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Milí čtenáři,
jak úvodní slovo naladit pozitivně, když letní období dovolených a prázdnin 
končí. Naštěstí je zde nové číslo Hukvaldského občasníku, se kterým můžeme 
zavzpomínat na to, co se během léta událo, co jsme prožili nebo i propásli. A 
také – před námi je podzim i se svými přednostmi v 
podobě poklidně slunných i útulně deštivých dnů a 
dalších akcí i událostí, jež nám mohou přinést potě-
šení srovnatelná s těmi letními.
Přeji Vám tedy za sebe i celou redakční radu hezké 
počtení a již teď se těšíme na další setkání s Vámi 
nad letošním čtvrtým číslem občasníku.

Václav Holub
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slovo starosty

Vážení spoluobčané,
je zde konec prázdnin, září a naši žáci opět nastoupili do školy. Čekala je škola v novém hávu a s novými okny. Je 
to výsledek práce mnoha lidí v uplynulých 5 letech. Ano, tak dlouhá je cesta od záměru až k realizaci. Vše začalo 
již v roce 2008, kdy zastupitelstvo dne 11. 2. 2008 schválilo podání žádosti o dotaci z programu „Podpora přípra-
vy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství“ na zpracování projektové dokumentace. Zastupitelstvo 
Moravskoslezského kraje schválilo Obci Hukvaldy dotaci ve výši 314 100,- Kč. Projekt, který stál celkem 419 000,- Kč, 
zpracovala v roce 2009 firma HEGAS s. r. o. z Třince. Projektová dokumentace byla zpracována v rozsahu pro vydání 
stavebního povolení a výběru dodavatele stavby. Projektová dokumentace obsahovala: 1. Výpočet tepelných ztrát 
objektu, 2. PD pro zateplení objektu, 3. PD pro výměnu oken, 4. PD pro rekonstrukci zdroje tepla (technologická 
část, kotle, elektroinstalace, MaR), 5. PD návrhu otopné soustavy, 6. Zpracování energetického auditu. Celkové 
náklady dle zpracované PD činily cca 24 mil. Kč na zateplení fasády a výměnu oken a cca 6,5 mil. Kč na rekonstrukci 
otopné soustavy a zdroje tepla.
V roce 2010 nechala obec zpracovat žádost o dotaci z operačního programu životního prostředí a v témže roce 
dostala ze Státního fondu životního prostředí rozhodnutí o poskytnutí dotace. V této fázi se jednalo prakticky jen o 
jakýsi příslib dotace, jejíž přidělení bylo dále podmíněno předložením dalších dokladů a kroků vedoucích k podpisu 
smlouvy mezi obcí a SFŽP o přidělení dotace. Výše dotace byla stanovena na 90 % z tzv. uznatelných nákladů. 
Uznatelné náklady jsou práce (včetně materiálu) související jen se zateplením fasády, stropů pod střechami a 
výměnou výplní (okna a dveře). Ostatní náklady jsou tzv. neuznatelné. Celkové uznatelné náklady činily dle tohoto 
projektu 6 781 000,- Kč a neuznatelné 18 043 000,- Kč, což znamenalo dotací ve výši cca 6 103 000,- Kč.
Celkové náklady spojené s realizací tohoto projektu se nám zdály nepřiměřeně vysoké, a proto jsme provedli kroky, 
které měly směřovat ke snížení realizační ceny. V projektu se mimo jiné počítalo s vybouráním obvodového pláště 
budovy a posléze s opětovným vyzděním tvárnicemi Ytong. Tyto práce tvořily poměrně značnou částku z celkové 
realizační ceny cca 6 mil. Kč a jednalo se o náklady neuznatelné, které by obec musela hradit z vlastních prostředků. 
Tyto práce měly být provedeny na základě statického posudku, jež byl součástí technické zprávy. Proto jsme necha-
li provést nové statické posouzení, abychom zjistili, zda jsou tyto práce nezbytně nutné. Z nové zprávy vyplynulo, 
že původní konstrukce jsou dostatečně únosné pro nově působící zatížení a lze ponechat jak štítové stěny, tak 
obvodové panely z plynosilikátu. Tak bylo docíleno značné úspory. Dalšími úpravami v projektu, které neohrozily 
přidělení dotace a které jsme konzultovali přímo se SFŽP, jsme se dostali na konečnou částku
16,5 mil. Kč. Díky těmto krokům jsme se dostali do časového skluzu s harmonogramem celé akce a museli jsme 
požádat SFŽP o prodloužení lhůty dodání podkladů k rozhodnutí o poskytnutí dotace. Žádosti bylo vyhověno
a nový termín byl stanoven na 30. 5. 2012.
Na přelomu let 2011 a 2012 proběhlo výběrové řízení, jehož se zúčastnilo 20 firem. Vítězem s nejnižší cenovou 
nabídkou 8 843 446,- Kč včetně DPH se stala firma RENO stavební VMM s. r. o. z Valašského Meziříčí. Po realizaci 
výběrového řízení jsme mohli předložit všechny potřebné doklady potřebné k rozhodnutí o poskytnutí dotace 
vedoucí k podpisu smlouvy ze SFŽP. Výše dotace byla SFŽP přepočítána na základě skutečného položkového roz-
počtu vítězné firmy (tzn. 90 % ze součtu uznatelných nákladů) na 5 515 000,- Kč.
Samotná realizace rekonstrukce v průběhu prázdnin byla komplikována provozem mateřské školy během prvních 
14 dní v měsíci červenci a výskytem hnízdišť rorýse obecného pod střechou sálu, kdy musely být zastaveny práce 
na celé přilehlé stěně na 3 týdny, až do vyhnízdění mláďat. Všechny vletové otvory byly v nové fasádě zachovány.
I přes tyto komplikace se podařilo až na několik drobností celou akci v požadovaném termínu dokončit. V průběhu 
realizace se oproti rozpočtu podařilo někde ušetřit a někde se naopak musely oproti projektu provádět i práce 
navíc, a tak v celkovém součtu došlo k navýšení realizační ceny.
Jednou z podmínek přidělení dotace na tuto akci byla rekonstrukce otopného systému – instalace nových konden-
začních kotlů a termoregulačních ventilů. Proto souběžně se zateplováním proběhla i rekonstrukce kotelny a to 
firmou Jurečka heating s.r.o. z Ostravy, a to za cenu 1 482 084,- Kč. Došlo k výměně 3 ks stávajících plynových kotlů 
za 2 nové plynové kondenzační kotle o výkonu 2 x 170 kW, k montáži nové regulační technologie kotelny, výměně 
zásobníku teplé užitkové vody o objemu 500 l, instalaci komínových vložek, dodávce a montáži nových termoregu-
lačních ventilů na stávající otopná tělesa.
Děkuji oběma výše jmenovaným firmám za kvalitně odvedenou práci a dodržení smluvních termínů.
Rád bych také poděkoval všem zaměstnancům školy, panu Sýkorovi, uklízečkám, učitelům školy a učitelkám z 
mateřské školy za pomoc při úklidu. A samozřejmě vedení školy za spolupráci během uplynulých 2 měsíců. 

