME BESKYDY,PODĚKUJ HORÁM, UKLIĎMĚ ČESKO,
UKLIĎME SVĚT. JDEME S DĚTMI VEN- LES JE HROU-

poznávání, získávání a upevňování znalos�. Využi�
přírodních prvků v krajině, přírodovědná ochrana,
enviromentální osvěta, ekologická výchova, interak�vní stanoviště, biotopy, ekosystém, ochrana mokřadů, vodního ptactva.
Plno turis�ckých zážitků při putování za prameny
a studánkami našeho regionu Jablunkovska.
Přeje oddíl MOP PRAMÍNEK - Horní Lomná

Studánka Gírová
Foto: MOP Pramínek

Na poděkování není nikdy pozdě
Teta ředitelka, Reginka a zelíčko paní kuchařky Lidky
Jsme dvojčata z Jablunkova. Čas le�, brzy nám
bude 18 let a vzpomínáme, jak jsme se před deví�
lety přestěhovaly z Německa do Jablunkova. Měly
jsme obavy, jak budeme zvládat hlavně školu, ale
měly jsme velké štěs�. Naše teta, Liba Stonawská,
která byla ředitelkou ve škole v Bukovci, ji nám ukázala. Moc se nám líbila a bylo rozhodnuto. Dva roky na
této škole se staly nezapomenutelnými.
Děkujeme Tobě, teto, že jsi byla stejně jako ostatní paní učitelky milá, hodná ale i spravedlivě přísná,
za hru na flétnu, za to, že jsme se mohly se všemi žáky
podílet na výzdobě školy a hlavně za obrovskou trpělivost nejen s námi.
Děkujeme „naši“ paní učitelce Regince (Byrtusové), která nám překládala do němčiny, když jsme
ve vyučování hodně českým výrazům nerozuměly.
Vzpomínáme také na naše spolužáky, kteří
se nám nikdy nevysmívali za „německé R“ a chovali
se k nám vždy kamarádsky.
A proč „zelíčko?“ Paní kuchařka Lidka (Suszková)
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se nás vždy ptala: „Chutná vám zelíčko?“ Nejen zelíčko, ale chutnalo nám vše, co nám skvělé paní kuchařky v naší bývalé školy vařily.
A ještě jeden úsměvný zážitek. Do školy jsme jezdily z Jablunkova autobusem. Pro nás to bylo obrovské dobrodružství. Seděly jsme každá zvlášť a čekaly, kdo si k nám přisedne a s kým se seznámíme.
V Písku nastupovala holčička a vždy řekla „Mogym?“
Doma jsme nadšeně vykládaly: „Už jsme se v autobuse seznámily s holčičkou!“ „Jak se ta holčička
jmenuje?“ ptala se mamka. A my jsme společně odpověděly: „No jak, Mogym!!“
Do Bukovce jezdíme často a těší nás, jak roste do
krásy. Paní starostce Monice Czepczorové a jejímu
obětavému týmu přejeme hodně zdraví, síly
a trpělivos� v další nelehké práci a snaze udělat vše
proto, aby se v Bukovci cí�li všichni tak skvěle jako
my.
Děkujeme - Saskia a Michelle Krell Jablunkov
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21. ročník TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY je za námi
Na tento ročník Tříkrálové sbírky budeme
vzpomínat ještě dlouho. Od začátku prosince jsme
s napě�m sledovali vývoj epidemie koronaviru
a připravovali různé scénáře. Do konce jsme
nevěděli, jak se to vše vyvine. Jak jste si jistě všimli,
poprvé sbírka proběhla bez malých králů a bez
koledování. Do schránek jsme roznesli letáčky, na
dveře jsme Vám napsali požehnání C+M+B+ 2021
a pokladničky jsme rozmís�li na obecních úřadech,
poštách, v obchodech, lékárnách, kostelech a také
na horských chatách. Dokonce jsme v Jablunkově
na náměs� měli stánek – Královský point, kde všichni
kolemjdoucí mohli vhodit dar do pokladniček. Bylo
to pro nás jiné a náročné, ale stálo to za to. Děkujeme
všem, kdo nám u sebe umožnili umís�t naše
pokladničky – bez Vás bychom nedosáhli takového
výsledku! Děkujeme Vám, kteří jste mysleli na to, že
letos nepřijdeme my za Vámi, a vydali jste se hledat
pokladničku…
Díky
Vaší
štědros�
se
podařilo do 122
pokladniček vybrat
úžasných 700 777
Kč! Z vybrané
částky
zůstává
Charitě Jablunkov
65 %, které budou
použity především
na pomoc seniorům, lidem s mentálním
a
kombinovaným
znevýhodněním,
lidem
se zdravotním znevýhodněním, osobám bez přístřeší,
dětem a sociálně potřebným rodinám, lidem v nouzi,
se kterými pracujeme v našich charitních službách.

