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INFORMACE STAROSTKY
Vážení občané, milé sousedky, milí sousedé,
ráda bych se s Vámi podělila o zprávy ze života naší obce a poděkovala především všem,
kteří se na předvánočním období a kouzelné atmosféře u nás podíleli. Jakkoli bych jméno
někoho chtěla upřednostnit, a přitom na nikoho nezapomenout, mám před sebou dlouhý
seznam a říkám si, že Bukovec na tom není tak špatně. Máme za sebou první rok volebního
období 2014-2018, dovolte mi proto i trochu novoročního bilancování.
• Podle mě to byl pro naši malou obec rok
mimořádný. Jednak z důvodu dokončení
velkých investic v podobě in line stezky s
odpočívadly, posilovacími stroji a pohádkovým parčíkem, včetně osvětlení. Lampy žádají občané už jen před rodinnými
domky v části obce U Turka směrem ke
„křížové“. Celá naše spodní část obce je
tedy bezpečnější pro chodce i řidiče krajské komunikace. Za druhé byly dokončeny
práce na vrtech v lokalitě U rezervoáru a
na Kympě. Pevně věřím, že jsou a budou
přínosem a že zatěžkávací zkoušku máme
za sebou. Rozpočet zmíněných investic
zveřejníme v příštím vydání.
• Koncem prosince byla dokončena rekonstrukce mostu k rodinným domům Krenželokových, Haręžlakových a Sikorových.
Společnost Strojírny a stavby Třinec nám
předala most do užívání před Vánoci. Nedostatky – osazení značek, terénní úpravy
a břehový kamenný zához budou projednány na lednovém jednání za účasti stavebního dozoru, zástupců stavební firmy
a projekční kanceláře.

• Letošek byl ve znamení dokončení investic. Změna dimenze stávajícího propustku
v komunikaci vedoucí k bývalému areálu
JZD a oprava navazujícího asfaltového povrchu byla taktéž jednou z nich. Povrchy

kolem se budou upravovat na jaře roku
2016, aby si přes zimu tzv. “sedly“, pak nás
čeká kolaudace. Otevřený příkop s pracovním názvem „kanál La Manche“ s novým propustkem tak může odvést daleko
větší množství vody než dosud. Věřím, že
zejména občané spodní části obce toto
protipovodňové opatření ocení.
• Společností p. Igora Sauera byla předložena projektová dokumentace na výstavbu
chodníku v části obce Kučery – Turek a to
k zajištění souhlasů majitelů pozemků dotčených plánovanou výstavbou. Během
jarních měsíců budeme chtít získat územní
rozhodnutí a stavební povolení.
• Ve městech, nedaleko od nás, jsme se
mohli ponořit do blyštivějších oslav Vánoc.
I to k dnešní době patří. O letošních svátcích jsme se rozhodli pro odlišnější cestu a
to nejen proto, že v obecní pokladně bylo
zlaťáků poskrovnu. Neinvestovali jsme letos do pořízení vánočních ozdob a ani do
krásnějšího osvětlení vánočního stromu
před úřadem. Pod stromeček jsme si pro
letošek nadělili investici v podobě propojení vrtu HB – 1 s obecním vodojemem.
Realizátorem byly Technické služby Bukovec, s.r.o., pod vedením p. Daniela Hořavy,
který se stal 7. 12. 2015 druhým jednatelem společnosti. Provoz areálu Kempaland
zůstává nadále v kompetenci p. Romana
Czepczora. Pan Hořava bude mimo jiné
zajišťovat údržbu veřejného prostranství
a obecních pozemků, taktéž opravy a rekonstrukce obecního majetku a majetku
Technických služeb, např. za pomoci občanů, kteří nejsou živnostníky, ale jsou zruční,
práce se nebojí a chtějí pomoci.

www.bukovec.cz
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• Problém s nedostatkem vody je prozatím
dočasně vyřešen a to i s ohledem na klimatické podmínky, které se zlepšily ke sklonku roku … a za to „Pán Bůh zaplať“! Jsem
velmi ráda, že Krajský úřad Moravskoslezského kraje vyhověl mé žádosti o dotaci na
výdaje spojené se suchem, a že uvolní pro
Bukovec v roce 2016 ze svého rozpočtu
407.000,- Kč (částka bude vyplacena dle
skutečných nákladů obce). Se zastupiteli
jsme v této souvislosti rozhodli, že výdaje
ve výši 45.957,- Kč spojené se zajištěním
cisteren s pitnou vodou nebudou figurovat v položkách pro výpočet vodného. Tyto
výdaje budou uhrazeny obcí. Cena vodného byla zastupiteli stanovena na 8 Kč/
m3. Celkovou zprávu o situaci s vodou
naleznete na stránce 13.
• S nízkými venkovními teplotami přichází
každoroční problém s ovzduším v obci,
jelikož ne všichni se chovají ohleduplně
ke svému okolí a životnímu prostředí. Na
posledním zasedání zastupitelstvo obce
rozhodlo přispět 5 % způsobilých výdajů
navíc k vyhlášené Kotlíkové dotaci. Více se
dočtete v článku o komunitním plánování
paní Ivany Kluzové, dočasné posily týmu
našeho úřadu.
• Dozajista dobrou zprávou je, že se i přes
všechny investice podařilo v roce 2015
opět snížit dluh obce o 1,4 mil. Kč. Zůstatek
na účtech k 31. 12. 2015 činí 1.202.578,35
Kč. Čerpání rozpočtu v roce 2015 naleznete v příštích vydáních Občasníku.
• A co nás čeká v roce 2016? Především práce kolem vody, vrtů a určitě zpracování v

pořadí třetí studie pro posílení zdrojů
vody v obci. Pak už se snad bude situace
jen zlepšovat, protože výstavba nových
vodojemů v budoucnu je samozřejmě
prospěšná a užitečná. Doufám, že se nám
podaří vysoutěžit schopné projektanty
na největší akce volebního období jako
jsou parkoviště u kostela a rekonstrukce
učeben v základní škole. Radní budou
hned v lednu seznámeni se dvěmi podrobnějšími variantami tolik potřebného
parkoviště. Třetím plánovaným projektem
bude autobusová točna a dalším chodník
„Kučery – Turek“. Myslím si, že místní lidé
si to po dlouhém čekání opravdu zaslouží.
Dále nás čeká položení asfaltu na výrazné
zhoršené komunikace do dvorů a realizace
Změny č. 2 územního plánu obce. Ve spolupráci se školami chceme zahájit práce na
projektu hřiště u školy tak, aby si kde děti
mohli co nejdříve hrát. Jak se rozhodnou
hasiči, zda budou chtít rekonstruovat či
stavět nové garážovací plochy je otázkou.
Každopádně naše vyhlídky jsou pěkné.
Věřme, že budeme úspěšní v získávání
dotací tak, jako doposud a stejně tak doufejme v zachování pošty v sídle obecního
úřadu. Majitelé místních obchodů byli
informováni o rozhodnutí zastupitelstva,
které schválilo nesouhlas se zrušením pobočky České pošty v Bukovci. Co všechno
jsme pro zachování pošty v sídle obecního
úřadu učinili, Vás budu informovat v následujícím vydání Občasníku.
Klidný rok 2016 plný štěstí a samých dobrých
zpráv přeje
Vaše starostka Monika Czepczorová

USNESENÍ
z 8. zasedání Zastupitelstva obce Bukovec, ze dne
30. 9. 2015, konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu Bukovec
Zastupitelstvo obce:
schválilo:
8.212 program jednání
8.213 uzavření Smlouvy o zřízení věcného

břemene – služebnosti č. IP-128015675/1, Bukovec, Zogata příp.
kNN mezi Obcí Bukovec a ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Podmokly,
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Teplická 874/8, IČO 24729035 – pozemky p. č. 264/1 a 3892, k. ú. Bukovec u Jablunkova
8.214 Rozpočtové opatření č. 6/2015
8.215 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací, o smlouvě budoucí kupní
a o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi Obcí Bukovec a ……
8.216 zřízení vodovodních přípojek žadatelům, kteří jsou v pořadníku pro povolení vodovodních přípojek k 30. 9. 2015
8.217 záměr výstavby nové hasičské
zbrojnice
8.218 uzavření Smlouvy o kontokorentním
úvěru č. 1668857359/15 mezi Obcí
Bukovec a Českou spořitelnou, a. s.,
se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ
45244782, ve výši 1.500.000 Kč
vzalo na vědomí:
8.219 informace místostarosty k odkupu
pozemku pod autobusovou zastávkou v lokalitě u Turka
8.220 informace velitele JSDHO Bukovec o plánované výstavbě hasičské
zbrojnice
8.221 informace Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ostrava o vyhlášení tzv. ,,kotlíkových dotací“ na roky
2015-2020
8.222 informace Josefa Jochymka o návrhu
zakomponovat do rozpočtu pro rok
2016 částku ve výši 300.000 Kč pro