Mgr. Luděk Bujnošek, starosta
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Hukvaldská zvonička
Fojtovy vrchy

Za krásného letního dne 21. 8. jsme si naplá-
novali brigádu na Fojťácích nad Sklenovem, 
přesněji práci kolem zvoničky. Na samotné 
zvoničce jsme obnovili nátěr šindelové stře-
chy, kmen jsme natřeli ochranným nátěrem, 
kolem kmene jsme odkopali zeminu a na-
sypali štěrk pro lepší jímání vody. Děkujeme 
tímto Petru Kučovi za štěrk a Pavlu Bernatské-
mu za poskytnutí auta pro odvoz materiálu 
na Fojťáky.
Zvonička na Fojťácích je již nedílnou součástí 
naší obce – je viditelná zdaleka a cestu k ní si 
našli také lidé z blízkého i vzdálenějšího okolí. 
Ať nám tedy zvonička, nyní v novém kabátě, 
nadále svým zvoněním do okolí zpříjemňuje 
pobyt doma.
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Krušné hory

Ve dnech od 18. do 23. června 2012 usku-
tečnil KČT Hukvaldy hlavní cyklistický zájezd 
do Slavkovského lesa a částí Krušných hor. 
Z Bečova nad Teplou, kde jsme byli ubytováni 
v honosném rekreačním středisku Komtesa, 
jsme vyráželi na cyklistické výlety do blízkého 
i vzdálenějšího okolí. Opět nám vyšlo vstříc 
i počasí a my jsme tak mohli intenzivně ob-
jevovat krásné přírodní, kulturní i technické 
památky zdejšího kraje. 
Snad nejzajímavější památkou je samotný 
Bečovský hrad s historicky velmi ceněným 
relikviářem Sv. Maura. Nezapomněli jsme 
navštívit Mariánské Lázně se zpívající fontá-
nou, Kynžvartský zámek, Františkovy Lázně, 
rezervaci SOS, Ašský výběžek a další zajímavá 
místa.
Cyklozájezd se opět vyvedl, snad jen malou 
kaňkou bylo trochu sparťanské ubytování, ale 
i s tím jsme se popasovali a kilometry v sedle 
si užili. Pro příští hlavní cyklozájezd v sezóně 
2013 jsme vybrali oblast Českého lesa, Chod-
sko a Domažlicko.

za KČT Hukvaldy Drahoslav Koval
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na fotografiích: Lukáš Šplíchal
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Downhill
... neboli sjezd je poměrně 
mladá disciplína na horských 
kolech, která v poslední 
době zažívá velký boom. 
Jak již název napovídá, jezdí 
se z kopce dolů na čas na 
trati plné jak přírodních, tak 
umělých překážek, skoků, 
kořenů, kamenů, klopených 
či odkloněných zatáček. Tato 
disciplína, ačkoli na první 
pohled se to zdát nemusí, je 
fyzicky i psychicky extrémně 
náročná. 
V naší obci je hned několik 
sportovců, jež této disci-
plíně holdují a věnují se jí i 
závodně. Rád bych upozornil 
zejména na úspěchy Lukáše 
Šplíchala z Horního Sklenova. 
V loňském roce absolvoval 19 
závodů jak v ČR, tak v za-
hraničí, z nichž ve 14 ve své 
kategorii slavil vítězství a ve 
4 druhé místo. Horší umístění 
než první místo bylo zpra-
vidla způsobeno pádem či 
technickými problémy.
Letos postoupil do nejvyšší 
kategorie elite, kde hned v 
prvním závodě na Monínci 
obsadil druhé místo, absol-
voval světový pohár ve Val di 
Sole, několik závodů evrop-
ského poháru a rovněž se no-
minoval na mistrovství světa 
v rakouském Leogangu. 
Lukášovi držím palce a přeji 
hodně sportovních úspěchů. 
Věřím, že si získá podporu i v 
naší obci. 

