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Vážení čtenáři,

hlavním tématem tohoto čísla Hukvaldského občasníku je mezinárodní vzdělávací program
Comenius zaměřený na děti a mládež, do kterého je zapojena také hukvaldská škola. To je
důvod, proč naši obec navštívili zahraniční hosté, rovněž
účastníci zmíněného projektu. S těmi jsme vedli rozhovor,
Redakční rada
jehož přepis Vám teď přinášíme.
Kromě něho se dočtete i o dalších minulých či budoucích
Luděk Bujnošek - Ivana
událostech našeho regionu.
Hrčková - Václav Holub Tímto číslem zahajujeme druhý rok vydávání občasníku
Kateřina Eliášová - Svatopluk
v nové verzi. Věříme, že se bude i nadále těšit Vašemu
Lév - Antonín Kuboš
zájmu alespoň tak, jako tomu bylo v roce minulém.
Vám všem hezké počtení v roce 2012 přeje Václav Holub

Grafika/sazba: Václav Holub
Korektura: Kateřina Eliášová
Foto: Svatopluk Lév

téma: zahraniční návštěva

Comenius

Estonsko

Země, které nás navštívily:

Polsko

Hlavní město: Varšava
Počet obyvatel: 38 325 000
Polsko je stát ležící ve střední Evropě. Polsko hraničí s Německem,
Českem, Slovenskem, Běloruskem,
Ukrajinou, Litvou a Ruskem. Ze
severu má Polsko přístup k Baltskému moři se 770 km pobřeží. Povrch
je převážně rovinatý, hory tvoří
většinu jižní hranice.

Polsko
Nizozemsko

Itálie

Nizozemsko - Hlavní město: Amsterdam, Počet obyvatel: 16 850 000

Nizozemsko, nepřesně také Nizozemí nebo Holandsko. Holandsko je sice běžné označení pro
celé Nizozemsko, pochází ale od názvu bývalého hrabství Holandsko, které zahrnuje dnešní
provincie Severní a Jižní Holandsko. Je to nížinatá země na pobřeží Severního moře.

Estonsko - Hlavní město: Tallinn, Počet obyvatel: 1 339 681

Estonsko je stát v severní Evropě, nejsevernější z pobaltských zemí. Jde o přímořský stát, jehož
hranici tvoří z větší části Baltské moře; 80 km široký Finský záliv na severu je odděluje od Finska; přibližně 300 km moře je na západě dělí od Švédska. Suchozemskou hranici má Estonsko
s Ruskem a Lotyšskem.

Španělsko - Hlavní město: Madrid, Počet obyvatel: 46 063 511

Španělsko je stát ležící na Pyrenejském poloostrově. Hraničí s Portugalskem, Andorrou,
Francií, Gibraltarem. Ke Španělskému království patří i Kanárské ostrovy a Baleáry. Součástí
Španělska je i katalánské město Llívia, které je zcela obklopeno územím Francie.

Řecko - Hlavní město: Atény, Počet obyvatel: 11 283 293

Řecko je stát ležící v jižní Evropě - na jihu Balkánského poloostrova a rozkládající se na ostrovech v Egejském, Krétském, Thráckém, Středozemním a Jónském moři. Jeho sousedy jsou
Albánie, Makedonie, Bulharsko a Turecko. Úředním jazykem je řečtina.

Itálie - Hlavní město: Řím, Počet obyvatel: 60 115 625

Hraničí s Francií, Švýcarskem, Rakouskem a Slovinskem. Uvnitř Itálie leží dva městské státy:
Vatikán a San Marino. Itálii navíc patří území obklopené Švýcarskem Campione d‘Italia. K Itálii
patří dva velké ostrovy ve Středozemním moři: Sardinie a Sicílie.
pokračování na straně 18
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Lyžařský zájezd na
Bílou

Lyžařský zájezd pořádaný
odborem KČT Hukvaldy se
uskutečnil 11. února 2012.
Trasa pro běžkaře byla naplánována ze Ski areálu v Bílé,
přes Javořinku, Lhotskou,
Kladnatou až do Horní Bečvy.
Jakýmsi nedopatřením
(konec stopy) jsme se však
z Kozích hřbetů vrátili zpět
na Bílou. Ale i tento 18-ti
kilometrový okruh stál za tu
námahu. Počasí tomuto výletu velmi přálo – bylo plno
sněhu, upravená stopa pro
běžkaře a jen 5 pod nulou.
Prostě ideální podmínky pro
běžky. Z hřebenů Kozích
hřbetů byly nádherné výhledy na okolní svahy Beskydských hor. Sjezdaři se tohoto
zájezdu nezúčastnili – asi je
odradily nízké minusové teploty předcházejících dnů.

Novoroční výstup na
Palkovické hůrky

Nový rok 2012
První akcí Klubu českých
turistů Hukvaldy v letošním
roce byl již tradiční 27. ročník
Novoročního výstupu na
Kubánkov. Tuto tradici založil
před 38 lety nestor fryčovických turistů, pan Bohuš
Laník.
Plno hukvaldských občanů
(a nebyli to jen turisté) se
vydalo provětrat na zdejší
okolní kopce po silvestrovské
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oslavě, aby přivítalo Nový
rok výstupem na Kubánkov.
Setkání na Kubánkově je
již plně v režii palkovických
občanů, kteří zajišťují vatru
a příjemné občerstvení v „krmelci“. Letos se akce musela
obejít bez živé kapely. Na
Kubánkově se nás letos sešlo
na 300 účastníků, z toho 70
hukvaldských občanů.
Hukvaldští turisté se i letos
připojili k celostátní akci KČT
„Novoroční čtyřlístek“, sbírce,
která je určena na pomoc
postiženým, handicapovaným a zrakově postiženým
lidem. Výsledek sbírky ve výši
3.541,- Kč byl odeslán příslušné nadaci. Děkujeme všem,
kteří na tuto sbírku přispěli.
za KČT Hukvaldy
Drahoslav Koval
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Novinky na golfovém hřišti Hukvaldy
sezóna 2012

Jaro je zde a my se již čile připravujeme na novou golfovou sezónu, která začne v dubnu 2012.
Golf klub Hukvaldy bude mít od nové sezóny dva rozhodčí 3. třídy, a to Ing. Zbyhněva Bartulce
(prezident GKHUK) a Ing. Tomáše Janšu (člen GKHUK), kteří ve dnech 7. a 8. února absolvovali
kurz rozhodčích a úspěšně složili požadovanou zkoušku. Z jejich úspěchu máme velkou radost
a těšíme se na první, jimi rozhodovaný turnaj.
Vzhledem k tomu, že se vedení hřiště podařilo dojednat dlouhodobý pronájem dalších pozemků v bezprostřední blízkosti hřiště, budeme v průběhu roku 2012 již hrát na 9 jamkách.
Zbývající 3 jamky tedy nevzniknou naproti na kopci, ale přímo vedle současného areálu. A
protože bude větší hřiště, budeme hráčům nabízet k zapůjčení 6ks elektrických vozítek, takže
ti, kdo toho nechtějí tolik nachodit, toho zkrátka víc najezdí.
Po dohodě výboru klubu došlo k úpravě v cenách členství a ročních členských příspěvků. Aktuální informace najdete na www.golfhukvaldy.cz v sekci Členství. K dalším změnám patří i to,
že jsme zvýšili počet míčků v košíku ze 30 na 40 ks, cena zůstává stejná. Pro členy klubu jsme
pro sezónu 2012 dojednali rovněž výhodné reciprocity na několika dalších golfových hřištích.
V sezóně 2012 pro vás chystáme opět golfovou školičku pro děti, nově pak školu golfu pro
maminky s dětmi (hlídání dětí zajištěno), školu golfu pro seniory a příměstský golfový tábor
pro děti. Po domluvě s klubovým trenérem Jaroslavem Krčmářem (slabikargolfu@email.cz,
724 222 217) je možné na golfovém hřišti na Hukvaldech absolvovat jak výuku golfu, tak i
zkoušku nutnou k získání tzv. zelené karty.
Příměstský golfový tábor na Golfovém hřišti na Hukvaldech
Termíny: 23. – 27. 7. 2012, další termín 27. – 31. 8. 2012
Max. počet dětí v jednom termínu: 10 (od 4 let)
Program:
8:30 – 9:00 příchod dětí
9:30 ranní rozcvička
10:00 – 12:00 výuka golfu s trenérem Jaroslavem Krčmářem
12:30 – oběd
13:30 – 15:00 negolfový program
15:00 – 15:30 odchod dětí domů
Ostatní informace:
Po celou dobu je přítomen pedagogický dozor. Pitný režim zajištěn. V pátek odpoledne závěrečný turnaj.
Cena: 1880,- Kč
Bližší informace a přihlášky: Mgr. Kateřina Eliášová, 733 779 820, golfhukvaldy@seznam.cz
Příjem přihlášek do 1. 7. 2012 emailem na golfhukvaldy@seznam.cz
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Golfová školička pro děti na Golfovém hřišti na Hukvaldech
Termín: od 1. 4. 2012 do 30. 9. 2012, středa od 16 hodin
Počet dětí: max. 10
Ostatní informace: Účastník musí mít zaplaceno vždy min. 4 lekce, vstoupit do kurzu lze kdykoli, při zakoupení celého kurzu sleva 20 %.
Cena: 400,- Kč/4 lekce, 2600,- Kč (po slevě 20 %/2080,- Kč)/celý kurz
Bližší informace a přihlášky: Mgr. Kateřina Eliášová, 733 779 820, golfhukvaldy@seznam.cz
Škola golfu pro matky s dětmi na Golfovém hřišti na Hukvaldech
Termín: od 1. 4. 2012 do 30. 9. 2012, středa od 17 hodin
Počet účastnic: max. 10
Ostatní informace: Účastník musí mít zaplaceno vždy min. 4 lekce, vstoupit do kurzu lze kdykoli, při zakoupení celého kurzu sleva 20 %.
Cena: 400,- Kč/4 lekce, 2600,- Kč (po slevě 20 %/2080,- Kč)/celý kurz
Hlídání dětí: 20,- Kč/lekce
Bližší informace a přihlášky: Mgr. Kateřina Eliášová, 733 779 820, golfhukvaldy@seznam.cz
Škola golfu pro seniory na Golfovém hřišti na Hukvaldech
Termín: od 1. 4. 2012 do 30. 6. 2012 / od 1. 8. 2012 do 30. 9. 2012, pondělí od 10 hodin
Ostatní informace: Účastník musí mít zaplaceno vždy min. 4 lekce, vstoupit do kurzu lze kdykoli, při zakoupení celého kurzu sleva 20 %.
Cena: 400,- Kč/4 lekce, 2100,- Kč (po slevě 20 %/1680,- Kč)/celý kurz
Bližší informace a přihlášky: Mgr. Kateřina Eliášová, 733 779 820, golfhukvaldy@seznam.cz
Bližší informace najdete na našich www v sekci Kalendář akcí. Turnaje budou probíhat nejen
o víkendu, ale také v týdnu, a plánujeme pro vás i několik turnajových překvapení. HCP den
bude na golfovém hřišti probíhat vždy ve středu.
Kromě internetové prezentace www.golfhukvaldy.cz jsme zprovoznili také naše stránky na
Facebooku: http://www.facebook.com/pages/Golf-Hukvaldy/176525252390391, kde se
můžete stát naším fanouškem.