,,kotlíkové dotace“
odložilo:
8. 223 poskytnutí finančních darů MS PZKO
Bukovec, Bukovec 131 a Římskokatolické farnosti Jablunkov, Jablunkov
39 na jednání zastupitelstva, které
se bude konat na konci roku
souhlasí:
8.224 se vzdáním se práva na vodovodní
přípojku pana ….. ve prospěch pana
…. na pozemku p. č. 1406/2, viz. žádost č. j. 580/2015)
nesouhlasí:
8.225 se zrušením pobočky České pošty
v obci a trvá na jejím zachování ve
stávajícím stavu, provozu a rozsahu
služeb. V případě, že nebude obci
takto vyhověno, členové rady a zastupitelstva souhlasí se zorganizováním
petiční akce za účelem zachování pobočky České pošty v Bukovci, s cílem
získání podpory občanů
pověřuje:
8.226 starostku obce k jednání se zástupci
Lesů ČR, Policií ČR a majitelů hotelu
Kempa za účelem zamezení parkování na komunikaci vedoucí k rodinným domům čp. 210, 175 a 145
zvolilo:
8.227 ověřovatele zápisu Josefa Jochymka
a Ing. Roberta Kuliga
8.228 návrhovou komisi ve složení Bc. Pavla
Wolná a Mgr. Petr Stonawski

USNESENÍ
z 9. zasedání Zastupitelstva obce Bukovec, ze dne
19. 10. 2015, konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu Bukovec
Zastupitelstvo obce:
schválilo:
9.229 program jednání
9.230 uzavření Smlouvy o právu provést
stavbu na cizím pozemku mezi Obcí
Bukovec a ….., jejíž předmětem je
umístění vrtané studny na pozemku p.
č. PK 1059 v k. ú. Bukovec u Jablunkova

vzalo na vědomí:
9.231 žádost o poskytnutí vody z vrtu na
Kempě, č. j. 756/2015
9.232 žádost o finanční příspěvek na
nouzové zásobování obce Bukovec
pitnou vodou, č. j. 751/2015 adresovanou náměstku hejtmana Moravskoslezského kraje Ostrava

www.bukovec.cz
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souhlasí:
9.233 s poskytnutím užitkové vody v rámci svých možností z vrtu na Kempě
pro dočasnou výpomoc spolkům,
kterým dochází voda
9.234 a trvá na svém přijatém usnesení
č. 3.61 ze dne 15. 12. 2014 a pověřuje místostarostu opětovným oslovením por. Mgr. Jana Gruszky, komisaře
dopravního inspektorátu Třinec

pověřuje:
9.235 komisi pro místní rozvoj zjistit vodní zdroje na Kempě, jejich majitele,
současný stav vodního zdroje, počet
napojených odběrných míst, majitele
pozemku, na kterých se zdroj nachází
zvolilo:
9.236 ověřovatele zápisu Josefa Jochymka
a Boženu Bojkovou
9.237 návrhovou komisi ve složení Ing. Robert Kulig a Ing. Mgr. Josef Byrtus

USNESENÍ
z 10. zasedání Zastupitelstva obce Bukovec, ze dne
5. 11. 2015, konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu Bukovec
Zastupitelstvo obce:
schválilo:
10.238 program jednání
10.239 uzavření Smlouvy o právu provést
stavbu na cizím pozemku mezi
Obcí Bukovec,
….. – souhlas
s umístěním a provedením stavby
vrtané studny pro jímání podzemní
vody a propojení vodního zdroje
přes dotčený pozemek vlastníků se
stávajícím rezervoárem
10.240 uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku
mezi Obcí Bukovec, ….. – souhlas
s umístěním a provedením stavby
vrtané studny pro jímání podzemní
vody a propojení vodního zdroje
přes dotčený pozemek vlastníků se
stávajícím rezervoárem
10.241 uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku
mezi Obcí Bukovec, ….. – souhlas
s umístěním a provedením stavby
vrtané studny pro jímání podzemní
vody a propojení vodního zdroje
přes dotčený pozemek vlastníků se
stávajícím rezervoárem
10.242 uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku
mezi Obcí Bukovec, ….. – souhlas

s umístěním a provedením stavby
vrtané studny pro jímání podzemní
vody a propojení vodního zdroje
přes dotčený pozemek vlastníků se
stávajícím rezervoárem
10.243 výjimku z Interní směrnice pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu jednomu dodavateli
z důvodu časové krajní nouze, která spočívá v propojení vrtu HB-1
s obecním rezervoárem
10.244 zařazení pozemku p. č. PK 1059, k. ú.
Bukovec u Jablunkova mezi plochy
určené k individuálnímu bydlení,
a to dle podané žádosti č. j. 799/2015
10.245 upravené zadání Změny č. 2 územního plánu Bukovec
10.246 Rozpočtové opatření č. 7/2015
vzalo na vědomí:
10.247 informace k průběhu oprav a prací
na obecním vodovodním řádu
10.248 informace Luboše Kluze o dalších
postupech při opravách vodovodního řádu
10.249 dopis České pošty, s. p., č. j.
755/2015 – změna způsobu obsluhy v obci Bukovec
10.250 docházku členů zastupitelstva obce
10.251 informace o Kotlíkové dotaci v Moravskoslezském kraji
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10.252 informace o možnosti zapojení obce
do financování jednotlivých projektů občanů - ,,kotlíkové dotace“
10.253 informace jednatele Technických
služeb Bukovec, s. r. o.

zvolilo:
10.254 ověřovatele zápisu Josefa Jochymka a Mgr. Petra Stonawského
10.255 návrhovou komisi ve složení Ing. Mgr.
Josef Byrtus a Bc. Pavla Wolná

USNESENÍ
z 11. zasedání Zastupitelstva obce Bukovec, ze dne
26. 11. 2015, konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu Bukovec
Zastupitelstvo obce:
schválilo:
11.256 program jednání
11.257 revokaci usnesení č. 8.215 uzavření
Smlouvy o smlouvě budoucí darovací,
o smlouvě budoucí kupní a o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene
mezi Obcí Bukovec a …..
11.258 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a o smlouvě budoucí o zřízení služebností mezi Obcí Bukovec,
….. – prodej části pozemku p. č. PK
1059, k. ú. Bukovec u Jablunkova,
o výměře cca 100 m2, cena dohodou ve výši 100 Kč/m2, pozemková
služebnost cesty za jednorázovou
úplatu ve výši 100 Kč, pozemková
služebnost inženýrské sítě za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč.
11.259 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebností mezi
Obcí Bukovec, ….. – pozemková
služebnost cesty za jednorázovou
úplatu ve výši 2.000 Kč a pozemková služebnost inženýrské sítě za

jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč.
11.260 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi
Obcí Bukovec, ….. – pozemková
služebnost inženýrské sítě za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč.
11.261 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi
Obcí Bukovec, ….. – pozemková
služebnost inženýrské sítě za jednorázovou úplatu ve výši 500 Kč.
11.262 rozhodnutí o přijetí investiční dotace
a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje mezi Obcí Bukovec a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, Ostrava,
IČ 70890692 – realizace projektu ,,Napojení vrtu HB-1 na stávající vodojem“
11.263 Rozpočtové opatření č. 8/2015
zvolilo:
11.264 ověřovatele zápisu Daniela Hořavu
a Karla Kreželoka
11.265 návrhovou komisi ve složení Eva
Szkanderová a Daniel Hořava

INFORMACE Z ÚŘADU
Statistika obyvatelstva rok 2015
V roce 2015 v naší obci…
… se narodilo 24 dětí, z toho 11 chlapců
a 13 děvčátek
… zemřelo 20 osob, z toho 11 mužů a 9 žen

… přihlásilo k pobytu
14 osob
… odhlásilo 20 osob

www.bukovec.cz
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ROZPOČET PRO ROK 2016
v závazných ukazatelích
schválený dne 16.12.2015
na 12. zasedání OZ