V. Čajánek
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Penaltový král MS kraje

Futsalový klub Růžové Tlapičky Hukvaldy 
uspořádal počátkem července již 3. ročník 
soutěže „O penaltového krále MS kraje“. Za té-
měř tropického počasí se víc jak 150 soutěží-
cích (z toho i pět odvážných dívek) pustilo po 
druhé hodině odpolední za tzv. Vajtarénou 
v Dolním Sklenově do téměř pětihodinového 
soutěžního klání o atraktivní ceny. Pro vítěze 
byl připraven finanční obnos ve výši
5000,- Kč, v pořadí druhý účastník se mohl 
radovat z poukazu od sázkové kanceláře 
v hodnotě 3000,- Kč a třetí v pořadí si odnesl 
padesátilitrový sud výborného Hukvaldského 
kvasnicového piva. 
Tato neobvyklá soutěž začíná být známá 
široko daleko. Prvního ročníku se zúčastnilo 
77 exekutorů pokutových kopů, vloni jich 20 
přibylo a letos dorazilo za hukvaldský mini-
pivovar rekordních 156 soutěžících. Hlavní 
organizátor se v letošním ročníku zaměřil 
na zkvalitnění v oblasti propagace a také na 
ceny pro nejlepší. Celkově akci navštívilo cca 
400 návštěvníků z širokého okolí.
V předchozím ročníku musel vítěz proměnit 
celkem šestnáct penalt, letos jich k zisku 
poháru stačilo jen čtrnáct. I tak to byla pro 
osm gólmanů, kteří v tomto tropickém vedru 
vydrželi chytat až do úplného konce, znač-

ná fyzická i psychická zátěž. Po celou dobu 
bylo připraveno bohaté občerstvení, hrála 
reprodukovaná hudba a probíhal doplňkový 
program spočívající mj. ve střelbě míčem na 
zavěšenou láhev. Celou akci s přehledem mo-
deroval jeden z organizátorů Pavel Vicher.
A jak vše nakonec dopadlo? Vítězem se stal 
David Sikorjak z Ostravy, hned za ním skončil 
Tomáš Skurka z Palkovic a třetí v pořadí byl 
Jiří Malúš z Příbora. Nejlepším domácím pe-
naltovým exekutorem se stal Jiří Škorvánek, 
který obsadil celkové 5. místo.
Na závěr je třeba poděkovat všem partnerům, 
sponzorům a organizátorům, bez nichž by se 
soutěž neuskutečnila.

Celkové výsledky a spoustu fotografií lze najít 
na webu Růžových Tlapiček.

www.ruzovetlapicky.cz
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Fotbalový turnaj

Dne 28. července 2012 se uskutečnil Meziná-
rodní turnaj „Wiślańskie Euro 2012“ v kopané 
v partnerském městě Wisła (Polsko). V rámci 
udržitelnosti projektu „Mezinárodních spor-
tovních her“ byl pozván i hukvaldský oddíl 
kopané, který doplnil mužstva SG Rheinhau-
sen (Německo) a domácí Wisłu.
Po úvodním přivítání starosty Wisły Jana 
Poloczka zazněly hymny v podání orchestru 
Harmonia z Francouzského města Bully-les-
Mines. Tento úvod navodil atmosféru velkého 
Mezinárodního turnaje. V úvodním zápase 
se utkaly týmy Wisły a Hukvald. Projevila se 

při něm kvalita soupeře a rozdíl soutěžních 
tříd. Výsledek 7:2 (branky: Rumel, Černík) a 
celková hra byla pro naše hráče zkušeností 
a domácí tým ukázal, jak se hraje o několik 
soutěží výš. Za zmínku stojí gól Jana Rumla 
z rozehrávky na půlící čáře, kdy přehodil 
domácího brankáře a roztleskal všechny pří-
tomné fanoušky bez rozdílu národnosti.
V druhém utkání nastoupily mužstva domácí 
Wisły a Rheinhausenu. Z výsledku 4:1 bylo 
jasné, že Hukvaldy budou bojovat v přímém 
souboji o druhé místo s Němci.
V posledním utkání již teplota slunce grado-
vala a po úvodní brance Rheinhausenu naši 
fotbalisté vyhráli 4:1 (branky: Holub 2, Rumel 
2) a zajistili si tak v turnaji
„Wiślańskie Euro 2012“ druhé místo.
Chtěl bych tímto poděkovat všem zúčast-
něným za reprezentaci obce a zároveň naší 
země. Všichni, kdo se turnaje účastnili, to tak 
trochu při úvodních hymnách cítili. Samozřej-
mě děkuji i fanouškům z Hukvald, kteří se vy-
dali podpořit naše mužstvo, někteří dokonce 
na kole, a napomohli tak skvělé atmosféře.
Operační program „Přeshraniční spolupráce 
ČR - Polsko 2007 – 2013“ je jedním z ope-
račních programů v rámci „Cíle 3 – Evropské 
územní spolupráce“. Projekt vychází z princi-
pu přeshraničního setkávání sportovců Euro-
regionu Beskydy, partnerských obcí Hukvaldy 
a Wisły. Dalším cílem projektu je rozvoj a 
prohloubení spolupráce mezi komunitami na 
obou stranách hranice za účelem společného 
zlepšení v kulturní a sportovní sféře.
Turnaj „Wiślańskie EURO 2012“ přispěl k 
odstranění jazykových bariér a poznání života 
komunit v nedalekém pohraničí, což zname-
ná, že tyto cíle projektu byly naplněny. Pro-
jekt Fond mikroprojektů je spolufinancován z 
prostředků Evropského fondu pro regionální 
rozvoj (ERDF).