Kateřina Eliášová,
manažer GKHUK
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Karneval na Hukvaldech
V sobotu 18. února 2012 se ve společenském
sále Základní školy Leoše Janáčka na Hukvaldech uskutečnil první ročník karnevalu pro
dospělé, který navázal na již tradiční karneval
pro děti, každoročně pořádaný MŠ Hukvaldy.
Účast byla veliká a nadšení hostů ohromné.
Výtěžek z celé akce organizátoři věnovali na
potřeby žáků Základní a Mateřské školy Leoše
Janáčka na Hukvaldech.
Ale jak vlastně celá myšlenka vznikla? Na to
jsem se zeptala hlavní organizátorky akce,
Alexandry Rekové, která mi odpověděla: „Vloni (v roce 2011, pozn. aut.) na dětském karnevalu mi kapelník hudební skupiny Premier
Luboš Piskoř vykládal, jak hráli na karnevalu
pro dospělé a jak to bylo úžasné. Všichni se
skvěle bavili, a atmosféru podpořilo zejména
to, že byli všichni v maskách. A mně hned
napadlo něco podobného uspořádat u nás
na Hukvaldech. A Luboš Piskoř mi nabídl, že
na akci rádi zahrají. Navíc souhlasili s tím, že
nebudou hrát za běžnou sazbu, ale že polovinu z částky věnují škole“.
Když se chystá taková akce, člověk nikdy neví,
do čeho jde, kde vezme peníze a jak to všechno dopadne. Největší obavy měli organizátoři z toho, že nikdo nepřijde v masce a celá
akce ztratí své kouzlo. Jak hluboce se všichni
mýlili… Lidé nezklamali, byli úžasní. Všichni
přišli v maskách, mnohdy propracovaných do
posledního detailu a atmosféra byla úžasná.
Masky měli většinou zapůjčeny, pokud je
tedy sami nevyrobili, z půjčovny kostýmů
v Kulturním domě v Kopřivnici. Samotný
výběr probíhal skupinově a neobešel se bez
mnoha humorných momentů. Ty se však
nevyhnuly ani lidem, kteří si masky vyrobili
svépomocí. Pro ilustraci uveďme příklad:
„jedna maska“ vezla své děti na hlídání k prarodičům, když matka masky otevřela dveře,
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vykřikla: „Ježíšikriste, co se ti stalo?“ Maska
byla celá ovázaná obvazy, měla modřiny, krev
atd. a odpověděla: „Mami, vždyť jsem ti říkal,
že jdeme na karneval“. A hlavní organizátorka
akce Alexandra Reková v masce čarodějnice
dopadla ještě hůř, neboť vlastní dětí na její
adresu prohlásily: „Mami, fuj, ty jsi tak škaredá, proč nejdeš raději za princeznu.“
K atmosféře karnevalu samozřejmě přispěl
byť amatérský, ale velmi šikovný moderátor
celé akce Jiří Matula. Ten informoval hosty o
probíhajícím programu, v němž nechybělo
vystoupení místního týmu mažoretek a také
soutěže masek v nejrůznějších, mnohdy dosti
bizarních disciplínách. V soutěži o nejkrásnější a nejnápaditější masku porota jednomyslně zvolila manžele Jati, kteří na akci připluli
ve vlastnoručně vyrobené lodi, v níž vydrželi
celý večer, a to jak na tanečním parketu, tak i
u baru. Při vyhlášení výsledků sklidili obrovský potlesk i u ostatních hostů.
Na organizaci se podílely zejména paní učitelky ze základní a mateřské školy (pí. Nevludová, pí. Jašková, pí. Klečková a další), které
i přes své běžné povinnosti velmi pomohly
např. s výzdobou sálu, jež byla celá dílem
žáků. Jejich práci doplnily kulisy objevené na
půdě školy. Akci dále podpořili: místostarostka Iva Hrčková, Marta Sobotíková, manželé
Matulovi, manželé Reisigovi, Silvie Jati, Vít
Lanča, Libuše Strakošová, Světlana Kornetová, Ivo Válek, Jana Petraturová, Eva Bílá,
Martina Rašková, Miriam Gřesová, Andrea
Fajkusová a další. Všem zúčastněným patří
obrovské díky, protože bez nich by karneval
nebyl tak úžasný jak byl.
Nedílnou součástí plesových rejů bývá
tombola. Nejinak tomu bylo i v případě
karnevalu. Tombola byla velmi bohatá, neboť
oslovení sponzoři byli i v této těžké době
velmi štědří. Proto také musela být tombola
losována v tzv. zrychleném programu, cen
totiž bylo tolik a hosté chtěli opět tančit.

Poděkování patří nejen všem sponzorům, ale
také lidem, kteří oslovovali další možné firmy,
a to pí. Reková, p. Rek, pí. Eliášová, pí. Petraturová, p. Reisig a další. Až na výjimky všichni
sponzoři na předloženou výzvu zareagovali
kladně.
Díky tombole, vstupnému a tomu, že se
všichni zúčastnění na přípravách akce podíleli
bez nároku na honorář, se podařilo získat
částku 48 793,- Kč pro potřeby žáků Základní
a Mateřské školy Leoše Janáčka na Hukvaldech.
A co říci na závěr? Karneval se povedl a
všichni již netrpělivě očekávají druhý ročník,
přičemž mnozí již mají vymyšlené masky.
Takže doufejme, že se vše podaří a karneval
pro dospělé se na Hukvaldech stane hezkou
tradicí.			
Kateřina Eliášová
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Karneval pro děti

sobota 4. února 2012
V sobotu odpoledne se do sálu ZŠ začaly
scházet princezny, kovbojové, víly, Červené
karkulky, Batmani, Spidermanové, Večerníčkové, berušky, motýlci, Šmoulové, čerti,
indiáni, ovečky, medvídci ... a další a další
nejen pohádkové postavičky, prostě děti
měly KARNEVAL! Uvítala je paní učitelka
Nevludová a předala slovo KLAUNŮM. Ti měli
pro děti připraveno plno soutěží, tanečků
... Děti dělaly auto, vlak, prolézaly tunelem,
dělaly tygry, tančily s balónky, s rodiči, na
novinách, učily se nové tance a byl i tanec
mezi bublinami. Byla i tombola s hodnotnými
cenami, i když padlo i několik slziček, protože
některé děti nic nevyhrály. Ale za chvíli se
opět tančilo a „řádilo“. Děti i rodiče chodili
„mlsat“ do bufetu, nebo si smlsli na sladkých
odměnách od klaunů či paní učitelek. Klauni
se po 17 hodině rozloučili, zato některé děti
se s báječnou atmosférou karnevalového reje
loučily jen těžko.

Lyžařský výcvik
V neděli 5. února 2012 byla pořádná zima.
Mráz nám dával o sobě vědět. Přesto se kolem školy začali hromadit rodiče a děti. Žáci
z druhého stupně základní školy odjížděli na
lyžařský výcvik. Rodiče se těšili, že budou mít
týden klid a my se zase těšili, že si užijeme
sněhu, lyžování a kamarádů. Všechno jsme
nastěhovali do autobusu a vydali se směr
Horní Bečva, chata Brian. Ještě poslední
zamáváni a hurá na hory.
Cestou jsem přemýšlel, jak dostanu na ubytovnu krosnu, která mi připadala, že je těžší
než já. Ale čekalo nás překvapení. Zavazadla
i lyže nám k místu, kde jsme bydleli, vyvezl
majitel chaty. Ubytovali jsme se ve svých
pokojích, vybalili věci a čekali, kdy uvidíme
sjezdovku.
Rališka je celkem dobrá sjezdovka. Je dobrá
pro ty, co již umí jezdit i pro ty, co se teprve
učí. Výhodou je, že je zde sedačková lanovka
i tatrapoma.
V pondělí jsme byli podle lyžařských dovedností rozděleni do tří skupin. Během celého
týdne jsme se vylepšovali v technice lyžování.
Vedoucí nám udíleli rady. A my jezdili, někdy
taky trochu zlobili. Každý den jsme chodili
ráno i odpoledne lyžovat na svah, večer jsme
hráli hry a soutěže. Na jídlo jsme chodili do
restaurace kousek od chaty. Urputně jsme se
snažili udržet na pokoji pořádek. Týden utekl
jako voda. A my dostali poslední úkol – sbalit
si věci. Někdo měl velké problémy dostat tak
moc věci do tak malé tašky. Ty naše maminky
umí kouzlit. Ale nakonec se nám to povedlo.
Nic na chatě nezůstalo.
Rozjeli jsme se domů. Rodičům jsme asi taky
chyběli. I když byla opět pořádná zima, čekali
na nás u školy.
Celkové hodnocení lyžařského kurzu: Přijeli
jsme všichni celí a zdraví, i naši vedoucí, kteří
to asi s námi neměli lehké. A tak chceme po-

děkovat paní učitelce Perničkové, Křenkové
a panu Strakošovi. Snad někdy příště znovu
- Hurá na hory!