Děkujeme Vám za vaši podporu. Je to krásný
dárek k letošnímu 20. výročí Charity Jablunkov.
Vidíme, že Vám na nás záleží! Chceme Vám
poděkovat a proto za všechny dárce a dobrodince
CharityJablunkov je a bude každý měsíc sloužena
mše svatá.
Věříme, že to bylo poprvé a naposled,
kdy jsme po Novém roce nemohli navš�vit Vaše
domy s koledou. Začátek roku bez tohoto tradičního
koledování (brodění se sněhem, u�kání před
„domácími mazlíčky“ a zpívání se zamrzlou pusou) už
nechceme víckrát zažít. Je to výjimečné období v
roce a tuhle krásnou tradici nejde nahradit žádným
ONLINEM! Těšíme se tedy za rok – NAŽIVO!
Nes�hli jste přispět? Nevadí. Online sbírka letos
výjimečně pokračuje do 30. dubna 2021. Dar můžete
zaslat formou QR kódu, nebo online platbou na
www.trikralovasbirka.cz, nebo zasláním darů rovnou
na účet naší charity: 1690974359/0800 pod
variabilním symbolem 77708007. Děkujeme!
Rok plný Božího požehnání Vám ze srdce přejí
klien� i pracovníci Charity Jablunkov.