Pavel Šlosar
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Mezinárodní hudební festival
Janáčkovy Hukvaldy
festivalové ohlédnutí

Koncertem vynikajícího moravského klavíris-
ty Karla Košárka skončil v neděli 22. července 
letošního roku již devatenáctý ročník Mezi-
národního hudebního festivalu Janáčkovy 
Hukvaldy. Festivalový program nabídl v 
tomto roce návštěvníkům celkem jedenadva-
cet hudebních a divadelních produkcí, které 
se uskutečnily jak v Janáčkově rodišti, na 
Hukvaldech, tak na dalších místech: v kostele 
sv. Mikuláše v Rychalticích, na zámku ve Frýd-
ku-Místku a letos poprvé také v Sanatoriích 
Klimkovice, jež se stala dějištěm festivalového 
prologu. Festival doprovázely tři výstavy: 
v Sanatoriích Klimkovice se uskutečnila vý-
stava věnovaná pátému výročí úmrtí ostrav-
ského kostýmního výtvarníka a scénografa 
Alexandra Babraje, autora loga Mezinárodní-
ho hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy 
(tato výstava pak byla během prázdnin k vi-
dění v hukvaldské Galerii Beseda); ve vstup-
ním vestibulu ostravské Nové radnice byla 
po celý červenec k vidění výstava fotografií 
z uplynulých deseti ročníků Mezinárodního 
hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy jak 
je svými objektivy postupně zaznamenala 
trojice fotografů: František Řezníček, Svato-
pluk Lév a Werner Ullmann, a po celé prázd-
niny také výstava fotografií Dalibora Bednáře 
v hradní kapli sv. Ondřeje na Hukvaldech, 
nazvaná „Osm snímků pro Františka“, věnova-
ná dlouholetému festivalovému fotografovi 
Františku Řezníčkovi, od jehož tragické smrti 
letos uplynulo pět let. 
O festivalové produkce, v nichž účinkovalo 
celkem třináct orchestrů a souborů a 21 

sólistů, byl i v letošním roce velký zájem. Je-
denadvacet koncertů navštívilo více než 3200 
diváků.  K nejlákavějším patřily koncerty Vel-
kých donských kozáků, swingového orches-
tru Melody Makers Ondřeje Havelky, koncert 
Ivy Bittové s Moravskoslezským komorním 
sdružením, divadelní představení Státní 
opery Banská Bystrica „Simone Boccanegra“ a 
pohádková hra Aloise Jiráska „Lucerna“ v na-
studování České scény Těšínského divadla. 
Letos poprvé v historiii hukvaldského festi-
valu pořizoval Český rozhlas živou nahráv-
ku jednoho z koncertů, a to Koncertu pro 
violoncella a smyčce s vynikající dánskou 
violoncellistkou českého původu, Michaelou 
Fukačovou, Ivo Fišerem a Janáčkovým komor-
ním orchestrem, který patřil k uměleckým 
vrcholům letošního hukvaldského festivalu. 
Ten také hostil vedle již zmíněných sólistů a 
uměleckých těles řadu dalších vynikajících 
hudebních osobností – klavíristu a hudeb-
ního skladatele Emila Viklického, vynikající 
české klavíristy Martina Kasíka, Karla Košárka, 
ze zahraničních klavírních umělců pak Švéda 
Carla Peterssona nebo Francouzku Juliette 
Granier. Mimořádným překvapením bylo pro 
festivalové publikum koncertní vystoupení 
teprve sedmnáctiletého studenta italské kon-
zervatoře G. Donizettiho v Bergamu, Filippa 
Goriniho, který se na koncertu ve Frýdku-
Místku představil jako neobyčejně talento-
vaný klavírista s velkou budoucností. Mezi 
uměleckými tělesy, vystupujícími na festivalu, 
nechyběli ani letos pravidelní hosté: Janáč-
kova filharmonie Ostrava, Janáčkův komorní 
orchestr a Státní opera Banská Bystrica; byla 
však mezi nimi i další vynikající tělesa, jako 
např. Zemlinského kvarteto, Moravský ko-
morní sbor nebo originální Musica Bohemica. 
Sponzorům a donátorům vděčí organizátoři 
festivalu nejen za to, že díky jejich podpoře 
bylo možné zajistit bohatý a umělecky velmi 
hodnotný festivalový program,



Janáčkovské variace - Iva Bittová

Autorem fotografií je Werner Ullmann



1 - Hudba evropské renesance - Krumlov-
ští pištci

2 - Čtvero ročních období - Národní diva-
dlo moravskoslezské a Moravskoslezské 
komorní sdružení

3 - Michaela Fukačová a Janáčkův ko-
morní orchestr - Koncert pro violoncella 
a smyčce 
A. Jirásek, Z. Barták, E. Krečmar: Lucerna - 
Těšínské divadlo

4 - Janáčkova filharmonie Ostrava

1

3
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ale i za to, že bylo možné udržet i nadále ceny 
vstupného na takové úrovni, aby jednotlivé 
produkce byly širší veřejnosti stále cenově 
dostupné. Velké poděkování na tomto místě 
patří také obci Hukvaldy, která každoročně 
poskytuje festivalu nejen potřebné služby a 
technické zázemí, ale především také pro-
story letního amfiteátru hukvaldské obory, 
jedinečné prostředí, dotvářející charakter 
velkých festivalových produkcí. Fond Janáč-
kovy Hukvaldy, organizátor Mezinárodního 
hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy, na 
oplátku pamatuje na hukvaldské občany zvý-
hodněným vstupným na jednotlivé koncerty 
a divadelní představení festivalu a v letoš-
ním roce také volným vstupem na všechny 
produkce, jež se konaly v letním amfiteátru 
na Hukvaldech. 
Bohužel, právě na letním amfiteátru se 
během uplynulých let výrazně podepsal zub 
času, a proto bychom byli velmi rádi, kdyby 
bylo možné ve spolupráci s obcí Hukvaldy 
dát tomuto krásnému prostoru nový lesk a 
zároveň z něj vytvořit důstojnější prostředí 
pro hudební produkce Mezinárodního hu-
debního festivalu Janáčkovy Hukvaldy s od-
povídajícím zázemím pro účinkující umělce, 
jež by bylo hodno pověsti obce Hukvaldy 
jako dějiště jednoho z největších a nejpres-
tižnějších hudebních festivalů v Čechách a na 
Moravě, konaných pod širým nebem. 
V příštím roce se uskuteční jubilejní, již XX. 
ročník Mezinárodního hudebního festivalu 
Janáčkovy Hukvaldy. Jsme hluboce přesvěd-
čeni, že nabídne opět velmi kvalitní, zajímavý 
a umělecky hodnotný program, který opět 
dostane obec Hukvaldy na výsluní zájmu 
široké kulturní a odborné veřejnosti doma i 
v zahraničí.