Lyžujeme se Sluníčkem
Na horách je slunečno a krásně ... tahle slova
písničky nás vítala každý den a byla vskutku
pravdivá. Mrazivá teplota vylezla na sluníčku
téměř k nule, žádný smog jako doma a děti
si to báječně a s úsměvem užívaly. Kde? V
obci Bílá na lyžařském kurzu pro děti nejen
školkové. Pizza, hranolky, trpaslík, obr, letadlo,
Tom a Jerry, Bob a Bobek - to byly jen některé
z pokynů, kterými instruktoři pobízeli děti ke
správné technice lyžování... Děti po velkém
úsilí a snažení vše nádherně zvládly a i ti úplní
začátečníci se naučili to nejdůležitější, a to vše
nakonec s úsměvem (zpočátku totiž padlo i
pár slziček).
A v pátek nastal ten velký den! Závody! Mrazivé, ale slunečné počasí přivítalo nejen děti,
ale i rodiče, kteří se přijeli podívat a fandit
svým dětem. A že toho za ten týden zvládly.
Nakonec na každého čekala medaile, přišlo se
na ně podívat i Sluníčko a medvídek Brumík.
Děti dostaly diplomy i šampaňské a další odměny za zvládnutí celého lyžařského kurzu.
Však si to zasloužily! Nejen za to lyžování ...

Školka v knihovně
Kniha kouzel, přání, studnice vědomostí ... a
návštěva knihovny.
Kniha je sešitý nebo slepený svazek listů nebo
skládaný arch papíru, kartonu, pergamenu
nebo jiného materiálu, popsaný, potištěný
nebo prázdný s vazbou a opatřený přebalem. Kniha je též literární práce nebo hlavní
oddíl této práce. Tak tohle si můžete přečíst
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v encyklopedii. A co na to děti? Kniha, to
jsou pohádky a příběhy. To byla nejčastější
odpověď našich dětí, když jsme si o knížkách
ve školce začali povídat. Celý týden nás totiž
provázelo téma: Kniha kouzel, přání, studnice
vědomostí ... Povídali jsme si, jaké druhy knih
máme, z čeho jsou vyrobeny, jak to bylo kdysi
a na co se psalo a taky o tom, že v nich můžeme najít nejen pohádky. Taky že máme knížky
většinou ilustrované, a tak si děti zkusily taky
nějakou ilustraci vytvořit, a to do „své“ knížky,
kterou jsme si nakonec vytvořili i s vlastním
ručně vyráběným papírem. V jiných třídách si
děti vyráběly např. záložku do knížky.
A tohle všechno povídání a tvoření jsme zakončili návštěvou Obecní knihovny, kde nás
přivítala usměvavá paní Hrabovská. Dětem
představila knihovnu, vysvětlila jim, co se v
knihovně vlastně dělá a jak, a nakonec na děti
čekala i pohádka O Křemílku a Vochomůrkovi. Děti si po pohádce prohlédly oddělení
knihovny pro děti a ty, co do knihovny ještě
nechodí s maminkou, slíbily, že určitě dorazí.
A pak nás čekal už oběd, tak rozloučit a honem do školky.

téma: zahraniční návštěva

ZŠ a MŠ L. Janáčka Hukvaldy a projekt COMENIUS
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – Evropské peníze nabízejí přidanou hodnotu
školství a vzdělávání.
„Kdyby se člověk přiučil každou hodinu byť jen jediné poučce nějaké vědy, jen jedinému pravidlu řemeslné práce, jen jedinému půvabnému příběhu z dějin anebo přísloví (a že to lze zcela
bez námahy, je zřejmé), jak veliký, ptám se, z toho vzejde poklad vzdělání?“
Jan Amos Komenský
„Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) jako součást Domu zahraničních
služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce. NAEP vznikla díky
nové generaci Programu celoživotního učení pro roky 2007-2013, kam se transformovaly aktivity Národních agentur programu Socrates a Leonardo da Vinci.
Program Comenius je zaměřen na školní vzdělávání. Zapojit se mohou mateřské školy, základní školy a střední školy. Cílovou skupinou jsou žáci, studenti, učitelé a pedagogičtí pracovníci
působící v těchto typech škol.
Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí,
pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich
budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech“. (www.naep.cz)
Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy

Projekt „Let´s share our culture”
- setkání v Polsku a Česku

Setkání v Polsku a Česku jsme původně
plánovali jako jeden společný polsko-český
meeting. A to z toho důvodu, že u zrodu projektu bylo devět škol a udělat devět týdenních setkání by bylo finančně příliš náročné.
Navíc naše škola už organizovala přípravnou
návštěvu v lednu 2010 a z pohledu našich
zahraničních partnerů škola v Hukvaldech a
v polských Katovicích jsou skoro „sousedé“
(dělí nás jen 100 km). Ale partneři z Lotyšska
a Rumunska v projektu neuspěli a nic tedy
nebránilo tomu, aby se toto setkání rozdělilo
na dva plnohodnotné meetingy. Myslím si,
že to bylo přínosné, zvláště pro děti. Nejdříve šest našich žáků odcestovalo v lednu do
Polska a pak titéž žáci měli za úkol postarat
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se v březnu o své polské kamarády v Česku.
Jelikož kultura našich zemí není příliš odlišná,
obě návštěvy byly velice podobné. Poláci
nám ukázali Krakov, koncentrační tábor v
Auschwitz-Birkenau, solné a stříbrné doly
poblíž Katovic. My jsme naše partnery zavedli
do Ostravy, hornického muzea Landek park,
do muzea Tatry v Kopřivnici, Skanzenu v
Rožnově a samozřejmě na hrad Hukvaldy a
do Památníku Leoše Janáčka.
Chtěl bych velmi poděkovat všem učitelům
a žákům ZŠ a MŠ Hukvaldy za pomoc při přípravě této návštěvy a výzdobu školy. Byly to
pro nás - učitele i žáky - velice náročné dny a
potěšilo nás, že naši hosté ocenili, že se nestává často, aby se celý pedagogický sbor hostící
školy podílel na organizaci setkání. Poděkování patří také zastupitelům obce Hukvaldy,

kteří umožnili tento projekt schválením
finančních prostředků. Zahraniční učitelé si
sami platili ubytování, stravu a veškeré vstupné, ale naším úkolem bylo postarat se o děti,
autobusovou dopravu a občerstvení ve škole.
Všem hostům jsme také předali publikaci o
Moravskoslezském kraji v anglickém jazyce.
Dariusz Jędrzejski
koordinátor projektu
17

téma: zahraniční návštěva

Účastníci projektu Comenius na Hukvaldech
Rozhovor:
Gerda Neito
– učitelka angličtiny a dějepisu ze základní školy v Kalmetu nedaleko Viljandi v Estonsku
Agnieszka Macura
– učitelka náboženství ze základní školy v Piotrowicích u Katovic v Polsku
Cor Nooÿen
– učitel ze základní školy v Bakelu nedaleko Eindhovenu v Holandsku
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O projektu Comenius píšeme v hukvaldském Občasníku často, ale přesto nám řekněte, v čem tento projekt vlastně spočívá?
Gerda: Projekt Comenius se řídí heslem
„Let´s share our culture“ – „Sdílejme naši
kulturu“ a účastní se ho učitelé a žáci z Čech,
Estonska, Holandska, Itálie, Polska, Řecka a
Španělska. Projekt trvá 2 roky, během nichž
jeho účastníci navštěvují jednotlivé země,
komunikují mezi sebou a učí se o svých kulturách a tradicích. Teď jsme tady v Čechách,
na Hukvaldech, kde poznáváme vaši kulturu,
zvyky a tradice.
Cor: Projektu se účastní jak učitelé, tak žáci,
kteří v jednotlivých zemích vždy bydlí v rodinách místních lidí. Vedou si takové putovní
deníky, do nichž píší informace o své zemi a
předávají si tak informace mezi sebou. Navíc
se cvičí v angličtině, protože jazykem deníku
je právě angličtina. Každá země vytváří film,
který pak dostanou i účastníci z ostatních
zemí. Co se týče zdejšího programu, navštívili
jsme vaši školu a školku, shlédli jsme program
připravený dětmi (tanec, zpěv, hra na hudební nástroje), navštívili jsme hukvaldský hrad,
hornické muzeum Landek a vyhlídkovou věž
nové radnice v Ostravě, muzeum Tatra v Kopřivnici a skanzen v Rožnově pod Radhoštěm.
Co vás při příjezdu do České republiky
napadlo jako první?
Gerda: Já už jsem trochu věděla, co mohu
čekat, protože jsem již ve 14 letech navštívila
Prahu a Karlovy Vary. Vím tedy, že Česko je
velmi krásné. Očekávala jsem ale, že uvidíme
víc z běžného života na venkově. Dnes se mi
to částečně splnilo, protože jsme navštívili
skanzen v Rožnově.
Cor: Já jsem v minulosti opakovaně navštívil
Prahu, ale zdejší region byl pro mě naprosto
nový. Měl jsem již také příležitost seznámit
se s vaší hudbou, protože u nás vystupovaly
české folklorní soubory Moravanka a Mora-