PĜíjmy
OdPa

Položka

1111
1112
1113
1121
1122
1211
1340
1341
1351
1361
1511
2412
4116
4112
2310
3314
3349
3412
3612
3632
3722
3723
3725
4351
6171
6310
CELKEM

Text

DaĖ z pĜíjmu fyz. osob ze záv. þinn.
DaĖ z pĜíjmu fyz. osob - SVý
DaĖ z pĜíjmu fyz. osob - kap. výnosĤ
DaĖ z pĜíjmu právnických osob
DaĖ z pĜíjmu PO za obec
DaĖ z pĜidané hodnoty
Poplatek za likvidaci kom. odpadu
Poplatek ze psĤ
odvod loterií apod. her bez hrac.automatĤ
Správní poplatky
DaĖ z nemovitostí
Splátky pĤjþek - Technické služby Bukovec, s.
Dotace z ÚĜadu práce

Dotace MSK v rámci SDV
Pitná voda
PĜíjmy z knihovny
PĜíjmy z reklamy v obþasníku
Sportovní areály ve vlast.obce
PĜíjmy z pronájmu bytĤ
PĜíjmy z pohĜebnictví
Odpady - podnikatelé, nádoby na TKO
Separace - podnikatelé
PĜíspČvek na tĜídČný sbČr
Osobní asistence - donáška obČdĤ
PĜíjmy z vl. þinnosti (mapy, pohled.)
PĜíjmy z úrokĤ

návrh

schváleno
v tis. Kþ

2 500
80
300
3000
50
5 500
600
10
45
10
410
500
260
247
90
2
2
80
50
40
10
6
70
10
20
5
13897

2 500
80
300
3 000
50
5 500
600
10
45
10
410
500
260
247
90
2
2
80
50
40
10
6
70
10
20
5
13 897
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Výdaje
OdPa

Položka

Text

návrh

schváleno
v tis. Kþ

2143
2212
2219
2221
2310
2321
3113

Cestovní ruch
Silniþní hospodáĜství
Ostatní silniþní hospodáĜství
Dopravní obslužnost
Pitná voda
odvádČní a þištČní odpadních vod
Školství
D =iNODGQtãNROD%XNRYHF
E =iNODGQtãNRODVSROMD]Y\Xþ%XNRYHF
F SURMHNW UHNRQVWUXNFHYEXGRYČ3=â
G UHNRQVWXNFHRVYČWOHQtY]ã

3314
3349
3399
3412
3419
3612
3631
3632
3633
3635
3721
3722
3723
3745
4222
4351
5512
6112
6171
6310
6399

Knihovna
Obþasník
Kultura
Sportovní zaĜízení ve vl.obce
Sportovní þinnost - TJ Beskyd
Bytové hospodáĜství
VeĜejné osvČtlení
PohĜebnictví
Výstavba a údržba sítí (kanalizace)
Územní plán - zmČna þ. 2
Odvoz nebezpeþných odpadĤ
Odvoz komunálního odpadu
Odvoz skla, plastĤ, bio, papíru…
Péþe o vzhled obce
VeĜejnČ prospČšné práce
Osobní asistence - donáška obČdĤ
Sbor dobrovolných hasiþĤ
Zastupitelstvo
Obecní úĜad
Bankovní služby, daĖ za obec
Dotace sdružením
rezerva

CELKEM

100,0
2 050
110
120
798
30
1 510,0

100
2 050
110
120
998
30
1 580,0















70
50
350
430
200
50
300
75
0
112
60
500
190
400
360
10
240
1 100
2 220
65
110
880
12 490,0

70
50
350
430
200
50
300
75
30
112
60
500
190
400
360
10
240
1100
2 220
65
110
580
12 490,0

-1407
-1407

-1407
-1407

TĜída 8 - financování

8124
Celkem

splátka úvČrĤ

Kateřina Lysková, účetní

www.bukovec.cz
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Zimní údržba
V zimní období 2015/2016 mají na starosti údržbu místních komunikací v naší obci,
stejně jako v minulých letech v centru obce pan Josef Zimny (tel. 732 915 938) a pan
Tomáš Suszka (tel. 777 985 804), v části obce Bařiny, Markov a Pulgruň pan Martin
Gorzolka a část Gruniček pan Josef Bojko.
Zimní údržbu in-line stezky v celé délce mají po dohodě na starosti pánové Vítězslav Smolík a Lukáš Klimek. Koordinaci obslužnosti stezky si domlouvají pánové
mezi sebou tak, aby byla in-line stezka stabilně odklizená.

„Výňatek z Obecně závazné vyhlášky“
Obec Bukovec
Zastupitelstvo obce Bukovec
Obecně závazná vyhláška obce Bukovec č. 2/2015,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Bukovec se na svém zasedání dne 16. 12. 2015 usnesením č. 12.276
usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Bukovec touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen
„poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.1
Čl. 2
Poplatník
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí2:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá
na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo
dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o místních poplatcích“)
2 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
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nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit
poplatek společně a nerozdílně.
Čl. 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 500 Kč a je tvořena:
a) z částky 115,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 385,- 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.
(2) Skutečné náklady předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 555.890 Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 555.890 Kč : 1443 (1.382 počet osob s pobytem na území obce + 61 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba) = 385,23 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku
dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 385 Kč.
Čl. 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. 12. příslušného kalendářního
roku.
Čl. 6
Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou
péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí
soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce
dítěte nebo nezletilého,
c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na
základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, 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 svéprávnosti
b) fyzické osoby dle čl. 2 písm. a), které se v kalendářním roce narodí
c) fyzické osoby dle čl. 2 písm. a), které jsou v rodině v pořadí narozené čtvrté a další
a nejsou výdělečně činné
d) fyzické osoby dle čl. 2 písm. a), které v kalendářním roce pobývají nepřetržitě nejméně
6 měsíců v nemocnici. Osvobozeny jsou po dobu pobytu v tomto zařízení, přičemž
osvobození se vztahuje na celý měsíc pobytu
e) fyzické osoby dle čl. 2 písm. a), které mají v obci Bukovec pobyt a vlastní stavbu
určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba a neposkytují v nich ubytovací služby
f ) fyzické osoby dle čl. 2 písm. a), které jsou hlášeny k trvalému pobytu na adrese sídla
ohlašovny, a to Bukovec 270.

www.bukovec.cz
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g) fyzické osoby dle čl. 2 písm. a) po dobu výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody
po dobu výkonu, nebo odnětí svobody v délce nejméně 3 měsíce. Osvobození se
poskytuje po dobu výkonu a vztahuje se na celý měsíc
h) fyzické osoby dle čl. 2 písm. a), které se v příslušném kalendářním roce nepřetržitě
zdržují v zahraničí nebo mimo adresu pobytu. Osvobození se poskytuje po dobu
tohoto pobytu a vztahuje se na celý měsíc.
(3) Úleva se poskytuje / nárok na úlevu od poplatků má:
a) ve výši 50% fyzické osobě dle čl. 2 písm. a), která studuje a je ubytována mimo své
bydliště
b) ve výši 50 Kč fyzické osobě dle čl. 2 písm. a) jejichž svozová dostupnost je větší než
210 m
c) ve výši 250 Kč fyzické osobě dle čl. 2 písm. a) jejichž svozová dostupnost je větší než
300 m
d) ve výši 250 Kč fyzické osobě dle čl. 2 písm. a), která je osamělá, je ve věku starší 65 let
a jejichž svozová dostupnost je větší než 100 m
e) ve výši 250 Kč fyzické osobě dle čl. 2 písm. b) vlastnící nemovitost v části obce Bařiny,
jejichž svozová dostupnost je větší než 250 m.
…………………………………………………………………………………………………
Náklady na odvoz odpadů za období 12/2014 a 1-11/2015 byly ve výši 851.801 Kč. Příjmy
za tříděný sběr za toto období byly ve výši 85.983,50 Kč.
Pro srovnání uvádíme, že náklady na odvoz odpadů za období 12/2013 a 1-11/2014 byly
ve výši 770.631 Kč. Příjmy za toto období byly ve výši 146.595 Kč.
Jelikož příjmy tvoří z velké části platby za tříděný odpad (plasty, sklo, papír, kovové
obaly), obracíme se proto s žádostí o důsledné třídění odpadů a odkládání do nádob
k tomu určených, aby nebylo zapotřebí dále zvyšovat místní poplatek za odvoz odpadů.