Mgr. Bohdana Rywiková
předsedkyně Fondu Janáčkovy Hukvaldy

2

3

3

4
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Ondřej Havelka a jeho Melody Makers na 
Hukvaldech
Musím přiznat, že jsem se do amefiteátru hukvaldské obory vydal s lehkou nervozitou.  Re-
daktorovi obecního časopisu se tak často nepřihodí, aby měl možnost vést rozhovor s takovou 
osobností jako je Ondřej Havelka. Vše muselo být pečlivě předjednáno s manažerem orches-
tru, což ve mně vzbuzovalo pocity očekávání něčeho jedinečného. Má nervozita byla ta tam, 
když jsem zaznamenal pohodovou atmosféru mezi muzikanty a odevzdal se vlídnému zachá-
zení manažera kapely. Na samotné setkání s mistrem jsem se začal opravdu těšit. Vystupování 
Ondřeje Havelky bylo od první chvíle tak vstřícné a příjemné, jak ho všichni známe z televize. 
Sympaťák a gentleman, který se k 30. létům nevrací jen hudbou, ale i - v dnešní době málo 
běžnou - noblesou v chování.
Přeji Vám hezké čtení.

Začnu klasickou otázkou – jak se máte? 
Ale jo, jde to, nestěžuju si.

Už jste byl někdy na Hukvaldech?
Jsem zde poprvé.

Jak se Vám líbí naše obora?
Obora je hezká, ale škoda, že není příznivější 
počasí, protože to je taková podivná kom-
binace dusna a vlhka … a ten hmyz tady…. 
Víte, já mám fobii z hmyzu, takže toho se 
bojím dneska nejvíc - co se týče dnešního 
koncertu.

To jste trošku načal odpověď na další 

otázku. Jak takový - dalo by se říci běžný 
koncert - vnímáte? Těšíte se, jste nervózní?
Většinou už trému nemívám. Možná v přípa-
dě, když máme nějakou premiéru, což není 
případ dnešního večera. Tento program už 
jsme hráli mnohokrát, takže nervózní nebu-
du. Jedině mě může vykolejit, když přijde 
málo lidí, ale to se nám moc nestává. Naštěstí 
naše koncerty bývají dost plné, většinou 
vyprodané, takže vždycky, když před sebou 
vidím plný sál, tak mě to nakopne, mám 
radost a baví mě to.

Dáváte přednost vystoupení pod širým 
nebem nebo v uzavřeném sálu?
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i zářné příklady v okrajových žánrech popu-
lární hudby, které respektuji a mám je rád. 
Kompletně bych novodobou hudbu samo-
zřejmě nezatracoval.

Pokud jde přímo o Váš orchestr - jestli ho 
tak můžu nazvat ...
Spíše band. (úsměv)

Dobře, pokud jde přímo o Váš band, bylo 
vždy Vaším snem založit takové těleso 
nebo jste k tomu dospěl až postupem 
času?
Víte, to je trošku jinak. Tuhle touhu založit 
kapelu, která by hrála historicky poučenou 
interpretaci starého jazzu, tzn. hrát ho tak, jak 
zněl tehdy, tak touhle touhou byl naplněn ve 
svých pubertálních letech Pavel Klikar, který 
založil Originální pražský synkopický orchestr 
a mě přizval ke spolupráci. Po nějaké době 
spolupráce jsem odešel, a protože mám ten 
styl rád, tak jsem založil svoji kapelu, která 
v podstatě dělá to samé, akorát jsme se 
posunuli poněkud do mladší doby. Originální 
pražský synkopický orchestr hraje výhradně 
jazz 20. let a my především swing 30. a počát-
ku 40. let.

Zůstaňme ještě u Vašeho bandu - jak to 
chodí u takových profesionálů, jako jste vy 
- chodí se po vystoupení na pivo?
(odmlka) … chodí! (smích) … samozřejmě 
záleží na okolnostech. Třeba dneska asi ne-
půjdeme na pivo, protože jedeme hnedka do 
Prahy. Jedeme domů, protože máme šňůru 
asi pěti koncertů za sebou, teďka je poslední. 
Například včera jsme byli v Lednici, což je 
vinařský kraj, takže tam jsme taky na pivo 
nebyli. Jinak - život muzikanta je většinou 
docela bouřlivý. Jak u koho samozřejmě, ale 
většinou to tak chodí.