V dnešní těžké době nezapomínáme
na tradice - draní peří - škubačka
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Nejlepší nápad 2021 - Zajímavé nápady, inovace nebo start-upy
Českotěšínsko - Třinecko - Jablunkovsko - Kysuce
Projekt Nejlepší nápad podporuje zajímavé nápady, náměty nebo inovace výrobků a služeb žáků a
studentů základních, středních a vysokých škol z celého regionu. V našem regionu žijí schopní a nadaní
mladí lidé se zajímavými nápady, které chceme objevovat, oceňovat a dále pomáhat rozvíjet…
Máš nápad na nový výrobek nebo službu? Máš
nápad na zlepšení stávajícího výrobku nebo služby?
Pak přihlas svůj nápad nebo námět do 30. dubna
2021 a získej možnost vyhrát zajímavé ceny.
Jak a kdo se může zapojit
Do projektu se může zapojit každý žák a student
z celého regionu Českého Těšína, Třince, Jablunkova,
Čadce, Kysuckého Nového Mesta a okolních obcí
těchto měst. Mohou se zapojit žáci a studen�:
• základních škol
• středních odborných škol, středních škol nebo
gymnázií - maturitní nebo učební obory
• vyšších odborných škol
• vysokých škol
Vše je velmi jednoduché
Stačí vymyslet nový výrobek či službu nebo pouze navrhnout zajímavou inovaci (zlepšení) stávajícího
výrobku či služby. Svůj záměr stručně popsat a zaslat
na náš e-mail. A to vše nejpozději do 30.4.2021.
Cíle projektu
Projekt má několik hlavních cílů:
• ak�vně mo�vovat dě� a mladou generaci k hledání
nových nebo inovaci (zlepšení) stávajících výrobků
nebo služeb a také k "výzkumu a vývoji"
• pomoci dětem a mladým lidem nastartovat a rozvíjet zajímavé business projekty (start-upy), které pak
mohou zůstat v regionu
• podporovat dě� a mladou generaci ke svému
osobnímu a profesnímu rozvoji
• pomoci vyhledávat nové business příležitos� pro
firmy působící v regionu
• podporovat rozvoj regionu, diverzifikaci oborů průmyslu a služeb
• podporovat školy, města a obce v celém regionu
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Harmonogram projektu
• přihlašování projektů: 1. února – 30. dubna 2021
• slavnostní vyhlášení: druhá polovina května 2021
V průběhu roku budou postupně zveřejňovány vybrané nápady, náměty a inovace.
Kategorie
Projekty bude možné přihlásit dvěma způsoby:
• jako jedinec – žák nebo student
• jako skupina – škola nebo třída (například jako
školní či třídní projekt)
Hodno�cí kritéria
Při hodnocení jednotlivých projektů budeme
klást důraz zejména na:
• inova�vnost
• jedinečnost
• propracovanost myšlenky
• potenciální úspěch na trhu
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Co nového u hasičů?
Počátek letošního roku, je co se týče výjezdů,
klidnější. To konec roku 2020 byl pro nás trochu
smolným. Během jízdy k zásahu, jednalo se o požár
v Dolní Lomné, došlo k poškození motoru naší cisterny a cisterna se stala nepojízdnou. Vozidlo bylo odtaženo do opravny, kde nám provedli kompletní diagnos�ku. Verdikt zněl motor je natolik poškozen,
že se buď provede generální oprava motoru, a nebo
se výměna za jiný. Po propočtu nákladů
a dostupnos� dílů na tyto dvě varianty opravy, jsme
se rozhodli, že už další inves�ce do vozidla nebudou
a vozidlo se vyřadí z provozu. Cisterna byla v provozu
od roku 1974, což je úctyhodný věk. V naší jednotce
sloužila 10let od roku 2010. Tehdy jsme na ní provedli
svépomocně rozsáhlé opravy na prodloužení její
životnos�. Pomocnou ruku nám podali kolegové z Albrech�c u Českého Těšína, kteří nám nabídli ke koupi
svoji starší cisternu, kterou již nevyužívali z důvodu

nákupu nové cisterny.
Jedná se o cisternovou
automobilovou stříkačku Karosa na podvozku
Liaz 101 označované jako CAS K 25.
Po projednání na zastupitelstvu obce, zastupitelé
rozhodli o nákupu tohoto vozidla pro výjezdovou
jednotku za 120 000 Kč. Velice si vážíme vstřícnému
přístupu našich zastupitelů a děkujeme. Nyní naše
nové zásahové vozidlo prochází úpravami, abychom
do něj mohli zakomponovat naše vybavení, kterého
není málo. Co se týče nové hasičské zbrojnice, tak
stavba pokračuje, tak jak má a my se už těšíme,
až se přestěhujeme do nových prostor.
Radovan Rucki
zástupce velitele JSDH Bukovec JPO III,
zastupitel a člen finančního výboru

Hodno�cí komise
Jednotlivé projekty budou hodno�t zástupci
jednotlivých partnerů:
• Střední škola Jablunkov
• Spolek I4U a portály NejBusiness.cz a e-Slezsko.cz
• MAS Jablunkovsko
• partnerská města a obce
• partnerské firmy
• osoby, které převzaly záš�tu
Kontakt
Máš-li jakékoliv dotazy, kontaktuj organizátory
projektu:
• E-mail: info@nejlepsi-napad.cz
• Infolinka: +420 733 139 882
• Web: www.nejlepsi-napad.cz
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Projekt AEDprozivot.cz v Bukovci
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás jménem naší organizace požádal o spoluúčast na projektu veřejně dostupných defibrilátorů (AED).