Komunitní plánování „Kotlíkové dotace“
Vážení občané,
dne 26. 11. 2015 se konala v zasedací
místnosti obecního úřadu veřejná beseda
na téma „Kotlíkové dotace“. Podrobnosti
o možnosti získání finančních prostředků na
výměnu zdroje vytápění nám poskytli pracovníci Krajského úřadu Ostrava Mgr. Nazim
Afana a Mgr. Lucie Hochmanová. Alespoň
touto cestou přinášíme několik základních
informací pro ty z vás, které toto téma zajímá, ale nemohli jste se besedy zúčastnit.

Kotlíkové dotace jsou určeny pro
fyzické osoby na výměnu kotlů na
pevná paliva s ručním přikládáním
v rodinných domech. Příjemce musí být
vlastníkem nebo spoluvlastníkem rodinného domu v Moravskoslezském kraji


Cílem dotačního programu je motivovat majitele nevyhovujících zdrojů tepla k výměně za ekologičtější. Topeniště
rodinných domů jsou v převážné míře
zastaralá a při nesprávném způsobu spalování paliv se obyvatelstvo vystavuje
negativním dopadům na své zdraví
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Podmínky a podrobné informace
o této finanční podpoře zveřejnil
Moravskoslezský kraj na www.lokalni-topeniste.cz, zde najdete i žádost a veškeré potřebné formuláře

Žádosti o dotaci budou přijímány na
Krajském úřadě v Ostravě (osobně na
podatelně nebo poštou v označených
obálkách dle dotačních pravidel) v období od 1. února 2016 do 29. dubna
2016

Podpora fyzickým osobám bude poskytována formou dotace, a to v následující
výši:
70 % způsobilých výdajů dílčího
projektu fyzické osoby v případě
pořízení kotle spalujícího pouze uhlí
75 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby
v případě pořízení kombinovaného
kotle (uhlí + biomasa) nebo
plynového kondenzačního kotle
80% způsobilých výdajů dílčího
projektu fyzické osoby v případě pořízení zdroje vytápění na obnovitelné
zdroje energie (tepelné čerpadlo, kotel pouze na biomasu)
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Podpora může být ještě navýšena
o dalších 10% i více dle dotačních
kritérií
Výše dotace bude vypočtena z cel
kových způsobilých výdajů skutečně
vynaložených na výměnu kotle. Tyto
celkové výdaje mohou dosáhnout
částky až 150 000,- Kč. Podpora bude
vyplacena formou ex-post platby, tj. zpětně po předložení dokladů o úhradě všech
způsobilých výdajů při závěrečném finančním vyúčtování

Samotnou výměnu kotle je možné
provádět již od 15. 7. 2015 nejpozději
však do 15. 9. 2016 za splnění daných
podmínek, doporučujeme podmínky
nejdříve nastudovat na www.lokalni-topeniste.cz nebo konzultovat s pracovníky Krajského úřadu Ostrava:
speciální telefonní linka: 595 622 355
speciální e-mailová adresa:
kotliky@msk.cz
osobně na Krajském úřadě v Ostravě v kanceláři A 106
na Obecním úřadě v Bukovci – pověřená osoba Ivana Kluzová (tel.
558 358 245, mobil 737 614 616)
Ivana Kluzová

USKUTEČNĚNÉ PRÁCE NA OBECNÍM VODOVODU,
OPRAVA PORUCHY A PODĚKOVÁNÍ BRIGÁDNÍKŮM
Od října letošního roku zaznamenali naši
občané problémy s nedostatkem vody. Teprve nedávno se situace uklidnila, a to díky
řadě skutečností. Byl provizorně napojen vrt
HB 1 nad obecním rezervoárem, podařilo
se nalézt a odstranit poruchu na obecním
vodovodu, bukovecký vodojem byl po dočasné odstávce opět napojen na přepad z píseckého vodojemu, a hlavně v posledních
dnech začalo také, bohudík, pršet.
V souvislosti s krizovou situací proběhla na obecním vodovodu řada technických
úprav a oprav, na kterých se podílelo mno-

ho ochotných brigádníků z našeho středu.
S jejich nezištnou pomocí vás chceme, nyní
alespoň heslovitě seznámit:
• ve čtvrtek 22. 10. v noci od 1,00 h do 3,00 h
proběhlo měření celkové spotřeby vody
• v sobotu 24. 10. byl realizován průzkum
pochůzkou po hlavních větvích vodovodu
• v pondělí 26. 10. byl proveden výkop
na nový ventil u Chrascinů a odkopán
ventil „Na Křížové“ v zahradě u Nieslaniků (další ventily byly postupně odkopány
také u domů Václava Malyjurka a Roberta
Jalowiczora)
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• v pátek 30. 10 byl instalován nový ventil
u Chrascinů
• v sobotu 31. 10. v noci od 12,30 h do
3,00 h se provádělo opětovné měření
odběru v jednotlivých větvích vodovodu, při kterém byla lokalizována porucha
v prostoru mezi ventilem u Chrascinů
a domem pana Václava Malyjurka
• v sobotu 31. 10. byly strojem UNC provedeny dva výkopy: poblíž potoka u Sikorů
a ve sjezdu k domu pana Jakuba Sikory,
kde se předpokládal uzavřený ventil
• v neděli 1. 11. proběhla přístrojová měření
na výkopu u potoka, která ale poruchu
v blízkosti desítek metrů nepotvrdila.
Bezprostředně poté kolem desáté hodiny začala v prostoru u vstupu do chatky
paní Zoňové prýštit voda a místo poruchy se konečně projevilo i navenek, ještě
téže neděle dopoledne byla porucha odstraněna. Konečně jsme si oddechli, ale
ne nadlouho. Záhy odpoledne povolila
záslepka „Na Křížové“ a odkrytý výkop
u ventilu byl v mžiku naplněn vodou. Zde
účinně zasáhli naši hasiči a vodu z výkopu vyčerpali. Ještě téhož dne byla větev
zaslepena a lidé se konečně dočkali vody
ve svých kohoutcích.
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• 3. 11. byla svařena dvě pole plotu u Zoňových, která jsme byli dříve nuceni odříznout, kvůli přístupu bagru
• v sobotu 7. 11. byly zpět nainstalovány
chodníkové pláty betonů u chatky paní
Zoňové
• v sobotu 14. 11. byla provedena betonáž
vyříznutého asfaltu ve sjezdu u domu
pana Jakuba Sikory
• v sobotu 21. 11. byl přeinstalován nový
ventil „Na Křížové“
• 3. 12. byla dokončena finální úprava sjezdu u Jakuba Sikory
Docela dlouhý výčet, viďte! (A to jsem
ještě nevzpomněl dlouhodobé ranní, odpolední a noční měření stavu vody v rezervoáru a vrtu.) A teď si představte, že u všech těch
prací byli naši brigádníci, také zaměstnanci
i hasiči! Nezištně, na úkor vlastního volna
došli, aby pomohli. Ne, nebudu nikoho jmenovat, však sami víte nejlépe, kdo pomohl.
Klidně se můžeme říci: „Přece jen má náš
Bukovec obětavé lidi, kteří dovedou v nouzi
podat pomocnou ruku.“ Díky. Díky moc vám
všem!
Josef Byrtus
místostarosta

Informace z knihovny
Výherci mikulášské soutěže:
• Terezka Bulawová
• Samuelek Sikora
• Simonka Bulawová
• Kamilka Jochymková
• Ivanka Lysková
• Kristiánek Jochymek
Výhry jsou k vyzvednutí v knihovně.
Mezi nové knihy, které jsme pro vás
pořídili patří:
Romány z lékařského prostředí – Ken McClure, detektivky – Lisa Jackson, historické
romány – Hana Whiton, Melita Denkova,