Kdo někdy zkoušel tančit, tak ví, že je to 

Záleží na jednotlivých případech. Každá 
situace má svoje. Jsou sály, kde je to neo-
pakovatelný zážitek. Třeba Lucerna v Praze 
nebo Rainbow Room v Rockeffelerově centru 
v New Yorku, tam to bylo taky mimořádné a 
bylo to vevnitř. Ale fakt je, že teď jsme v po-
sledních letech začali častěji hrát tyhle open 
air koncerty a má to svou zvláštní atmosféru 
a je strašně příjemné, že vidím na lidi a ten 
kontakt je okamžitý na rozdíl od velkých sálů, 
kde před sebou vidíte jen černo a člověk 
jen tuší, že tam diváci jsou. Tady je trošku 
nevýhoda, že je před pódiem ten příkop, díky 
němuž jsou diváci docela daleko. Ale nějak to 
zvládneme.

Takže jste typ hudebníka, který má rád 
okamžitou zpětnou reakci diváků?
My hrajeme muziku, která má odjakživa bavit, 
takže samozřejmě. Až v 50. letech přišla doba 
jazzmanů, kteří se ponořili do sebe a začali 
hrát introvertní hudbu, ale v podstatě jazz 
a swing 30. a 40. let byla hudba zábavná, 
kterou musí hrát hudebník přímo pro lidi. Já 
strašně rád komunikuji s publikem a čekám 
na jejich impulsy, abych mohl reagovat, což 
umocňuje autenticitu celého vystoupení.

Vzhledem k tomu, že hrajete hudbu star-
ších let, předpokládám, že jí také poslou-
cháte. Ale co říkáte na novodobou hudbu a 
její trendy? Máte něco v oblibě?
Poslouchám i jinou hudbu, ale to obdo-
bí,  které my hrajeme, mám skutečně rád. 
Kdybych neměl, tak bych u něho tak dlouho 
nevydržel. Odkojen jsem bigbítem 60. let, což 
je taky má srdeční záležitost. Poslouchám ale 
i klasiku a v poslední době  se snažím uchopit 
operní repertoár a naposlouchat si ho. Takže 
poslouchám různou muziku, až na takový ten 
populární mainstream, to je takové „stupído“. 
Bohužel se to na nás valí ze všech restaurací a 
veřejných prostor úplně nesmyslně. Jsou ale 
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že se už nedá nic udělat lépe. Stejně tak i já. 
Mám vize, co bych ještě chtěl udělat. I v té 
kapele mám dobrý pocit, když to jde pořád 
nějak dopředu. To jsem relativně klidný. A 
když to stojí a věci se nehýbou, tak začnu 
být nervózní. Někdy si říkám, že mám trošku 
výhodu, že mám odvahu zariskovat a tím 
pádem možnost dělat věci, které se k jiným 
lidem třeba nedostanou. Když se něco začne 
dělat, a pak je nakonec dobrý výsledek, tak 
mě to samozřejmě těší a určitým způsobem 
pohání, jako je to například teďka s tou 
operou. A mám ještě vizi, že natočím film. 
Teďka se dopisuje scénář a vzhledem k tomu, 
že mám zatím dost pozitivních ohlasů, tak 
doufám, že se to podaří.

U mnoha projektů a nakonec i v kapele 
máte roli vedoucího. Jste lidumil nebo 
diktátor?
Čím dál víc se učím zvládat ty týmy, které 
vedu, cestou vlídnosti a diplomacie. U všech 
projektů, kde je hodně lidí, jsou situace, kdy 
něco nejde nebo se něco nedaří, a je třeba, 
aby režisér zařval, aby kolektiv pochopil, že 
jde opravdu do tuhého. Ale já se tohle snažím 
dělat co nejmíň. Mám pocit, že pozitivní jed-
nání má mnohem větší moc.

Vidím, že zvuková zkouška je v pokročilém 
stadiu a budeme se tedy muset rozloučit. 
Dovolím si poslední otázku - jste spíše typ 
domácího kutila, který si vše udělá sám, 
nebo byste bral nějakého Saturnina?
Bral bych Saturnina. Jéžiš, strašně rád! (po-
vzdech)

Děkuji za rozhovor a přeji i nadále úspěš-
nou hudební kariéru.

Rozhovor vedl
Václav Holub

celkem dřina. Ve Vašem podání vypadá 
tanec – step jako velice jednoduchá zá-
ležitost. Jak se udržujete ve formě? Mám 
dojem, že golf není úplně tím sportem, 
který tělo dokonale protáhne.
Golf už hraji velmi málo. Okolnosti a postu-
pující věk mě nutí, abych se mnohem více 
věnoval tréninku, takže skutečně docela 
hodně cvičím, i když ne vyloženě step. Dřív 
jsem trénoval jen stepování, ale teďka už vím, 
že tu techniku nebudu moci zlepšovat, spíše 
udržovat, a je potřeba výdrž, takže dost plavu 
a provozuji další podobné aktivity. Že bych 
třeba posiloval - to ne, to mě moc nebaví, ale 
to plavání a třeba jízda na kole jo.

Když se člověk podívá do Vašeho životo-
pisu, tak si všimne, že toho máte opravdu 
hodně za sebou. Máte obsáhlý repertoár 
úspěchů v různých odvětvích. Máte pocit 
ukončené, dobře odvedené práce nebo si 
říkáte, že ještě něco chybí?
Myslím, že každý člověk zabývající se něja-
kým uměleckým směrem, má málokdy pocit, 

... Myslím, že každý člověk 
zabývající se nějakým umě-
leckým směrem, má má-
lokdy pocit, že se už nedá 
nic udělat lépe. Stejně tak i 
já. Mám vize, co bych ještě 
chtěl udělat...
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Hudební festival Lively Fox 2012

Když se řeknou Hukvaldy, většině lidem se 
pravděpodobně vybaví stejnojmenná zříce-
nina hradu či jméno hudebního skladatele 
Leoše Janáčka. Obec Hukvaldy se ale pyšní 
i mnoha jinými lákadly, mezi které zejmé-
na v létě patří hudební  festivaly. Záměrně 
zmiňuji festivaly, neboť Mezinárodní hudební 
festival Janáčkovy Hukvaldy již nějaký čas 
není osamocen. Janáčkovy Hukvaldy jsou fes-
tivalem především vážné hudby. Tato kulturní 
událost má množství příznivců, které si beze-
sporu zachová, neboť program je každoročně 
velmi bohatý. Jak již bylo řečeno, jedná se o 
festival především vážné hudby, ovšem co 
prezentace hudby současné? Na tuto otázku 
našel odpověď organizátor dalšího hukvald-
ského hudebního festivalu Václav Holub.
  