V minulém roce jsme první AED pro občany Bukovce umís�ly u obecního úřadu, další dva chceme
společně s vedením obce v r. 2021 realizovat u ZŠ
a MŠ Bukovec a následně do areálu Kempa k nově
postavené zbrojnici JSDH. Vše, ale záleží na dostatku
financí a lidského úsilí. Doposud až na určité střípky
pomoci financujeme realizaci celého projektu
z našich zdrojů. V rámci veřejné sbírky máme zřízený

transparentní účet a cestou tohoto
článku vás prosíme o pomoc s realizací projektu, který ve všech
okolnostech splňuje požadavky pro prioritní účel,
a to je záchrana lidského života.
U kohokoli z nás a našich blízkých může kdykoli nastat
život ohrožující stav, náhlé poškození zdraví. Pojďme
společnými silami zvýšit šance na život a rozšířit systém vzájemné pomoci.
Základním stavebním kamenem celého programu je ch�t pomoci. Lidé lidem.
Na našich webových stránkách naleznete vyhlášenou veřejnou sbírku pro obec Bukovec. Na transparentní účet s přiděleným Var. Symbolem tak může
kdokoliv z vás přispět na AED, které budou v roce
2021 realizovány v naší obci. Pomoci může každý…..
Číslo transparentního účtu:
2501700434 / 2010, VS: 202002
Srdečně děkujeme za vaši ochotu pomoci
aedprozivot@email.cz
www.svca.cz, www.aedprozivot.cz
Bc. Lukáš Zatloukal – občan Bukovce

OBYČEJNÍ – NEOBYČEJNÍ

Bukovecká štafeta - Josef Krenželok
Jožko byl jsi nominován Šimonem Jalovičorem
jako další v pořadí naší štafety. Jak to vnímáš ? Máš
pocit, že jdeš určitým vzorem ?

Co se týče fotbalu v Bukovci, jaká je tvoje
současná pozice ?
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Koketovali jsme s myšlenkou letního kina a
turnaje starých gard a využít tak potenciál areálu, ale
o tom se můžeme bavit, až když dojde ke zlepšení
situace.

Po výkonu si nyní nemůžete dát pospolu pivko v
„Kasinu“, které máš v současnos� v nájmu. Jaká je
vaše vize, co dál s podnikem ?

Teď to možná vyzní jako klišé, ale jak vidíš
situaci v následujících pě� letech?

Současná situace nás samozřejmě štve, ale
musíme to přetrpět. Naše vize společně s Rudou je,
abychom měli určitou klubovnu, kde se sejdeme,
podiskutujeme a popřípadě oslavíme vítězství.
Zároveň chceme budovu zvelebit ( část rekonstrukce
již proběhla ), ať koresponduje s naším hezkým
areálem a je vizitkou při pořádání akcí.
Z hlediska času jsou všechny tvoje ak�vity
náročné ( práce, hospoda, fotbal ). S�háš to, nebo
jsi nucený něco zanedbat na úkor něčeho jiného ?
Musí tě to prostě bavit, jinak bys to nedělal.
Faktem je, že co se týče hospody tak první půl rok byl
vážně náročný. Časem jsme to vychytali, sehnali
brigádníky a práci mezi sebou rozložili. V zaměstnání
vidím určitou jistotu, fotbal mě baví a hospoda mě
baví těmi lidmi, tou atmosférou. Vše se děje
samozřejmě na úkor osobního volna.
Letos jsme na internetu zaznamenali, že jste
udělali na hřiš� provizorní kluziště. Uvažujete s
�mto projektem pokračovat i nadále, popřípadě ho
nějak rozvinout?
Je to součás� naší vize. Bylo by fajn mít i v
zimním období sportovně zajímavé centrum obce a
navíc by to bylo atrak�vní i pro diváky. Chtěli jsme
dokonce na hřiš� udělat běžkařskou stopu a
zorganizovat exhibiční biatlon, bohužel současná
situace nám to nedovoluje.
To zní fantas�cky. Budu držet palce, ať se vám to
podaří zorganizovat v příš�m zimním období. Nabízí
se otázka, jestli kromě fotbalu máte obdobné plány
i na léto?

Určitě jsem o tom přemýšlel, proč zrovna já.
Jedním z důvodů může byt to, že taky hraju fotbal.
Svého času jsem kopal za Třinec ( tři roky ) a okolní
týmy včetně Jablunkova. Dalším aspektem by mohla
být jistá autorita z doby, kdy jsem fotbal určitou dobu
i trénoval. Kluci na tréninku k tobě vzhlíží a snaží se �
vyrovnat.