Karel IV. + jeho ženy, encyklopedie: psů, kaktusů, zdravé
výživy…aj.
Pro děti s polským jazykem
vyučovacím: knihy o Marysii
a Franklinovi, Dinozaurologia
a Shokologia, knížky o zvířátkách od Holly Webb.
Více informací na tel.
+420 724 180 662 nebo na
internetových stránkách: www.facebook.com/
knihovnabukovec.
Jarmila Bujáková
knihovnice

www.bukovec.cz
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Informace k systému SMS zpráv obce Bukovec
Vážení občané, většina z Vás již
využívá službu SMS zpráv a dostáváte
tak informace a upozornění ze strany
obecního úřadu o dění v obci. Chtěli
bychom Vás touto cestou informovat, že
tato služba je provozována prostřednictvím internetového portálu „SMS brána“
a není proto možné se zpět dovolat na
číslo ze kterého je SMS zpráva zaslána!
Pokud potřebujete doplnit informace

k SMS zprávě volejte v pracovní dny na
tel.: 724 850 122, 774 180 655.
Vy, kdo ještě tuto službu nevyužíváte
a máte o ní zájem, přihlaste se k odběru
novinek telefonicky na výše uvedená čísla
nebo e-mailem na kancelar@bukovec.cz.
Sdělte nám prosím, že máte zájem o zasílání zpráv, uveďte jméno, příjmení, číslo popisné a telefonní číslo, na které si
přejete informace z obce zasílat.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme občanům, kteří oslavili
a oslaví svá životní jubilea.
Leden
Nieslanik Miroslav
Polok Stanislav
Rucki Adam
Cieslar Pavel
Zogatová Marie
Herman Ludvík
Vavřačová Marie
Czepczor Stanislav
Bieleszová Anna
Cieslarová Jana
Zogatová Marta
Lysková Marta
Labajová Vanda
Sikorová Marta

65
60
65
50
50
80
80
65
85
50
65
55
50
50

Únor
Szkanderová Marie
Turoň Václav
Vavřač Václav

75 Pod křížem
50 Fojtství
55 Pobaše

Fojtství
Kučery
Korole
Suš
Chrasciny
Lysky
Pobaše
Suš
Cmiele
Fojtství
Cmiele
Suš
Fojtství
Suš

Zogata Karel
Kawulok Tomáš
Jalowiczorová Zdeňka
Pawlusová Jana
Friedlová Anna
Bulawa Václav

55
50
60
55
91
50

Pod lipou
Chrasciny
Macury
Blažky a okolí
U školy
Suš

Březen
Cieslar Eduard
Motyka Jan
Szkandera Vilém
Turoňová Marie
Krenželok Pavel
Kajzarová Žofie
Roženková Marie
Stonawská Ivana
Pawlus Emil

55
96
75
60
60
65
60
50
65

Fojtství
U školy
Pod křížem
Pobaše
Pod kempou
Pobaše
Woclavky
U jilmu
Blažky a okolí

„„Nevyčítej životu, co ti nedal,
ale uč se oceňovat, co ti dal.“
a
(Lev Nikolajevič Tolstoj)
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OHLÉDNUTÍ ZA USKUTEČNĚNÝMI AKCEMI
Alej života v nejvýchodnější obci ČR
Víte, že den 20. 10. je v České republice Dnem stromů?
Tento svátek se slaví po celém
světě už od poloviny 19. století
a datum oslav se samozřejmě
liší podle klimatických podmínek jednotlivých zemí.
I my v Bukovci jsme oslavili
tento svátek. Právě ve zmíněný
den 20. 10. 2015 se sázely vyšlechtěné odrůdy třešně ptačí podél in-line stezky vedoucí
k areálu Kempaland. Tato ojedinělá akce nese
krásný název „Alej života“, jelikož došlo k propojení kořenů stromů s pomyslnými kořeny
nově narozených bukoveckých dětí. Do obnovy zeleně obec zapojila své aktivní občany,
stromy sázeli především
rodiče nových občánků,
ale také zástupci místních spolků – Klubu
seniorů, Mysliveckého
spolku Bukovec - Šance, Sboru dobrovolných
hasičů, PZKO Bukowiec,
TJ Beskyd Bukovec, ruku
k dílu aktivně přiložili a s
výsadbou pomohli někteří zastupitelé a také naše paní starostka
s panem místostarostou. Akce byla mimořádná i proto, že přes velmi suchý rok, začalo
po dlouhé době právě v tento den, bezprostředně po výsadbě, pršet.

Tento zajímavý nápad propojení ekologické, estetické i komunální a rodinné
stránky života ocenili uživatelé mobilní
aplikace ČEZ EPP Pomáhej pohybem, když
svou vlastní aktivitou podpořili náš projekt
a Nadace ČEZ nám pak přispěla částkou
95 000,- Kč. Všem, kdo jste s touto aplikací
pracovali, patří velké
díky.
Za odbornou pomoc při celé akci děkujeme firmě Zahradnictví
Šimková, s.r.o. a také našim dobrovolným hasičům za zálivky stromů,
jelikož deště bylo málo.
Všem aktivně zúčastněným přejeme,
aby byli zdrávi a silni jako jejich stromy.
Děti, aby nikdy nezapomněly, kde mají své
kořeny, ke svým stromům se rády vracely a s
láskou o ně pečovaly.
Ivana Kluzová

www.bukovec.cz
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Hasičská zbrojnice v Bukovci se na pár dnů proměnila v malé výstaviště. :-)
Výstavu na téma „CO DOVEDOU BUKOVECKÉ RUCE“
zorganizoval Klub seniorů v Bukovci za podpory Obecního úřadu.
Více o výstavě se dočtete na str. 29.

18 / Občasník obce Bukovec

Prosinec 2015

Svatý Martin sice na bílém koni nepřijel,
ale MIKULÁŠ i přesto s dárečky za dětmi dorazil.
Svým zpěvem program obohatila Bukovecká schola za což ji ještě jednou děkujeme.

www.bukovec.cz
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OHLÉDNUTÍ ZA LETOŠNÍM ADVENTNÍM KONCERTEM
Již jsme si zvykli, že adventní dobu
v naší obci obohatí koncert místní scholy.
Ti z nás, kteří nedělní adventní koncerty navštěvují rok co rok pravidelně, si jistě všimli,
že jejich úroveň stoupá. Výběr skladeb se
stává náročnějším, kromě obvyklé češtiny
a polštiny stále častěji znějí i koledy v dalších jazycích. Rovněž počet interpretů se
zvyšuje a nelze si nevšimnout, že naši hudebníci s plynoucím časem také vyzrávají,
hrají zaníceně a s grácií.
Letos se pod obloukem presbytáře kostela Nanebevzetí Panny Marie sešlo mnoho
duchovních písní a koled. Chvílemi se téměř
zdálo, že člověk může naprosto svobodně
cestovat časem i prostorem a navštívit

místa, která jsou přece tak vzdálená. Vždyť
slavná vánoční koleda „Adeste fideles“ nás
svou latinou zavedla přímo do samotné kolébky římské civilizace, ale také nám mohla
připomenout ostrovní Anglii, kde vznikla.
Německy zpívaná „Stille Nacht, heilige Nacht“, jež v našich končinách zdomácnělá
jako Tichá noc, nám dala v nitru opakovaně

zaznít ozvěnou
andělské „glória.“
Ti z přítomných,
kteří navštívili rakouský Salzburg,
si jistě vybaví úzkou uličku Steingasse se starým
domem, odkud
z chudých a velmi skromných poměrů Joseph Mohr - budoucí kněz, básník a autor slov Stille Nacht
- vyšel. Úryvek z České mše vánoční Jakuba
Jana Ryby svými svěžími veselými tóny byl
jistě důstojným doplněním světově proslulých adventních a vánočních skladeb.
Ale byli jsme také u nás doma na pomezí,
s našimi českými a polskými koledami, které
nás spolu se všemi „dziewczynkami (z naší
scholy) i z wszystkimi pastuszkami a pastýři“
dokázaly do Betléma ve Svaté zemi stejně
mile a radostně doprovodit.
Komu za všechnu tu krásu poděkovat?
Především odvaze! Odvaze, která nepočítá námahu, umí obětovat čas a je vytrvalá.
Odvaze, se kterou zpívaly naše usměvavé
scholistky a jiní pozvaní hosté.
Přátelé, chci vás povzbudit. Tuším, že
koledy, které jsme letos spolu zpívali, ještě
nedozněly. Stále se nesou krajem. Znějí dál
mezi nebem a zemí. Přebývají nad námi snad někde nad „naszóm Kympóm“ - v místech, kde horal snad odedávna hledal a stále
hledá nebe.
Josef Byrtus
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S Kroužkem krojovaných horníků z Horní Suché letos do Bukovce
na svůj svátek připutovala samotná Svatá Barborka.
Soška této světice již zůstane v naší obci.

www.bukovec.cz
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VÁNOČNÍ SETKÁNÍ S PŘEDSEDY SPOLKŮ
A ČLENY KULTURNÍ KOMISE
V pátek 4. prosince proběhlo v zasedací místnosti Vánoční setkání s předsedy místních spolků a členy kulturní komise. Starostka obce především ocenila práci všech, kteří
nezištně a ze svého volného času přispěli k tomu, že se podařilo opět zorganizovat
všechny již tradiční akce a to i v předvánočním období, jako je např. výstava Klubu
seniorů.