věnka. Když jsme přijeli sem, překvapily mně
hory, kopce a to nádherné počasí první den.
Hodně jsem byl zvědavý na to, co nás čeká ve
zdejší škole, protože vím, že naše vzdělávací
systémy jsou zcela odlišné. Takže doufám, že
se tady u vás také inspiruji.
Agnieszka: Pro mě jako Polku není Česko
vůbec cizí. Jsme jako bratři, máme mnoho
společného a naše jazyky jsou dosti podobné. Nicméně co mně okouzlilo, to jsou rozhodně zdejší velmi otevření a milí lidé, kteří
jsou vždy ochotni pomoci. O vaší čokoládě a
pivu se snad ani nemusím zmiňovat. Tady na
Hukvaldech mně okouzlila ještě jedna věc, a
to je společenský sál ve zdejší škole, který je
naprosto neskutečný. Navíc je u vás více čisto
a máte méně děravé silnice.
Takže se vám u nás líbí?
Gerda: Líbí se mi tu velice, zvláště na Hukvaldech, protože jsou tak jiné než vesnice u nás.
Ve srovnání s Estonskem je zde více kopců,
Estonsko je totiž velmi ploché. Máte krásnou
přírodu, ale počasí je v podstatě stejné, takže
se tu vlastně cítím jako doma, jen je tu víc
hor.
Cor: Holandsko je také velmi plochá země,
některá místa jsou tam dokonce pod úrovní
hladiny moře. Hukvaldy jsou moc krásné, zejména díky zdejší přírodě a myslím si, že když
sem člověk přijede v létě nebo na podzim,
bude tu ještě víc barev. Hory jsou zde krásné,
ale nejkrásnější pro mě je to, že se zde narodil
Leoš Janáček, jehož jsem velkým fanouškem.
A Janáček je tu vidět všude kolem, takže já
jsem zde naprosto šťastný.
Agnieszka: Já tu nejsem poprvé a Hukvaldy
znám velmi dobře. Vždy jsem oceňovala, že
je to malá, velmi udržovaná vesnice, která má
svůj půvab. Já pocházím z jižní části Polska,
takže hory mi nejsou cizí, ale tady to místo
pro mě má jakési zvláštní klima.
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Gerda Neito

Holandsko bylo vždy svobodné, takže vám může ukázat,
jaké jsou klady a zápory svobodného systému se všemi
jeho možnostmi. Dozvíte se u nás, jak si radíme s demokracií, která neznamená jen svobodu, ale především zodpovědnost sám za sebe.
20

Cor Nooÿen

Jezdím sem velmi ráda, a to nejen pracovně,
ale i soukromě. Zkrátka krásné místo.
Znají lidé ve vaší zemi Česko?
Gerda: V Estonsku je hodně lidí, kteří Česko
navštívili. Obdivují zejména Karlovy Vary.
Další, co mně napadá, je Švejk, ten je v Estonsku velmi populární. Byl přeložen dokonce
do estonštiny a neznám nikoho, komu by se
nelíbil.
Cor: Hodně Holanďanů Česko navštívilo, znají
především Prahu a Karlovy Vary. Sledovali
také politickou situaci ve vaší zemi, ruskou
okupaci, polistopadové změny, k nimž došlo
díky Dubčekovi a Václavu Havlovi. Pro nás to
bylo vždy velmi zajímavé, protože my s okupací v podstatě žádnou zkušenost nemáme.
Jste pro nás inspirací.
Agnieszka: Je rozdíl, kde v Polsku se na
Česko zeptáte, zda na severu či na jihu. Téměř
všichni Poláci vás ale znají z pohádek, zejména z Krtečka, který je u nás velmi populární.
Hodně Poláků navštěvuje Prahu, a to zejména
v předvánočním čase, kdy se ve městě konají
vánoční trhy. Častá je rovněž spolupráce mezi
jednotlivými školami, např. ta vaše spolupracuje se školou v polské Visle.
Když si tady tak povídáme, napadá mne
otázka, jak je to ve vaší zemi s cizími
jazyky? U nás jsme s nimi stále trochu na
štíru…
Gerda: Když bylo Estonsko součástí SSSR,
jediným jazykem, který bylo možné studovat, byla samozřejmě ruština. Po vyhlášení
samostatnosti se pozornost všech Estonců
obrátila na angličtinu, takže většina mladých
lidí v současném Estonsku mluví anglicky
velmi dobře, zato však nerozumí vůbec
rusky. Angličtina se u nás vyučuje od 3. třídy
základní školy. Později si žáci volí další jazyk.
V televizi se navíc skoro všechny programy
vysílají v angličtině s estonskými titulky,
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což v učení také pomáhá. Další pomůckou je
Internet, který je převážně v angličtině.
Cor: V minulosti u nás byla populárnější
němčina, ale teď se situace mění. Angličtinu
se děti učí nejvíce z televize, internetu atd. Ve
škole se angličtina povinně vyučuje od 7 let
a studium je později zakončeno jazykovou
zkouškou. Dalším jazykem pak může být
němčina, španělština, čínština nebo latina
populární převážně na gymnáziích.
Agnieszka: U nás se angličtina vyučuje povinně od 1. třídy prvního stupně. Děti se s ní
však poprvé setkávají již v mateřské škole.
Celých 90 % dnešních žáků mluví dobře anglicky, nicméně rodiče své děti přesto posílají
ještě do jazykových škol, jako by jim výuka ve
školách nestačila.

... jsme vlastně taková
mladší sestra České republiky. Od dob SSSR se toho
u nás mnoho změnilo a
Estonsko je dnes krásnou,
mladou a v mnoha směrech moderní zemí. Jsme
důkazem toho, co může
tak malý národ všechno
dokázat ...
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Z vašich odpovědí je patrné, že vzdělávací
systém je ve vašich zemích mnohdy odlišný od toho našeho. Můžete jej tedy krátce
popsat?
Gerda: V Estonsku začínáme mateřskou
školou, děti ve věku od 6 let mohou jednou
týdně navštěvovat tzv. předškolní třídu. Do
1. třídy nastupují ve věku 7 let. Absolvují 9
povinných tříd a základní vzdělání končí v 15
letech. Pak mohou pokračovat na střední
škole, gymnázium nebo odborné škole, které
trvají 3 roky. Po střední škole mají možnost
přihlásit se na univerzitu, které jsou v Estonsku pouze čtyři. Nejstarší univerzitu v zemi
založili švédové, a to ve městě Tartu roku
1632. Další je v Tallinu, pak máme akademii
umění a technickou univerzitu.
Cor: V Holandsku jdou děti do školy ve věku
4 let a první dva roky navštěvují 1. a 2. třídu,
kde si hrají, učí se základy počtů atd. Pokračují na základní škole, která pro ně končí v 11
letech, kdy se musí rozhodnout, co budou
dělat dál. Mohou si zvolit odborný či humanitní směr. Po 3 – 4 letech mohou pokračovat
na dalším stupni vzdělávání, např. na univer-

zitě nebo na tzv. college inspirované britským
a americkým systémem. Vybírají si zde 2
hlavní obory a studium trvá 3 až 4 roky.
Agnieszka: V Polsku děti nastupují do 1. třídy
v 7 letech, nicméně po plánované školské
reformě budou děti školní docházku začínat
již v 6 letech. Základní stupeň trvá 6 let a na
jeho konci musí žáci absolvovat tzv. interdisciplinární testování ze všech předmětů.
Testování je navíc rozděleno na humanitní
a matematicko-přírodovědnou část. Pak
pokračují na tříletém gymnáziu, na jehož
konci opět absolvují zkoušku. Po ní následuje
lyceum, které má již speciální zaměření, např.
biologicko-chemické, matematické či anglické. Studium na lyceu je zakončeno maturitou,
jejíž výsledek rozhoduje o tom, zda bude žák
přijat na vysokou školu. Přijímací zkoušky na
vysoké školy totiž byly v Polsku zrušeny.
A jak je to ve vaší zemi s náboženstvím?
Češi a Poláci jsou v tomto například naprosto rozdílní, Češi jsou totiž převážně
ateisté, zatímco Polsko je z 90 % katolické.
Gerda: V Estonsku je situace podobná, je tam
hodně ateistů a z náboženství převažuje luteránství. Výuka náboženství ve školách není
povinná, ale máme předmět, v němž se děti
seznamují s různými světovými náboženstvími, nejen tím katolickým.
Cor: V Holandsku je to v podstatě stejné.
Máme luterány a katolíky, ale jsme velmi
ateističtí. Výuka náboženství není ve školách
povinná, ale žáci se s jinými náboženstvími
rozhodně seznamují.
Agnieszka: U nás je výuka náboženství, příp.
etika povinná. Pokud však žák navštěvuje
hodiny náboženství přímo ve své farnosti,
stačí tuto skutečnost ve škole pouze oznámit
a přinést potvrzení o absolvování výuky.

Gerda: Já bych začala tím, že jsme vlastně
taková mladší sestra České republiky. Od
dob SSSR se toho u nás mnoho změnilo a
Estonsko je dnes krásnou, mladou a v mnoha
směrech moderní zemí. Jsme důkazem toho,
co může tak malý národ všechno dokázat.
Máme unikátní kulturu, neboť jsme směsicí
estonských, švédských, německých a ruských
vlivů, což je v mnoha ohledech fascinující.
Cor: Holandsko bylo vždy svobodné, takže
vám může ukázat, jaké jsou klady a zápory
svobodného systému se všemi jeho možnostmi. Dozvíte se u nás, jak si radíme s demokracií, která neznamená jen svobodu, ale
především zodpovědnost sám za sebe.
Agnieszka: Rozhodně bych Polsko doporučila pro jeho architekturu a kulturní rozdíly
v jednotlivých regionech. Za návštěvu
rozhodně stojí oblast Mazurských jezer, naše
hory, ale také koncentrační tábor Auschwitz
či solný důl Wieliczka nedaleko Krakova.