V sobotu 18. srpna se konal čtvrtý ročník 
hudebního festivalu Lively Fox 2012. Jedná 
se o festival, na kterém každoročně vystupují 
kvalitní hudební celky. Kvalita - to je slovo, 
které je pro tento festival, nejen po hudební 
stránce příznačné. Letošní ročník přinesl urči-

té změny oproti ročníkům minulým. Příznivci 
tohoto festivalu si už jistě zvykli na změnu ná-
zvu, který se minulý rok z původního názvu 
Wajtfest proměnil v hravý Lively Fox. Radikál-
ní změnou bylo letos místo konání festivalu. 
Stal se jím amfiteátr hukvaldské obory, místo 
s jedinečnou atmosférou. 

Letos vystupovalo na festivalu pět hudebních 
celků. Jako první se na pódiu představila 
místní skupina Pokustone, která začala hrát 
po 18. hodině. Jelikož jsem členem této 
skupiny, mohu Vám říci, že bylo odmala mým 
snem hrát na prknech hukvaldského amfite-
átru a jsem šťastná, že se sen stal skutečností. 
Pocit ve chvíli, kdy jsme zahráli první tóny, 
které se začaly rozléhat do širokého okolí, byl 
jedinečný a troufám si říct neopakovatelný. 
S přibývajícím časem se hlediště plnilo další-
mi a dalšími návštěvníky. Druhým vystupují-
cím byl frýdecko-místecký písničkář, kterého 
mohli diváci slyšet v Music baru U Dvou Holu-
bů na konci minulého roku, Jakub Tichý. Jeho 
svérázná hudba, texty a zejména vystupování 
zaujaly mnohé posluchače. Slunce začalo za-
padat a na podium nastoupila další skupina, 
tentokrát jazzoví Behind The Door. Tato šesti-
ce mladých ale zkušených hudebníků zaujala 
snad všechny přítomné. Jejich instrumentální 
jazz, který se prolíná s prvky latiny či groove, 
rozpohyboval první odvážlivce a ti začali 
plnit taneční parket v prostorách orchestřiště. 
Ostatní si jejich umění vychutnávali usazeni 
na lavičkách či v trávě. Po několika přídavcích, 
které skupina na přání posluchačů nemoh-
la odmítnout, přišla další skupina rovněž 
z Frýdku- Místku. Frontmanem tohoto celku 
je David Stypka, jehož jméno také skupina 
nese - David Stypka a jeho Bandjeez navázali 
na Behind The Door hudbou alternativní s 
nádechem jazzu a popu. Na parket přibyli 
další nadšení tanečníci. Ti vytvářeli atmosféru, 
za kterou by se nemusely stydět ani velké 



Autorem fotografií je Zbyněk Holub



22

skupina Pokustone

Jakub Tichý skupina Behind The Door
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hudební festivaly. Na závěr festivalu vystou-
pila skupina Downbelow. Jejich svižnou 
rockovou hudbu doplňuje při koncertech 
projekce, tedy soubor klipů promítajících se 
při vystoupení na plátně za hudebníky. Nejen 
díky ní měla čtveřice hudebníků obrovský 
úspěch u všech přítomných, které s přibývají-
cím časem tvořila zejména mládež doplněna 
staršími hudebními fajnšmekry. Vystoupením 
skupiny Downbelow 4. ročník hudebního 
festivalu Lively Fox skončil. Tedy alespoň pro 
návštěvníky.  Pro hlavního organizátora Vaška 
Holuba, kterého čekalo ještě mnoho povin-
ností, zdaleka ne. 

Klíčovým faktorem a také jedním z mála fak-
torů, který nemůže zachránit ani ta nejlepší 
organizace, je u festivalů pod širým nebem 
počasí. V sobotu 18. srpna se počasí opravdu 
vydařilo - obloha bez mráčků a příjemné letní 
teploty, které umožňují i posezení v trávě - to 
je přesně to pravé. Pokud se ohlédneme za 
letošním ročníkem, dá se dle mého soudu 
pokládat za vydařený. Jelikož organizačně 
bylo vše zvládnuto na výbornou, odcházeli 
návštěvníci z festivalu spokojeni. 
Jedinou věcí, kterou jsem byla nejen na 
tomto ročníku festivalu překvapena, byla 
nízká účast Hukvalďanů. Je s podivem, že na 
takovou akci, která zahrnuje opravdu nejrůz-
nější hudební žánry, najde cestu jen málo 
spoluobčanů. Na druhou stranu jsem ráda, že 
existuje skupina lidí, která se na podobných 
akcích objevuje pravidelně a vyjadřuje tak 
svou přízeň jak organizátorům, tak hudebním 
celkům. Tito lidé dokazují, že to má smysl. 
Věřím, že podobných příznivců bude jen 
přibývat, ať už se jedná o festival Lively Fox, 
festival Janáčkovy Hukvaldy či jiné festivaly 
a nejrůznější kulturní akce konající se na 
Hukvaldech.