Zvolíte spolupráci nebo boj?
Cesty života nejsou nikdy přímé, ba naopak, jsou plné křižovatek, zatáček a za nimi
leží poznání. I v mém životě se objevila zatáčka, za ní byla možnost pracovat na obecním úřadě a poznat nejen chod úřadu, ale
také mezilidské vztahy a chování místních
spoluobčanů. Pro mě, jako pro terapeutku
v oblasti detoxikace organismu je neocenitelná zkušenost vnímat reakce lidí na určité situace. Stres a negativní emoce jsou
totiž považovány za nejsilnější jedy dnešní
doby pro naše zdraví. Je samozřejmostí, že
se chováme v daných chvílích všichni jinak,
což vyplývá z našich dosavadních životních
zkušeností. Život je ve své podstatě právě
o nabírání zkušeností, jinými slovy „historie je učitelka života“. Vše se v přírodě neustále vyvíjí a hnacím motorem vývoje je
láska a svár, jinak řečeno spolupráce a boj!
Někdy je výhodnější bojovat a získat určitý
přínos, ale v současném světě je mnohem
prospěšnější a efektivnější spolupracovat
a vzájemně se od sebe učit.
Dojde-li k situaci, kdy máme potřebu
vyjádřit svůj názor, pak na to máme svaté
právo, ale je naší povinností také vyslechnout názor protistrany a někdy se možná
nechat i poučit, když vím, že protistrana má
mnohem více zkušeností v dané oblasti. Je
potřeba si uvědomit, že pokud nejsem odborníkem a nemám praxi v daném oboru,
nemůže být můj názor zcela objektivní.
Vyjádřit však v klidu jiný pohled na věc,

může být právě impulsem ke spolupráci
a motivem odborníků k jiným postupům.
Vyslechnout názor zkušeného člověka
nám může naopak pomoct pochopit, že
naše úvahy nejdou tím nejlepším směrem.
Z vlastní zkušenosti, nejen pracovní vím, že
ne vždy jsou věci přesně takové, jak vypadají, zdánlivě jednoduché kroky jsou příliš
komplikované zákonnými postupy a složitými úředními nařízeními, kterým my laici
asi nikdy neporozumíme.
Slovy terapeuta - na co zaměřujeme pozornost, to roste – zaměřujme prosím pozornost správným směrem na vše, co bude
ku prospěchu naší obce a ne jen jedinců.
Pokud jsme přesvědčeni, že je něco špatně,
zkusme navrhovat konkrétní řešení namísto
předávání prázdných slov kritiky. Kdo nikdy
nic nepokazil, zřejmě nikdy nic nedělal! Vše
co se povede, bereme jako samozřejmost
a jen málokdo umí říct „děkuji“, pokud se
něco podle našeho názoru nepovede, tak
se slovy kritiky nešetří. Když máme pocit, že
něco dovedeme udělat lépe než někdo jiný,
dokažme to svému okolí činy, ne jen slovy.
Do dalšího roku a všech příštích let
přeji nám všem, abychom uměli, popřípadě se učili, říkat děkuji, uměli, popřípadě se
učili transformovat naše negativní emoce
v klidnou mysl, reálná řešení a tím přispívali
k rozvoji svých osobností, dalšímu rozkvětu
naší krásné obce a k harmonickým vztahům.
S úctou Ivana Kluzová
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Soutěž o nejhezčí balkón
Obec Bukovec letos (r.2015) vyhlásila soutěž o nejhezčí balkón. Výsledky v minulém vydání občasníku
vybírala porota na obecním úřadě. Nyní vám představujeme výherce soutěže o nejhezčí balkón, ve které
hlasovali návštěvníci plackového festivalu:
Vítězkou se stala paní Marta Bojková. Ještě jednou gratulujeme.

POZVÁNKA
VÝCHODNÍ VELIKONOČNÍ TRADICE
(TENTOKRÁT U NÁS V BUKOVCI)
Milí přátelé, určitě jste si všimli mnoha
různých zákoutí u naší Olzy. Je to skutečně
krásná řeka. K nám, kteří jsme u ní vyrostli
a stále žijeme nedaleko jejich břehů, promlouvá o to silněji. Každá část jejího toku
má své zvláštní, neopakovatelné kouzlo - tu
její voda hlasitě bublá, tam zase šumí, onde
vymlel proud břehy, jinde se zase řeka jen tak
pokojně rozlévá a tiše šplouchá. Kdybychom
ji pozorovali z větší výšky nebo se vydali proti proudu pěšky, zjistíme, že její tok je blíže

Zveme vás…
24.2.2016 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ - se bude konat beseda
„Jak se udržovat v kondici
a zachovat si zdraví“
Na vaši účast se těší Ivana Kluzová

k prameni více stříbřitý. Ano, u svých zřídel
bývají řeky skutečně průzračnější a čistší.
Podobnou cestu, ale k jinému prameni,
bych vám letos o Velikonocích rád nabídl.
Zkusme se spolu vydat tentokrát proti proudu času a společně odhalit alespoň něco
z východních velikonočních tradic - trochu
si zafilozofovat, podiskutovat, nahlédnout
do prastaré kuchyně, zkusit si připravit orientální pokrm, samozřejmě jej také ochutnat, dopřát si neodmyslitelný sváteční pohár
rudého vína a na chvíli spolu pobýt. Jak?
Prostě jen tak, jak spolu pobývají přátelé.
Setkání se uskuteční:
ve středu dne 6. 4. 2016 v 17,00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu
(Ingredience, dobré víno, nádobí i potřebné
nástroje připravíme.)
Josef Byrtus

Dostali jsme kompostéry, aneb v Bukovci
se bude kompostovat ve velkém…
Občané, kteří se zapojili do ankety
o kompostéry, je od měsíce října mají u svých
domů a můžou s kompostováním začít.
Zde je několik otázek a odpovědí k tomu,
jak správně kompostovat:

Co je to kompostování?
…přírodní, člověkem řízený proces, při
kterém dochází k rozkladu biologických
odpadů za přístupu vzduchu. Působením
mikroorganismů a původních organismů
tak vzniká organické hnojivo, čili kompost

www.bukovec.cz
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Jaké jsou výhody kompostování
v kompostérech?
…hlavní výhodou kompostování v plastových kompostérech je to, že dokážeme
jednodušším způsobem cíleně korigovat
rozklad kompostovaného materiálu. To znamená, že jeho použitím minimalizujeme vliv
vnějšího prostředí, jako jsou povětrnostní
podmínky, ale také střídání dne a noci, na
rozkladný proces
Jak a kde umístit kompostér?
…můžeme jej umístit na jakémkoliv
místě zahrady. Doporučujeme však zohlednit některé zásady a pravidla, která jsou léty
ověřená v praxi.
…Kompostér umístíme tak , aby:
• byl na našem pozemku nebo abychom
k jeho umístění měli souhlas vlastníka
pozemku
• nebyl v blízkosti zdroje pitné vody ani
v zaplavované oblasti
• byl zajištěn kontakt se zemí
• donášková vzdálenost nebyla velká
• byl kolem zásobníku dostatečný prostor
pro manipulaci s nářadím
• byl přístupný i za deštivého počasí
• nebyl vystaven přímému slunci (ideálně
v polostínu pod stromem)
• aby nepřekážel sousedům
Jak postupovat při kompostování
– co se dá a nedá kompostovat?
Vhodné suroviny: Biologický odpad z domácnosti, zbytky ze zpracování ovoce a zeleniny,
tráva, listí, seno, sláma, plevel, hnůj, trus, kaly,
siláž, výlisky z hroznů a ovoce, piliny, hobliny,