Na závěr bych vás ráda požádala, abyste
nás Čechy pozvali na oplátku do své země.

Rozhovor vedla a z angličtiny, polštiny přeložila
Kateřina Eliášová
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Co přináší hukvaldský festival
Obec Hukvaldy se stane ve dnech od 22.
června do 22. července letošního roku opět
centrem velké hudební události, XIX. ročníku
Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovy
Hukvaldy, k níž se v tomto období bude upírat
zájem mnoha milovníků hudebního umění. Pro
letošní rok připravil organizátor festivalu, Fond
Janáčkovy Hukvaldy, řadu zajímavých a velmi
kvalitních hudebních produkcí, jež nepochybně osloví široké spektrum kulturní veřejnosti.
Program letošního festivalu nabízí celkem
dvacet koncertů a divadelních představení.
Festival je opět „rozkročen“ do několika míst,
i když tradičně zůstává ukotven především
v Janáčkově rodišti – na Hukvaldech.
Již 21. června se uskuteční „Prolog“ festivalu
v Sanatoriích Klimkovice, který je věnován
památce divadelního scénografa a výtvarníka
Alexandra Babraje, od jehož náhlého úmrtí
uplyne letos pět let. Tomuto umělci, autorovi loga Mezinárodního hudebního festivalu
Janáčkovy Hukvaldy, bude věnována samostatná výstava na lázeňské kolonádě. V rámci
její vernisáže se také uskuteční festivalový
koncert, v němž zazní nejznámější árie těch
oper, k nimž vytvářel scénografické návrhy
Alexander Babraj. Zpívat bude přední sólistka Národního divadla moravskoslezského,
dvojnásobná držitelka prestižní ceny Thálie,
Eva Dřízgová-Jirušová. O den později ožije
amfiteátr hukvaldské obory hudbou světoznámého klavíristy a hudebního skladatele Emila
Viklického a jeho hostů.
Oficiální zahájení letošního devatenáctého
ročníku Mezinárodního hudebního festivalu
Janáčkovy Hukvaldy se uskuteční v sobotu 23.
června ve společenském sále hotelu Hukvaldy
za přítomnosti paní Livie Klausové, manželky
prezidenta republiky a patronky festivalu, která
přislíbila svou účast. V bohatém janáčkovsky laděném programu, nazvaném Zápisník
zmizelého, bude účinkovat přední český
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klavírista Martin Kasík s tenoristou Josefem
Zedníkem a dalšími pěvci. Následující den se
můžeme těšit na velký symfonický koncert
jednoho z hlavních rezidentů hukvaldského
festivalu – Janáčkovy filharmonie Ostrava,
která uvede díla dvou světově nejproslulejších
českých skladatelů: Lašské tance Leoše Janáčka
a Slovanské tance Antonína Dvořáka. Mezi
„lahůdky“ letošního festivalu bude nepochybně patřit koncert Velkých donských kozáků (5.
7. v amfiteátru), pěveckého tělesa působícího
dnes především v západní Evropě, které tvoří
ruští operní pěvci. Jejich koncert je sestaven
z pravoslavných liturgických zpěvů a tradičních ruských lidových nebo zlidovělých písní.
Silný umělecký zážitek slibuje také Verdiho
velké operní drama Simone Boccanegra (6. 7.
– amfiteátr) v nastudování Státní opery Banská
Bystrica. Do kostela sv. Mikuláše je situován
koncert Janáčkova komorního orchestru, jenž
si přizval jako hosta dánskou violoncellistku
českého původu – Michaelu Fukačovou, která
v posledních letech jako koncertní sólistka
dobývá přední evropská pódia. Letošnímu 75.
výročí úmrtí slavného amerického hudebního skladatele George Gershwina je věnován
koncert orchestru Melody Makers Ondřeje
Havelky (8. 7. – amfiteátr). Velkou radost jistě
udělají všem ctitelům zpěvačky, houslistky
a hudební skladatelky Ivy Bittové její „Janáčkovské variace“ (14. 7. – hradní motta) a silný
umělecký zážitek slibuje také koncert vynikající české cembalistky a varhanistky Kateřiny
Chrobokové, která v nádherných chrámových
prostorách kostela sv. Mikuláše v Rychalticích
uvede varhanní díla starých mistrů, ale i Leoše
Janáčka, pod názvem „Dolcissima“ (21. 7.). Závěrečný koncert festivalu bude patřit písňové
tvorbě Leoše Janáčka, a dalších skladatelů
v interpretaci vynikajícího klavíristy Karla Košárka a sólisty opery Národního divadla v Brně
– barytonisty Romana Janála.
Několik pozoruhodných festivalových koncertů je situováno také do nedalekého Frýdku-

Místku, kde Muzeum Beskyd nabídlo festivalu
romantické prostory zdejšího zámku především pro komorní koncerty. Právě ve zdejším
rytířském sále se publiku představí (30. 6.)
vynikající mladý švédský klavírista Carl Petersson a polská violoncellistka Estera Rajnicka
v koncertu, jenž je z velké části věnován dílu
německého hudebního skladatele Friedricha
von Flotowa, současníka a přítele Jacquese
Offenbacha, od jehož narození uplyne letos
v dubnu 200 let. Koncertní skladby pro klavír a
violoncello tohoto autora jsou u nás poměrně
málo známé. V brilantním provedení obou
interpretů si Flotowova romantická hudba
nepochybně získá srdce všech posluchačů.
Mladá francouzská klavíristka žijící ve Švýcarsku, Juliette Granier, patří k velkým obdivovatelům a milovníkům moravského folklóru.
Právě touha po jeho bližším poznání ji přivádí
k nám na Moravu a na hukvaldský festival. Její
zaujetí pro vše slovanské se projevilo i ve volbě
koncertního programu na frýdecko-místeckém
zámku (6. 7.). Vybrala skladby svých oblíbených
ruských skladatelů Rachmaninova, Skrjabina
a Prokofjeva. O dva dny později bude patřit
nádvoří frýdecko-místeckého zámku známému
souboru Musica Bohemica (8. 7.), který má široký hudební záběr a věnuje se mimo jiné také
interpretaci a zpracování anonymní a lidové
hudby. Tak trochu opožděným ohlédnutím
za loňským 400. výročím narození předního
českého renesančního velmože a mecenáše
umění – Petra Voka z Rožmberka, bude koncert
evropské renesanční hudby v podání souboru
Krumlovských pištců a třeboňského souboru
historických tanců Campanella (15. 7.), který na
nádvoří „Pod lipou“ frýdecko-místeckého zámku představí hudbu a tance, jež byly v období
pozdní gotiky a renesance součástí dvorských
zábav a slavností.
V tomto výčtu samozřejmě nemůžeme postihnout všechny zajímavé události hukvaldského
festivalu, mezi něž budou nepochybně patřit i
divadelní produkce: Jiráskova Lucerna v mu-

zikálovém hávu v nastudování Těšínského
divadla, Vivaldiho Čtvero ročních období v baletním podání s předními sólisty baletu Národního divadla moravskoslezského v Ostravě
nebo Pocta Leoši Janáčkovi (3. 7.) s Moravským
komorním sborem a jeho hosty. Letošní festival
bude opět bohatě reflektovat hudební dílo
slavného hukvaldského rodáka, Leoše Janáčka, ale i další letošní zajímavá hudební výročí,
jako např. skladatelů Claude Debussyho nebo
Miloše Štědroně, jenž zároveň patří i k předním
znalcům a propagátorům Janáčkova díla.
Každý mezinárodní hudební festival, a Janáčkovy Hukvaldy v tom nejsou výjimkou,
vyžaduje obrovské organizační úsilí a je také
finančně mimořádně náročný. Rozpočet na
dvacet produkcí letošního hukvaldského
festivalu a jejich technické zajištění představuje částku přesahující 1.600.000,- Kč. Přesto
se jeho organizátoři snaží, aby také v letošním
roce udrželi ceny vstupenek na takové úrovni,
která je dostupná širokému spektru hudebního
publika. Nebylo by to však možné bez finanční
podpory velkých donátorů a sponzorů, mezi
něž tradičně patří především Moravskoslezský
kraj, Nadace Leoše Janáčka, společnosti Lesy
České republiky, Čepro – EuroOil, v posledních
letech také společnosti T-Mobile, DHL Express,
Continental a další. Partnerem festivalu je od
počátku jeho existence také obec Hukvaldy,
pro kterou představuje festival přínos nejen
kulturní a společenský, ale jeho návštěvníci
přispívají také k oživení a rozvoji zdejšího podnikatelského prostředí.
Mezinárodní hudební festival Janáčkovy
Hukvaldy je tedy oboustranně prospěšnou
aktivitou jak pro obec Hukvaldy, tak pro
pořadatelskou organizaci, občanské sdružení
Fond Janáčkovy Hukvaldy. Věříme, že tomu tak
bude i v následujících letech a že tuto hudební
událost ve své obci budou brát zdejší obyvatelé opravdu za svou.
Bohdana Rywiková,
předsedkyně Fondu Janáčkovy Hukvaldy
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Zápis do 1. ročníku

Letošní zápis dětí do 1. ročníku se konal 7. února 2012. Rodičům předškoláků jsme vyšli vstříc
a umožnili jim zapsat se do tabulky časového harmonogramu zápisu a zvolit si přesnou dobu,
kdy chtějí zápis absolvovat.
Svátečně oblečené děti přišly v doprovodu svých rodičů a netrpělivě pokukovaly po třídě, kde
paní učitelky z 1. stupně vše připravily.
Zatímco rodiče vyplňovali formuláře potřebné k přijetí dítěte, budoucí prvňáčci ve vedlejší
třídě pod vedením p. učitelky malovali a přemýšleli nad pracovním listem. Během rozhovoru
prokazovali znalosti z matematiky, přednášeli básničku, poznávali barvy, tvary a opakovali
slova, aby zkoušející učitelka mohla posoudit správnou výslovnost. Všechny děti si po absolvování zápisu odnesly malý dárek vyrobený žáky 2. stupně a upomínkový list.
K zápisu se dostavilo 16 předškoláků. Přejeme jim do nového školního roku mnoho úspěchů,
dobré kamarády a radostné dny strávené ve škole.
Mgr. Lenka Stiborková

Živá 100% koza dává užitek v Africe! A nejen ona!