Řekl bych, že jsem v podstatě organizátor. Snažím
se vymýšlet stále nové věci a stmelovat tým, protože
celková pohoda v manča�u je důležitá. Dále
pomáhám trenérovi s časovou organizací tréninků a
taky se starám o sociální sítě.

alespoň 2x týdně, ať nevyjdeme z formy. Dojde-li k
nějakému rozvolnění tak je třeba dohrát utkání a
jelikož se nám před pandemii dařilo, bylo by škoda to
zahodit z důvodů mizerné kondice.

Navážu na současnou situaci spojenou s
covidem-19. Jak bojujete s �m, že nemůžete
oficiálně trénovat?
Každý z nás se snaží trénovat individuálně
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Co se podnikání týče, chtěli bychom to určitě
udržet. Nějakým způsobem se o to starat ať nám
budova nechátrá a místní si můžou stále přijít
posedět u piva a hodit řeč. Když se budeme bavit o
fotbalu a jeho vedení, tak si myslím, že ho vedeme
dobře. I když v současnos� nemáme kompletní
dorost nebo žáky, pořád máme spoustu odchovanců,
ať už v Třinci nebo třeba Olomouci. Což se nyní
projevuje u mužů, jelikož jsme první v tabulce
okresního přeboru a to je poprvé za 42 let. Problém
by mohl být v budoucnu s mládeží, jelikož se nechtějí
hýbat, trénovat, kamkoliv chodit. Jsou uvázáni k
mobilům a počítačům.
Snažíte se dělat nábory nových žáků? Pokud
ano, co bývá při náboru překážkou?
Samozřejmě se snažíme nabírat nové žáky, aby
fotbal v Bukovci neupadal. Nejlepší nábor probíhá
mezi samotnými dětmi, kdy jeden druhému řekne:
„stav se na trénink, je tam sranda.“ Překážek je hned
několik. Počínaje školou a rodiči konče. Neříkám, že
je to tak vždycky, ale část rodičů dá raději dítě� do
ruky tablet, než aby s ním jeli na trénink. Některé
školy v souvislos� s vládními nařízeními byly nuceny
tělocvik zrušit úplně, což těm dětem taky nepřidá.
Závěrem tě poprosím o nominaci další
osobnosti, která převezme naší pomyslnou
štafetu. Kdo to bude a proč?
Chtěl bych nominovat Josefa „Pepu“ Byrtuse.
Myslím si, že je to člověk, který toho pro obec hodně
udělal. Ať už jako bývalý místostarosta obce,
současný obecní kronikář nebo jako učitel.
Marian Bojko - předseda kulturního výboru

CHYSTÁME KALENDÁŘ NA ROK 2022

PROSBA

Milí spoluobčané,
povedla se vám někdy fotografie zachycující krásu Bukovce, tak že by jste se s ní rádi podělili s ostatními? Může se jednat o detail, zá�ší, krajinu atd.
Pokud vlastníte takovou fotku a chcete, aby byla
umístěna v připravovaném kalendáři pro rok 2022,
pošlete jí v čím jak nejlepším rozlišení na e-mail:
obcasnik.bukovec@email.cz do 30. 6. 2021 i s uvedením autora a data pořízení fotografie.
Děkujeme

Aktuálně asi nejvíce prospějeme svému bydliš�,
když vyrazíme s pytli do okolí a pokusíme se ho očis�t
od nečistot, které se bohužel najdou všude, ať už na
chodníku, u komunikací, nebo potoků. Zkuste se
domluvit doma se svými nejbližšími a pomozte nám
vyčis�t každý své okolí obce. Děkuji.
Monika Czepczorová - starostka
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PLACENÁ INZERCE

ROZVOZ OBĚDOVÉHO MENU
• Každý pracovní den výběr ze dvou polévek a třech hlavních chodů

•Čas rozvozu mezi 10 – 13h dle domluvy
•Hygienicky baleno v jednorázových krabičkách
• Možnost platit stravenkami