dřevní štěpka, káva, čaj, rozdrcené skořápky
vajec, papírové ubrousky, posklizňové zbytky
z pěstování, rozdrcené kukuřičné stonky
Nevhodné suroviny: Velké množství
vařené stravy, zbytky masa a výrobky z něj,
ryby a výrobky z nich, mléko a mléčné výrobky, nerozložitelný materiál (např. sklo,
plasty, kovy, textil), piliny a zbytky z dřevotřísky, barevně potištěný papír, uhynulá
zvířata, chemicky ošetřené zbytky
Za jak dlouho je kompost hotový?
…rychlost výroby kompostu je závislá
na dodržování základních podmínek kompostování. V praxi je podle návodu (viz.
příručka kompostování v domácích kompostérech) možné vyrobit kompost v rozmezí od 3 měsíců do 1 roku od založení
kompostu
Jak to poznáme?
…vyzrálý kompost je hnědé až tmavě
hnědé barvy, drobtovité struktury, nezapáchá, ale voní jako lesní půda
Kdy a kde se kompost používá?
…syrový kompost aplikujeme na půdu
na podzim. Vyzrálý kompost můžeme aplikovat kdykoliv a k jakýmkoliv rostlinám (ne
v zimě). Při výsadbě do květináčů a výsevu
používáme kompost smíchaný se zeminou
v poměru 1:1
Více informací naleznete v příručce
„Kompostování v domácích kompostérech“, kterou jste obdrželi společně se
smlouvou při převzetí kompostéru.
Nezbývá než popřát„kompostování zdar“ 

INFORMACE ZE ŠKOL
Milí občané,
rok 2015 byl pro náš školní život rokem
plným zajímavých zážitků a změn. Podařilo
se nám zapojit se hned do několika projektů, díky nimž jsme mohli uskutečnit aktivity,
které bychom si za jiných okolností nemohli
dovolit. V květnu 2015 jsme společně oslavili

90. výročí počátku českého školství v Bukovci, navázaly na to tradiční školní radovánky.
Od července jsme se zapojili do výzvy č. 56
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)v rámci projektu
Krok za krokem k efektivnímu vyučování.
Zakoupili jsme pro naši školní knihovnu
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celkem 391 nových knih. Zavedli jsme do
výuky Čtenářské dílny zaměřené na rozvoj
čtenářských dovedností našich žáků. 10 našich žáků vyjelo na jazykově-vzdělávací pobyt do Velké Británie.
V září se naši čtvrťáci a páťáci zapojili
navíc i do projektu Komunikujme se světem
v rámci výzvy č. 57 OP VK a vyzkoušeli si, jak
funguje jazykové vzdělávání formou blended learningu. Nakoupili jsme do počítačové učebny nová sluchátka s mikrofonem,
aby každý žák mohl plnit úkoly na počítači
samostatně a aby se mohl učit svým vlastním tempem.
Předvánoční čas byl pro nás časem příprav na letošní v pořadí již druhé Vánoční
dílny, které jsme připravili v prosinci souběžně s Vánočním florbalovým turnajem
pro naše žáky, jejich rodiče a prarodiče.
Podařilo se nám vyrobit společně vánoční
svícny z keramické hlíny, vánoční přání, připravit si dekorace na vánoční stoly, upéct
cukroví a popovídat si. Vánoční atmosféru
pomohly dotvořit maminky, které přinesly
na stůl k ochutnání místní domácí kulinářské pochoutky.
Rodičové našich dětí MŠ a žáků ZŠ ze
SRPŠ v čele s paní I. Woclawkovou nám pomáhali při organizaci školních akcí po celý
rok, proto jim patří naše poděkování. Uvědomujeme si, jakou významnou
měrou se podílí na úspěšnosti
námi pořádaných akcí, a ceníme si jejich podpory. Fungující
spolupráce rodičů se školou je
základem dobrého fungování
výchovy a vzdělávání dětí. Když
spojí své síly pedagogové a rodiče dohromady, vždy to má ten
správný výsledný efekt na dítě.
V dnešní době není jednoduché vychovávat a vzdělávat
děti. Naše společnost se vyvíjí
rychlým tempem a od školy
se očekává, že bude schopna
zvládat s tímto tempem držet

www.bukovec.cz

Občasník obce Bukovec / 25
A co popřát do roku 2016? Žijeme
v zemi, která je součástí Evropy, a vnímáme,
jaké problémy nyní Evropu sužují. Popřejme
si navzájem, aby se nám podařilo uchovat si
naši zemi takovou, jakou ji máme. Abychom
se mohli ve své rodné obci a zemi cítit stále
tak bezpečně, jak tomu bylo doposud. Snažme se o to, aby nevymizely tradice a zvyky,
které zde naši předkové zavedli. Je to na
nás, jakým způsobem se k současné situaci
postavíme. Škola v tomto směru může být
prospěšná a plnit důležitou úlohu, kterou se
my, pedagogové, budeme snažit naplňovat
– vést děti k udržování tradic, k úctě ke své
rodině, ke své rodné obci a ke své zemi.

krok a připravovat děti co nejlépe do příštích let. Snažíme se proto najít tu správnou
cestu, která by byla pro naše děti a žáky tou
nejvhodnější. Na jedné straně se snažíme
dětem poskytnout co nejkvalitnější základy
pro jejich celoživotní vzdělávání – zavádíme do výuky informační technologie, využíváme interaktivní tabule, na straně druhé
dbáme na to, aby byla dětem zachována
jejich dětská hravost a přirozenost, aby měly
dostatek pohybu a aby si během školní docházky osvojovaly zásady zdravého životního stylu. Daří se nám uchovávat si to, co
jiné školy postrádají. Díky nízkému počtu
žáků ve třídách máme čas věnovat se dětem
individuálně, lépe je poznat, popovídat si
s nimi, poskytnout jim téměř rodinné zázemí. Máme výhodu v tom, že nemusíme
s dětmi vyjíždět do školy v přírodě. My už
totiž školou v přírodě jsme a snažíme se
s dětmi této skutečnosti co nejvíce využívat
a trávit hodně času na čerstvém vzduchu. To
nám mohou jiné školy jen závidět.

Přejeme rok 2016 naplněný radostnými
událostmi, které naplní vaše srdce pocitem
štěstí a spokojenosti.
Pedagogové ZŠ a MŠ Bukovec
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Spotkanie przy choince 11.12.2015
Tradycyjne przedstawienie bożonarodzeniowe, które dotychczas dzieci odgrywały
w szkole i przedszkolu dla głównego widza
Św. Mikołaja, w tym roku przesunęliśmy do
domu PZKO i zaprosiliśmy wszystkich rodziców i bliskich.
Goście napełnili całą salę domu PZKO. Przybył także jeden specjalny gość, Św. Mikołaj.
Program przygotowany przez grono pedagogiczne i odegrany już doświadczonymi aktorami z przedszkola i szkoły, trwał ponad półtorej
godziny. Przedszkolacy wystąpili w kontrastujących rolach nieba i piekła, czyli aniołków
i diabełków. Szkolacy zaś odegrali tradycyjną
opowieść bożenarodzeniową w sposób nietradycyjny. Na scenie pojawili się naprz. obrońcy z pistoletami i krótkofalówkami, Herod
terrorysta, albo ciekawska służbowa.
Oklaski były gorące i mali aktorzy zasłużyli na uznanie, które wyraził im także Mi-

kołaj, a po krótkim przemówieniu,
rozdał dzieciom prezenty. Szczególne podziękowania skierowane
były do Pań nauczycielek, które
na jakiś okres wzięły role ekipy
teatralnej, przygotowując niemal
profesjonalne przedstawienie. Po
programie przygotowano małe
pogoszczenie, z którego korzystali
niemal wszyscy obecni.
Dziękujemy wszystkim za przyjemną świąteczną atmosferę
i cieszymy się na następną tego
rodzaju okazję do spotkania.