Neviděli jste náhodou v prosinci loňského roku v televizi reklamu o tom, jak slepice letí
letadlem do Afriky? Někteří žáci z druhého stupně a učitelé ano. Proto jsme začali ve škole na
druhém stupni sbírat peníze …
Sbírku pořádá nepřetržitě společnost Člověk v tísni a více informací se dá získat na webové
adrese www.skutecnydarek.cz. Dárci si mohou na této webové stránce vybrat, na co by chtěli
své peníze poskytnout.
Ve škole jsme si o potřebách různých chudých lidí ve světě a možnostech pomoci povídali. Peníze na sbírku darovali žáci a učitelé zcela dobrovolně a podle svých možností. Někdo věnoval
korunu, jiný pět korun, které mu zbyly v kapse, další třeba více než dvě stě korun vybraných
v celé své rodině. Aniž jsme to čekali, nasbírali jsme celkem 1 500 Kč. Po sečtení nashromážděných peněz a po vzájemné domluvě mezi žáky vyhrála z nabídky možných dárků na prvním
místě živá koza. Žákům se zdála nejužitečnější, protože bude dávat mléko a může mít opakovaně kůzlata. Zbývající peníze jsme věnovali na zakoupení tří balíčků sešitů a pastelek pro
celkem třicet (třikrát deset) dětí. Na zaslané peníze jsme od společnosti Člověk v tísni obdrželi
čtyři certifikáty.
Je potěšitelné, kolika lidem není osud cizích, ale chudých a ubohých dětí, obyvatel různých
částí světa, lhostejný.
Všem dárcům veliké DÍKY!!!!
RNDr. Hana Piskořová

Veřejná sbírka – poděkování

Zlepšení kvality ve vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Leoše Janáčka Hukvaldy, p.o.
Místní občané paní Edita a pan Ronald Adams nabídli škole možnost zrealizovat pořádání
veřejné sbírky formou „Matching“. Pan Adams je propagátorem a organizátorem této formy
finanční pomoci neziskovým a příspěvkovým organizacím nejen v USA, ale i v České republice.
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Podobnou veřejnou sbírku již manželé Adamsovi úspěšně uspořádali pro Ústav sociální péče
„Kopretina“ ve Vlčovicích.
Po souhlasu Rady obce Hukvaldy jsme 5. 4. 2011 podali na Krajský úřad Moravskoslezského
kraje žádost o souhlas s pořádáním veřejné sbírky na zlepšení kvality výuky v Základní škole a
Mateřské škole Leoše Janáčka Hukvaldy, p. o.
Dne 9. 5. 2011 jsme z Moravskoslezského kraje obdrželi Osvědčení o konání veřejné sbírky. Sbírka byla uspořádána v období od 28. 5. 2011 do 23. 12. 2011. Byl zřízen zvláštní účet,
z důvodu kontroly Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, na který mohli občané zasílat
své příspěvky. V době konání akce školy ke Dni dětí 28. 5. 2011 bylo možno také přispět do
pokladničky. Pokladnička pak byla umístěna v prostorách Obecního úřadu Hukvaldy.
První částka zaslaná manželi Adamsovými byla 50 000 Kč. Výtěžek z akce ke Dni dětí byl 2 239
Kč, výtěžek z pokladničky umístěné na Obecním úřadě činil 20 410 Kč a na účet byla občany
obce zaslaná částka 11 649,26 Kč. K vybrané částce od občanů ve výši 34 298,26 ještě zaslali
manželé Adamsovi částku ve výši 35 000 Kč.
Celkový výtěžek z veřejné sbírky činí 119 298,26 Kč. Ze sbírky je zakoupena Smart Board tabule
s dataprojektorem a keramická tabule na pylonech. Slavnostní předání se uskuteční v polovině
měsíce dubna.
Děkuji paní Editě a panu Ronaldu Adams za finanční prostředky, které škole poskytli. Dále děkuji všem občanům, kteří anonymně přispěli do pokladničky nebo zaslali částky na účet. Klubu
seniorů, kteří věnovali částku 1 000 Kč z prodeje svých vyhlášených koláčků na akci Rozsvěcení
vánočního stromu. Paní Blance Přibylové, manželům Řeháčkovým, Nytrovým, Cvičkovým, Eliášovým, Kučovým a dalším, kteří si nepřáli být jmenováni. V neposlední řadě také děkuji panu
Jiřímu Sedlářovi, který do veřejné sbírky věnoval roční odměnu vyplývající z funkce předsedy
finančního výboru.

Unie rodičů, Karnevalový rej – poděkování

Děkuji paní Alexandře Rekové i ostatním organizátorům za uspořádání akce pro dospělé Karnevalový rej. Výtěžek ve výši 48 000 Kč je rozdělen mateřské a základní škole.
Unie rodičů ještě škole přispěla částkou 20 000 Kč z akcí pořádaných Unií rodičů v minulých
letech (Mejdan za školou, lampiónový průvod a Rodičovský večírek). Z finančních prostředků
budou zakoupeny kalkulačky, laboratorní sklo, volejbalové míče, žíněnky, basebolový set,
sportovní dresy, výukový software a sporák pro výuku vaření.
Děkuji členům Unie rodičů, současné předsedkyni Miriam Gřesové a bývalému předsedovi Ing.
Martinovi Dryjákovi.

Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy
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Přehled činností Obecní knihovny

při Základní škole a Mateřské škole Leoše Janáčka na Hukvaldech v roce 2011
V roce 2011 bylo registrováno 249 čtenářů, což je vzhledem k počtu obyvatel v obci 12,52 %
z počtu 249 čtenářů činí mládež do 15 ti let celkem 123. Knihovnu navštívilo dohromady 2628
čtenářů. Ve spolupráci se školou proběhly kulturní a naučné akce s účastí 283 žáků + dospělí.
Stav knižního fondu k 31.12. 2011 …………………………………………….. 9 622 svazků
Přírůstky v roce 2011 ………………………………………………………….......157 svazků
Úbytky v roce 2011 ……………………………………………………………… 200 svazků
Stav knižního fondu k 1.1. 2012………………………………………………… 9 579 svazků
Z toho naučná pro dospělé a mládež…………………………………………….. 1 966 svazků
Krásná literatura pro dospělé a mládež………………………………………….. 7 613 svazků
Výpůjčky celkem……………………………………………………………….. 10 278
Z toho naučná dospělí……………………………………………………………
423
Krásná literatura dospělí………………………………………………………… 5 220
Naučná literatura mládež…………………………………………………………
450
Krásná literatura mládež…………………………………………………………. 2 262
Výpůjčky periodik……………………………………………………………….. 1 923

svazků
svazků
svazků
svazků
svazků
svazků

Náklady na pořízení knižního fondu činily v roce 2011 43 239,40 Kč, z toho nákup periodik a
předplatné periodik 11 661 Kč. Registrační poplatek zaplatili všichni registrovaní čtenáři ve
výši 9 515 Kč.

Doprovodné akce knihovny ve spolupráci se ZŠ a MŠ Hukvaldy
v roce 2011
Pravidelná účast knihovnice na
- aktiv knihovníků v rámci regionu povodí Ondřejnice
- účast knihovnice na besedě spisovatelky z Ukrajiny v Brušperku
- 3 metodické návštěvy Městské knihovny Brušperk spojeny s předáním výměnného knižního
fondu
Nad rámec půjčovních dnů v úzké spolupráci ZŠ a MŠ L. Janáčka Hukvaldy proběhly tyto
akce:
- exkurze dětí MŠ v obecní knihovně - spojeno s besedou o spisovateli Z. Millerovi - četba
ukázky „O zvědavém káčátku“
- exkurze dětí ŠD - J. Čapek - beseda
- vyhodnocení „Čtenář roku 2010“ - pět dětí + pět dospělých spojeno s besedou a knižní odměnou
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Podpora čtenářské gramotnosti (ve spolupráci s pedagogickými pracovníky)
- soutěž „Komu čtení nevadí“ - soutěž žáků 6. - 9. tříd
- Noc s Andersenem
- beseda s Adolfem Dudkem - ilustrátor knih pro děti a mládež
- malování na zdi - s A. Dudkem - vítězný obrázek umístěn v prostorách školy
- čtenářské koutky ve třídách na 1. stupni
- před Vánocemi ve foyer „VÝSTAVKA KNIH“ pro děti s možností zakoupení za výhodnou cenu
- čtenářské dovednosti, slovní zásoba - využití ve slohu
- uveřejnění prací žáků v hukvaldském občasníku
- podpora doplnění knihovničky - využití nabídky KMČ „ALBATROS“ 3 až 4x za rok
Ze života knihovny
- na internetových stránkách je uveden seznam knižního fondu a informace o nových knižních
titulech
- zpřístupněn internet + 2x informace v hukvaldském občasníku
- pravidelně obměňována výstavka výtvarných prací žáků v prostorách knihovny
- nadále pokračuje úzká spolupráce s ředitelkou školy a s pedagogickými pracovníky
- úzká spolupráce s paní Stanislavou Fojtíkovou a Karlou Klečkovou
- Díky jim dochází k plnění vykazovaných akcí a ke zvýšení návštěvnosti mládeže do patnácti
let.
Všem za spolupráci děkuji.