MASOVÁ KORÝTKA

Objednávky přijímáme do

110,-KČ

10 hodiny ranní na tel.:

602 819 720

CENA JE KONEČNÁ
•(polévka, rozvoz a jednorázové obaly)

Jídelníček na každý týden
najdete na našich webových stránkách

•Cena 300,-/1KG
•Objednávka 3 dny předem

www.hospudkanarynku.com

Také je možnost si objednat
vepřovou kýtu, kolena a další...
Najdete nás na adrese

Mariánské náměstí 19,
Jablunkov 739 91
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VÍCE INFORMACÍ NA TEL: 602 819 720
nebo na
Hospůdka Na rynku
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OTEVÍR
JO CI POWIYM

Jo ci powiym ...

Słownik-slovník

Wszecy ludzie powiadajóm...,Powiedzioł mi wczora chłapiec...,Powiydz mi ma miła… Jako aji w tych
pieśniczkach se powiadało kany co, tóż myślym, co by
my se tu w tym łokiynku dycki tak po naszymu też
podrzistali co by my se tóm mowym po naszymu fórt
przipóminali a aji z dzieckami czynsto powiadali,spiywali a też posrandowali.
I tóż jako se tak przegrzebujym dóma w tych wszelijakich artykułach,ksiónżkach a papiyrach tóż jech
natrefiła na takóm łopowiastke kieróm kiejsi, jak jo
była eszcze mały bónk, mój tata napisoł - Niedaleko
Jabłónkowa je na sprzedoj łacno krowa.
Bedymy mieć zaś wiesieli ,tóż by my jóm aji
chcieli. Dumiym czi tóm łowiynzine, nimóm kupić na
gościne. Podejrzyni ważne móm czi jóm goście
przegryzóm co by dłógo nie siedzieli na gościnie do
niedzieli.
Tóż tela na dzisio,
waszo Gabka

kaj - kde
łokiynko - okénko
dycki - vždy
podrzistać - povyprávět,
pokecat
przegrzebować prohrabávat
artykuł - článek
ksiónzka - kniha
łopowiastka- krátká příhoda,vyprávění
kiero - která
kiejsi - kdysi

sprzedoj - prodej
łacno - levná
wiesieli - svatba
dumiym - dumám,přemýšlím
łowiynzina - hovězí Kontakt: +4
maso
podejrzyni - podezření
przegryzóm - překousnou
dłógo - dlouho
czi - jestli

RECEPT

Úžasné koblížky
od paní Marty Bojkové a Jadvigy Bieleszové
INGREDIENCE
• 0,65 dkg hladké mouky
• 6 žloutků
• 1 celé vejce
• 7 dkg cukr krupice
• 7 dkg máslo (hera)
• ½ l mléka
• 10 dkg droždí
• jeden panák rum
• 1dkg sůl
KVÁSEK
• ¼ l mléko
• 10 dkg droždí
• 3,5 dkg cukru

POSTUP
V mise rozšleháme žloutky s cukrem (3.5dkg), vajíčkem a máslem
s rumem. Přidáme mouku, zbytek vlažného mléka, sůl a vzešlý
kvásek. Vše důkladně zpracujeme v hladké, nelepivé těsto.
(v robotu nebo ručně). Lehce poprášíme moukou a necháme
na teplém místě kynout,zakryté utěrkou až těsto zhruba
zdvojnásobí objem. Vykynuté těsto přesuneme na pomoučenou
pracovní plochu a vyválíme ho na jeden a půl cm plát. Z něj pomocí
tvořítka nebo sklenice vykrajujeme kolečka. Na každý dáme lžičku
povidel nebo marmelády. Koblížky opatrně, ale pevně zabalíme
a spojem dolů necháme ještě asi 15 minut kynout. Mezi m
si nachystáme nádobu na smažení s větším množstvím tuku.
Koblihy smažíme v několika várkách. Opatrně vkládáme stranou,
která byla při kynu nahoru, dolů do rozehřátého tuku. Smažené
koblihy klademe na papírový ubrousek, abychom odsáli
přebytečný tuk.
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Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
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