www.bukovec.cz

Občasník obce Bukovec / 27

Niech Nowy Rok przyniesie Wam radość, miłość,
pomyślność i spełnienie wszystkich marzeń, a gdy się
one już spełnią, niech dorzuci garść nowych marzeń,
bo tylko one nadają życiu sens!
Witamy wszystkich w Nowym Roku
2016. Nasza szkoła w ubiegłym okresie ma
za sobą bardzo dużo pracy. W ostatnich
trzech miesiącach szkoła uczestniczyła
w różnych konkursach, akcjach. Uczniowie
zaraz na początku października uczestniczyli w projekcie Charity Jabłonków „Tydzień Usług Socjalnych“, gdzie nauczyli się
jak pomagać niepełnosprawnym osobom.
21 października w Jabłonkowie odbyło się
spotkanie autorskie z pisarzem Tomaszem
Szwedem. Najwspanialszą październikową
akcją była noc w szkole połączona z Latawcomanią. Pogoda nam dopisała, latawce latały wysoko, atmosfera w szkole była
świetna, wszystkim się bardzo podobało.
Listopad rozpoczęliśmy występem uczniów na zebraniu rodziców w Piosku. Dzieci
sumiennie przygotowały się do konkursu
plastycznego „Moje ulubione domowe
zwierzątko“, które zorganizowało Muzeum w Jabłonkowie. Trzej uczniowie Karol
Puczok, Weronika Kurek, Beata Szkandera
zdobyli piękne nagrody. 10 listopada pani
nauczycielka mgr Beata Tomanek przeprowadziła lekcję matematyki wg metody
profesora M.Hejnego dla rodziców, którzy
zamienili się w uczniów. Macierz Szkolna Bu-

kowiec zorganizowała pierwszy wieczorek
zapoznawczy.Rodzice bardzo fajnie bawili
się do późnych nocnych godzin w Domu
PZKO. Listopad jest miesiącem książki, dlatego też nasza szkoła corocznie bierze udział w konkursie czytelniczym. W tym roku
młodsze klasy ilustrowały książkę pt.“Krakowski rynek dla chłopców i dziewczynek“
i starsi uczniowie czytali książkę „Instrukcja

28 / Občasník obce Bukovec
obsługi psa Jacósia“. Każdy uczestnik konkursu otrzymał nagrodę książkową. 23 listopada odbyły się eliminacje obwodowe
Konkursu Recytatorskiego w Jabłonkowie.
Z pięciu uczniów trzy dziewczynki przeszły
do finału do Gnojnika, gdzie Maja Pyszko
i Adriana Szolona zdobyły pierwsze miejsce w swojej kategorii. 25 listopada pani
dyrektor mgr Iwana Wrona przeprowadziła
lekcję pokazową w pierwszej klasie. Dzieci
pokazały rodzicom jak uczą się czytać metodą SFUMATO. Grudzień rozpoczęliśmy już
naprawdę świątecznie. W pierwszy dzień
grudnia dzieci wraz z gronem pedagogicznym zaprosiły rodziców na „Dzień Otwartych Drzwi“. W godzinach dopołudniowych
rodzice obejrzeli lekcje pokazowe w poszczególnych klasach, po południu odbyły się
warsztaty świąteczne. W środę 2.12. część
uczniów wystąpiła z programem na Wigilijce Emerytów z Bukowca. Dzieci w tym roku
przygotowały szopki na dwie wystawy,
które organizowało DDM w Jabłonkowie
i Muzeum TŽ w Trzyńcu. Do Jabłonkowa
wysłaliśmy 9 szopek, z których 6 zostało
nagrodzonych ( Maja Pyszko, Ester Pyszko,
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Ema Tomanek, Max Tomanek, Dorota Zoň,
Adriana Szolona). Do Trzyńca wysłaliśmy
20 szopek. 18 grudnia trzynaście uczniów
wyjechało po nagrody do Muzeum TŽ ( Karol Puczok, Maja Pyszko, Max Tomanek, Ester Pyszko, Dorota Zoň, Magdalena Havelka,
Ema Tomanek, Marian Puczok, Nikola Wolna,
Anna Sikora, Aneta Polok, Magdalena Zogata, Adriana Szolona). Za wielki sukces w tych
konkursach jesteśmy bardzo wdzięczni naszym paniom świetliczankom pani Lence
Stonawskiej i pani mgr Anieli Jochymek.
11 grudnia w Domu PZKO gościł Mikołaj.
Uczniowie Mikołajowi, aniołkom oraz rodzicom, babciom, dziadkom, ciociom, wujkom
i wszystkim sympatykom naszej szkoły na
czele z naszą panią starostką Moniką Czepczorovą przedstawili „Jasełka na wesoło“.
Wszystkim chyba bardzo się podobało.
W ostatnim tygodniu przed świętami nasze dwie uczennice Adriana Szolona i Ema
Tomanek wzięły udział w konkursie gwar„Po
cieszyńsku, po obu stronach Olzy“. Grudzień
zakończyliśmy wigilijką szkolną i wyjazdem
do TL Bajka do Czeskiego Cieszyna.
Grono Pedagogiczne PS Bukowiec
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Z ČINNOSTI KLUBU SENIORŮ V BUKOVCI
S přicházejícím podzimem jsme zorganizovali zájezd na Floru Olomouc, kde
jsme měli možnost si nakoupit keře, stromky, květiny, stejně jako ovoce a zeleninu
pro výsadbu. Počasí nám přálo, k úžasné
atmosféře přispělo i kulturní vystoupení
„Country“ skupin s tanečníky. Snad každý
navštívil i nádherně aranžovanou výstavku podzimní úrody v největším pavilonu výstaviště. S ukázkami přípravy jídel
a moučníků – samozřejmě s ochutnávkou,
k dokonalosti scházel už jen výborný „burčáček“.
20. října jsme se zúčastnili sázení stromů „Alej života“ a také jeden z nich nese
název „Klub seniorů“. Nyní si přejeme, jen
ať „v našem“ Bukovci krásně rostou.
Od 24.10. do 1.11. probíhala naše výstava s názvem „Co dovedou Bukovecké
ruce“, kterou jsme společnými silami den
před zahájením výstavy aranžovali v hasičské zbrojnici. Své výrobky vystavovali:
paní Helena Byrtusová, Eliška Bílková, Marta Sobolová, Marie Hamroziová a pánové:
Roman Zimný a David Jalowiczor. A hlavně
úroda z našich zahrádek a polí, kterou jsme
všichni obdivovali. Do podzimní a „dušič-

kové“ doby se prolínala i vánoční atmosféra
díky háčkovaným andílkům, zvonečkům,
medovým perníčkům, svícnům a chaloupkám. Výstavu zdobil také velký dort ve tvaru kmene stromu s marcipánovou sekerou
a trpaslíky od naší paní Jadwigy Bieleszové.
Na své si také přišli obdivovatelé bižuterie, u které se zastavovaly zejména mladé
slečny, některé i školního věku. Všem, kteří
nám přispěli svými výrobky moc děkujeme.
Účast obdivovatelů byla velká, stejně jako
výběr domácích zákusků, které bylo možno
zakoupit. Zavítali k nám nejen naší „Bukovjané“, ale i turisté z Polska, Kluby seniorů
z okolních obcí, i školy.
Jelikož i my potřebujeme trochu relaxace, zpříjemnili jsme si jedno odpoledne pobytem ve welness v Hotelu Kempa
a ochutnali i svatomartinskou husu.
Společně jsme také navštívili kouzelný
muzikál na ledě – Popelka a starý rok zakončili tradiční „vilijovkou“.
Do nového roku vám všem milí spoluobčané přejeme, ať se máte jako v nejkrásnějším snu, najdete vše co hledáte a užijete
si 365 šťastných dnů.
Za Klub seniorů v Bukovci
Terezie Jochymková

Sportem ke zdraví…
TJ Dolní Lomná – oddíl běžeckého lyžování…
Hledá nové zájemce o tento zajímavý
sport. Sportu se věnujeme na rekreační až
vrcholové úrovni, kde naší svěřenci drží
krok se sportovní špičkou republiky. Příprava na sezónu začíná v květnu (túry po
horách, běh, kajak, kolo, kolečkové brusle,

posilování…v zimě běžky). Zájemci narozeni v roce 2003 a mladší se můžou obrátit
na tel. +420 604 308 526 – paní Kluzová,
více náš web: www.tjdolnilomna.cz.
Těšíme se na nové talenty.
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ELEKTROINSTALACE
A HROMOSVODY
Elektroinstalace v rodinných domech, bytech,
komerþních prostorách, pĜístavbách
Montáž hromosvodu
Revize

Tomáš Kušnír
721 427 848, tkusnir@seznam.cz


Oznamuje,žeod1.1.2016rozšiƎujeMUDr.JanaCieslarovásvéordinaēníhodinynatytodny:
PondĢlí8:00–12:0013:00Ͳ15:00
Úterý8:00–13:00
Novépacientkysemohouobjednatnatel.558357530.
Aktuálníinformacenawww.bojko.cz
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