Z výroční zprávy Klubu seniorů na Hukvaldech za rok 2011

Svatava Hrabovská
knihovnice

Dne 1. Března 2012 jsme se společně se starostou Mgr. Luďkem Bujnoškem zúčastnili výroční
členské schůze Klubu seniorů na Hukvaldech, kterou řídila paní Jana Holubová. V úvodu schůze všichni zúčastnění uctili památku zesnulých členů Klubu seniorů minutou ticha.
Zprávu o činnosti přednesla paní Drahomíra Kuchařová, která také poděkovala Obci Hukvaldy
a členům obecního zastupitelstva za zájem, který seniorům věnují. Obec Hukvaldy dotovala
Klub seniorů částkou 67 300,- Kč. Z této částky byla hrazena nezbytná údržba, malování kuchyně, pokládka nové podlahové krytiny v kuchyni, voda, plyn, elektřina, poplatky za televizi a
internet, vystoupení souboru Radost a autobusová doprava na 3 zájezdy.
V loňském roce senioři navštívili Polsko, Lysou horu, Bezručovo muzeum, Luhačovice, Uherské
Hradiště a vinný sklípek v Kostelci u Kyjova. V klubu se také konalo 6 přednášek.
O italských Alpách informoval pan Šimíček, o mozkových příhodách a prevenci MUDr. Marcela
Chalupová, o trestné činnosti páchané na seniorech policisté z Obvodního oddělení policie
v Palkovicích, o Ukrajině Petr Sobotík a o sedmi divech světa pan Hubeňák. Na jedné
z přednášek pak Kateřina Eliášová seznámila přítomné se shodami a rozdíly mezi českým a
polským jazykem a zajistila návštěvu golfového hřiště, kde hovořila o historii i současnosti
golfového sportu. Na závěr této návštěvy proběhl kvíz, jehož vítězové byli odměněni cenami a
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všichni zúčastnění si mohli vyzkoušet odpal golfového míčku.
Členové klubu se také zúčastnili 6 vycházek, jejichž trasy pro ně připravili manželé Vondrovi a
na kterých obdivovali krásy Hukvald, Sklenova, Rychaltic a Kozlovic. Společně prošli Vápenky,
na Horním Sklenově obdivovali skalničky v malém arboretu u manželů Boháčových, vláčkem
Podhoráčkem navštívili obec Kozlovice, v oboře na Rybárně ochutnali pečené pstruhy a také
přijali pozvání seniorů z Kozlovic na pokrmášovou zábavu.
Klub seniorů využívá audiovizuální techniku, s jejíž pomocí si prohlédli národní parky v Českém Švýcarsku a na Aljašce, hrady a zámky v České republice dříve a dnes, co dovedou vozy
Tatra a veselé příhody z internetu.
Senioři také rádi soutěží, např. „Poznej svůj hrad“, „Poznej významnou osobnost“, „Doplň pranostiku, přísloví, pořekadlo“ a „Čeština je jazyk vtipný“.
V květnu také oslavili Den matek, v červnu pak společně smažili vaječinu.
V prosinci připravili Mikulášskou nadílku s prodejní výstavou keramiky, vyslechli písňový koncert souboru Radost a zúčastnili se rozsvěcení vánočního stromu s doprovodným programem
v Hotelu Hukvaldy. Veselé rozloučení s rokem 2011 proběhlo poslední týden v prosinci opět
v klubovně v Janáčkově škole.
Na výroční schůzi proběhla tajná volba nového výboru. Z funkce předsedkyně na vlastní
žádost odstoupila paní Marie Grygarová. Novým předsedou se stal pan Miroslav Bujnošek, do
výboru byli dále zvoleni Jana Holubová, Věra Orviská, Pavel rek, Petr Sobotík, Marie Vašendová
a Petr Vondra. Dále byli zvoleni Oldřiška Bůžková, Marie Holečková, Drahomíra Kuchařová, Marie Reková, Julius Rek a Antonín Slíva. Úsekovými důvěrnicemi se staly Marie a Terezka Bujnoškovy, Marie Čajánková, Karla Kozáková, Alena Michalíková a Bohuslava Široká.
V prvním pololetí letošního roku plánují senioři zájezd do Polska s návštěvou Třanovic, kde
navštíví bio-komplex, který zpracovává biomasu na plyn, dále turistické vycházky do okolí,
smažení vaječiny a setkání se starostkou ze Skotnice.
Na podzim pak proběhne oslava 40. výročí založení Klubu seniorů na Hukvaldech.
Ivana Hrčková, Marie Vašendová

Informační centrum Hukvaldy opět v provozu

Od 1. března 2012 je opět v provozu Informační centrum Hukvaldy. V těchto dnech se s chodem informačního centra seznamujeme a zajišťujeme nákupy potřebných informačních
a prezentačních materiálů. Dále jsou naplánovány určité změny a rozšíření služeb. Jedná se
například o výraznější označení centra. Jeho umístění je mimo hlavní turistickou trasu, proto
jej mnozí návštěvníci míjejí bez povšimnutí. Také budeme sami aktivně usilovat o zvýšení
návštěvnosti jak informačního centra, tak celé obce.
Janáčkova rodná světnička, která ačkoli upomíná na význačného hudebního skladatele, je
velmi strohá a tudíž nedostatečně reprezentuje Janáčkův odkaz. Proto jednáme s Nadací
Leoše Janáčka v Brně, která do konce května zajistí zkvalitnění jejích prostor, s cílem upoutat
návštěvníka tak, aby zavítal do Památníku Leoše Janáčka, kde byly v minulosti provedeny
nemalé investice.
V galerii budeme podporovat prodejní výstavy mladých a začínajících umělců z našeho kraje,
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kterým chceme pomoci v jejich kariéře, neboť vystavovat v renomovaných uměleckých výstavních síních je pro ně obtížné. Momentálně probíhá výstava obrazů akademického malíře
Miroslava Besty z Čeladné.
Za Informační centrum Hukvaldy Antonín Kuboš

Rekonstrukce kabin na fotbalovém hřišti

V současnosti finišují před zahájením jarní sezóny dokončovací práce a terénní úpravy na nově
rekonstruovaných kabinách v areálu TJ Sokol Hukvaldy.
Obec Hukvaldy ve spolupráci s místními organizacemi, zejména s tělovýchovnou jednotou,
věnuje velkou pozornost volnočasovému vyžití dětí a mládeže. V místní části Dolní Sklenov je
sportovní areál, který tvoří travnaté hřiště, vedlejší tréninkové hřiště se škvárovým povrchem
a tenisové kurty. Velkým problémem, který znesnadňoval plné využití těchto sportovišť, bylo
nevyhovující zázemí tohoto sportovního areálu, zejména špatný technický stav kabin, nevyhovující sociální zařízení (šatny a sprchy), které nesplňovaly hygienické požadavky, a také
nedostatečné zázemí pro pořádání sportovních a kulturních akcí.
O rekonstrukci šaten se TJ snažila již od roku 2002, kdy zejména A. Štefek usiloval o to, aby se
tato akce prosadila do „Plánu rozvoje obce“. Šatny byly v užívání od roku 1973. Výstavba byla
zahájena v roce 1970, po kolaudaci byl 8. 2. 1973 zahájen provoz. Odpracováno bylo více než
2 000 brigádnických hodin. Nelze nevzpomenout obětavé brigádnické práce členů TJ Ludvíka
Bůžka, Karla Adamovského, Václava Holuba, Josefa Válka, Josefa Bujnocha a Petra Eliáše.
Přibližně v roce 2002 zajistil Z. Adamovský zpracování první studie na rekonstrukci, kde již bylo
uvažováno i se šatnou pro tenisový oddíl. V roce 2005 zahájila TJ snahu o rekonstrukci šaten
zpracováním Žádosti o dotaci v celkové hodnotě cca 13 mil. Kč vč. DPH. Jednalo se o vybudování nových šaten o dvou podlažích. Součástí byla i bytová jednotka (3 pokoje, kuchyň, soc.
zařízení) jako možnost ubytování pro zájemce a návštěvníky obce. Tím byl i naplněn jeden z
dotačních požadavků – rozvoj turistického ruchu grantu „Program podpory rozvoje a obnovy
materiálně-technické základny sportu a tělovýchovy“.
S finanční podporou obce byl zpracován projekt (cca 100 tis. Kč) a v roce 2006 podána žádost
o grant na Ministerstvo školství. Tuto žádost zpracoval M. Cváček. Součástí byla i garance obce
o poskytnutí záruky na úhradu 25 % nákladů z celkové částky. Garance byla schválena jednomyslně jak radou, tak zastupitelstvem obce.
Dotace nakonec nebyla přiznána. Bylo však zpracováno tolik podkladů a informací, že byla
škoda dále v této akci nepokračovat. V roce 2008 navrhl Ing. Luděk Žáček, aby realizaci tohoto
projektu zajistila obec. Toto bylo odsouhlaseno jak zastupiteli obce, tak TJ Sokol Hukvaldy. Po
ujasnění a vyřešení majetkoprávních vztahů mezi Obcí Hukvaldy a TJ byla zahájena činnost
s cílem zajistit rekonstrukci šatem s maximálním využitím grantů a dotací. Hlavním garantem
bylo tehdejší vedení obce paní Jaroslava Michnová, Lukáš Strakoš a Ing. Luděk Žáček, kteří se
zasloužili o to, že se s realizací celé akce začalo.
V témže roce 2008 byl přepracován projekt, podle kterého se celý objekt postupně začal
rekonstruovat ve 3 etapách.
V první etapě, která započala v roce 2009, došlo k přestavbě původní garáže na kancelář,
klubovnu a sklad za celkovou částku 1 350 198,- Kč. Na tuto akci se podařilo získat dotaci z
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Programu rozvoje venkova – Státního zemědělského a intervenčního fondu v částce 954 044,Kč. Stavební práce prováděla firma NOSTA z Nového Jičína.
Druhá etapa započala na podzim v roce 2010, kdy byl mezi bývalou garáží a starými kabinami vybudován tzv. spojovací krček s místností a sociálním zařízením pro tenisty a zcela nová
klubovna za částku 2 622 529,- Kč a ve třetí etapě, která začala v dalším roce na podzim, byly
konečně zrekonstruovány nevyhovující kabiny za částku 3 075 000,- Kč. Původní rozpočet této
etapy byl 5 100 000,- Kč, takže se podařilo ušetřit dva miliony korun.
Stavební práce na obou těchto etapách prováděla novojičínská firma Severomoravská stavební společnost. Obec Hukvaldy opět několikrát žádala o dotace na tyto dvě etapy, bohužel
žádosti nebyly úspěšné, proto musela na financování použít prostředky ze svého rozpočtu.
Kabiny máme sice jako nové, ale chybělo potřebné vnitřní vybavení, proto jsme v rámci 6.
Výzvy MAS Pobeskydí podali žádost o dotaci na vybavení kabin potřebným nábytkem, stoly,
židlemi, lavičkami, skříňkami, pračkou a zabezpečovacím zařízením. Dotaci jsme bohužel
nezískali, takže se členové fotbalového oddílu dohodli sami přiložit ruku k dílu a za finančního
přispění obce částkou, která nepřesáhne 100 000,- Kč, potřebný nábytek zhotoví svépomocí a
ušetří nemalé finanční prostředky z obecního rozpočtu.
Přejeme proto našim sportovcům, ať jim nové zázemí přinese ty nejlepší výsledky a děkujeme
všem, kteří se na zdárném dokončení celé akce podíleli.
Ivana Hrčková, Miroslav Šplíchal

Kolik nás je?

K 1. 1. 2012 žilo na území obce Hukvaldy 1 981 obyvatel. Oproti loňskému roku je to o 21
občanů více. Mužů je 974, žen 1 007. Děti do 15 let 277. Nejstarší muž se narodil v roce 1915,
nejstarší žena se narodila v roce 1916. V roce 2011 se narodilo 20 dětí z toho 14 chlapců a 6 dívek. V roce 2010 to bylo také 20 dětí v poměru téměř opačném, 7 chlapců a 13 dívek. Zemřelo
21 občanů – 13 mužů a 8 žen. Z trvalého pobytu se odhlásilo 38 osob a přihlásilo se 60 osob.
V roce 2011 bylo přiděleno číslo popisné 7 novým rodinným domkům. Tři rodinné domky v
osadě Krnalovice, které dosud měly přiděleny čísla popisná obce Fyčovice, patří od dubna
loňského roku do obce Hukvaldy, místní části Rychaltice. Byla jim přidělena nová čísla popisná.
Počet uzavřených sňatků na matrice obce Hukvaldy dosáhl počtu 53. Z toho 5 jich bylo církevních a u 10 sňatků byl alespoň jeden ze snoubenců občanem obce Hukvaldy. Sedm sňatků
bylo uzavřeno s příslušníkem jiného státu (5x občan Slovenské republiky, 1x Mexika, 1x Nového Zélandu). Celkem 23 sňatků bylo uzavřeno na hradě Hukvaldy, 19 v obřadní síni obecního
úřadu, v šesti případech na jiných místech – u kapličky na Příčnici, na zahradě u RD, v zámeckém parku, na Fojtových vrších, v oboře a ateliéru v bývalém hukvaldském dvoře.
Marta Sobotíková

ASEKOL – E-BOX

Zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech je stanovena výrobcům a dovozcům elektro zařízení
povinnost zajistit zpětný odběr a oddělený sběr použitých elektrických a elektronických zařízení.
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ASEKOL je neziskově hospodařící společnost založená v roce 2005 nejvýznamnějšími představiteli na trhu spotřební, kancelářské, telekomunikační a výpočetní techniky, která organizuje celostátní systém zpětného odběru elektro zařízení, tj. sběr, dopravu a recyklaci elektro
zařízení včetně financování celého systému. ASEKOL je tzv. kolektivní systém zpětného odběru
elektro zařízení, jehož služeb mohou na základě smlouvy využít výrobci nebo dovozci elektro
zařízení. ASEKOL při zajišťování chodu systému zpětného odběru úzce spolupracuje s městy
a obcemi, koncovými prodejci a servisy, svozovými společnostmi a zpracovateli elektro zařízení.
Elektro-box firmy Asekol, který byl umístěný v přízemí budovy Obecního úřadu na Hukvaldech
slouží ke sběru vyřazených drobných elektro zařízení (kalkulačky, počítačové myši, klávesnice,
DVD přehrávače, MP3 přehrávače, kamery, fotoaparáty, telefony, elektronické hračky aj. s max.
rozměrem 27x28 cm a také baterie (monočlánky) do doplňkového nástavce nad horním víkem
E-boxu.
Do boxu nepatří žárovky ani zářivky. Vyřazené žárovky, zářivky, stejně jako rozměrově větší
elektro odpad je možno nechat odvézt v rámci sběru nebezpečného odpadu, které se v naší
obci konají dvakrát ročně, a to na jaře a na podzim. Nejbližší termín svozu nebezpečného odpadu je v sobotu 26. 5. 2012. Občané budou včas informováni v obecní televizi, na webových
stránkách i obecních vývěskách.
Do boxu v žádném případě nepatří odpadky. Pro ty, kteří to nevědí: odpadky patří do koše.
Ivana Hrčková, místostarostka

Statistický přehled kriminality, přestupků spadajících pod obec Hukvaldy
za období: 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011 ve srovnání s rokem 2010
I. evidováno celkem 49 trestných činů-přečinů (2010 celkem 37)
Trestné činy proti majetku: 44 případů (2010 celkem 24)
- krádeže vloupáním do motorových vozidel: 9 (2010 celkem 5)
- krádeže vloupáním do objektů, domů, bytů apod.: 24 (2010 celkem 16)
- krádeže prosté (nezajištěného majetku): 8 (2010 celkem 6)
- poškození cizí věci: 2 (2010 celkem 3)
- podvod: 1 (2010 celkem 1)
Trestné činy proti životu a zdraví: 0 (2010 celkem 3)
Trestné činy proti rodině a dětem: 3 (2010 celkem 1)
Trestné činy obecně nebezpečné: 0 (2010 celkem 2)
Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: 1 (2010 celkem 0)
Trestné činy proti svobodě a právům: 1 (2010 celkem 0)
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II.Statistický přehled případů na úseku přestupkového zákona
evidováno celkem 39 přestupků (2010 celkem 38)
- přestupky proti majetku: 19 (2010 celkem 10)
- přestupky proti občanskému soužití: 16 (2010 celkem 8)
- přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích: 3 (2010
celkem 19)
- přestupky proti veřejnému pořádku: 1 (2010 celkem 1)

Statistický přehled kriminality, přestupků spadajících pod obec Hukvaldy
za období: 01. 01. 2012 - 31. 02. 2012
I. evidováno celkem 7 trestných činů-přečinů
Trestné činy proti majetku celkem 6 případů:
- krádeže vloupáním do objektů, domů, bytů apod.: 5
- krádeže prosté (nezajištěného majetku): 1
Trestné činy proti svobodě a právům celkem 1 případ
pomluva: 1
II. evidováno celkem 3 přestupků
přestupky proti majetku: 3

Zabezpečte svá obydlí a chraňte svůj majetek!

Na základě evidované statistiky informují policisté Obvodního oddělení Policie České republiky v Palkovicích všechny občany obce Hukvaldy a blízkých obcí, že ve srovnání s rokem 2010
došlo v roce 2011 k nárůstu počtu majetkových trestných činů, zejména krádeží vloupáním do
rodinných domů, bytů a rekreačních objektů.
Proto nabádáme všechny občany, aby před nezvanými hosty řádně zabezpečovali svá obydlí a
majetek. Rovněž žádáme občany, aby doma, v bytě, či na chatě nenechávali nezabezpečenou
finanční hotovost a cennosti, důvěřovali trezorům a spolehlivým bankovním ústavům.
Zároveň bychom chtěli touto cestou vyzvat všechny občany obce, kterým není bezpečnost
v obci Hukvaldy lhostejná, aby vždy v případě výskytu jakékoli podezřelé osoby či vozidla neprodleně kontaktovali linku 558 656 174, případně bezplatnou linku 158. Aktivní a zodpovědný přístup každého občana obce může výrazně přispět k odhalení pachatelů trestných činů a k
zajištění ještě bezpečnějších Hukvald.
prap. Mgr. Ondřej Plečka
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foto: Svatopluk Lév

Uzávěrka příštího čísla Hukvaldského občasníku je 20. května 2012.
Termín uzávěrky pro příspěvky občanů a reklamu, které nejsou redakcí upravovány, je 27. května 2012.
Veškeré příspěvky zasílejte na adresu: mistostarosta@ihukvaldy.cz.
Hukvaldský občasník číslo 2/2012 vyjde kolem 20. června 2012.