Markéta Hrčková

grilmistr Dalibor Žáček
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Děti a golf na Hukvaldech

Počátkem července a koncem srpna se na 
hukvaldském golfovém hřišti uskutečnil první 
ročník příměstského golfového tábora pro 
děti. Golf klub Hukvaldy tak naplňuje svou 
vizi přiblížit golf mladé generaci, pro kterou 
již druhým rokem pořádá také golfovou ško-
ličku. Obě akce se setkaly s velkým zájmem 
rodičů a jejich dětí, takže se naplnila jak 
kapacita školičky, tak obou turnusů tábora. 
Za zmínku rozhodně stojí, že polovina dětí, 
které se s naším klubem učí hrát golf, je 
z Hukvald. Na programu tábora byl nejen 
golf, ale mimo jiné také výlet na hrad, do 
přírody, projížďka buginou po hřišti a spousta 
další zábavy. V pátek se všechny děti zúčast-
nily závěrečného golfového turnaje a za svůj 
výkon dostaly diplom a medaili. Informace o 
druhém ročníku příměstského tábora budou 
před začátkem sezóny 2013 k dispozici na 
internetových stránkách klubu www.golfhuk-
valdy.cz, kde již zanedlouho naleznete rovněž 
termín konání druhého ročníku Drakiády, 
která letos opět proběhne na našem hřišti. Na 
programu budou kromě pouštění draků také 
soutěže a malování, takže se svými dětmi 
rozhodně přijďte. Letošní dětskou sezónu pak 
uzavře zakončení golfové školičky, které je 
naplánováno na 30. září. V případě, že chcete 
své dítě přihlásit do příští golfové školičky 
nebo na golfový tábor, sledujte informace na 
našich internetových stránkách, kde budou 
zveřejněny veškeré potřebné informace.
Za zmínku také stojí, že od 1. července 2012 
byly na hřišti otevřeny další tři jamky, jejichž 
znormování by mělo proběhnout v průběhu 
září. Zároveň se začalo hrát z regulérních od-
pališť a za provozu probíhá výstavba greenů a 
zavlažování, které umožní již pro příští sezónu 
výrazně zlepšit kvalitu hřiště. 
Co se týče Golf klubu Hukvaldy, počet členů 
již překročil hranici 50 lidí, mezi nimiž nechy-
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bí ani občané Hukvald. Na hřiště si ovšem 
můžete jít zahrát i v případě, že členem klubu 
nejste. Hřiště a klubovna jsou otevřeny široké 
veřejnosti, pro kterou pořádáme kromě 
golfových školiček také hodiny výuky golfu 
zdarma.
Takže neváhejte a přijďte si vy i vaše děti 
VYZKOUŠET GOLF!

Kateřina Eliášová, manažerka GKHUK
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Tenisový turnaj žen

V sobotu 18. 8. 2012 proběhl tenisový turnaj 
dvouhry žen nazvaný Prasklé rakety. Sešlo se 
nás celkem 12 příznivkyň tenisového oddílu 
Hukvaldy, Mirka, Petra a Daliborka byly tak 
trochu kluci. Naše turnaje jsou tradičně o 
ochutnávkách dobrot všeho druhu, každá při-
pravíme sladkou či slanou specialitku a občas 
svlažíme ret kapkou sektu. Zápasy probíhaly 
celý den, hrálo se systémem každá s každou na 
jeden set do čtyř bodů.
Z tenisového klání vyšla vítězně Pavla Kovalo-
vá, hned za ní byla Anička Szikrisztová  a na tře-
tím místě skončila Danka Mičeková. Děkuji za 
krásné letní počasí, zastupitelům za podporu 
sportu v naší obci a všem za přispění k dobré 
atmosféře a náladě na turnaji.
                                                                                                     

Libuše Strakošová

Úspěšná sobota  SDH Hukvaldy

Sbor dobrovolných hasičů Hukvaldy, resp. je-
jich starší žáci suverénně zvítězili v 1. ročníku 
hasičské soutěže v obci Krásná s výsledným 
časem 18:656, pravý terč byl ovšem shozen 
v čase 17:752. Je to pro nás nejlepší umístění 
za naši kariéru. I mladší žáci přivezli z této 
soutěže pohár za 3. místo. Doufáme, že tako-
vých úspěchů budeme dosahovat častěji.
      

8. ročník hasičské soutěže 

Dne 4. 8. 2012 uspořádal Dobrovolný sbor ha-
sičů Hukvaldy hasičskou soutěž v areálu Mys-
livecké chaty v Dolním Sklenově. Dopoledne 
se konala soutěž mladších a starších hasičů. 
Náš tým starších hasičů se umístil na 2. místě 
s časem 17:055 před týmem z Trojanovic. Od 
14:00 se uskutečnilo 8. kolo Beskydské ligy 

mužů a žen, v kategorii mužů zvítězil tým 
SDH  Nová Ves a kategorii žen  SDH Frýdek. 
Během akce byly nabízeny nápoje, guláš, 
klobásy.  Počasí se nám vydařilo a prožili jsme 
krásnou sobotu se sportovními zážitky.

Matěj Gřes
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přehled: škola

Mejdan za školou 
Unie rodičů při ZŠ L. Janáčka a zaměstnanci školy zorganizovali dne 10. 6. 2012 ke Dni dětí 
Mejdan za školou. Děti pobavil klaun Hopsalín, který svým vystoupením rozhýbal nejen malé 
účastníky, ale i ty trochu větší. Děti se mohly během akce zúčastnit různých soutěží, házení 
míčků, rozpoznat tekutiny podle čichu, chodit na chůdách nebo si mohly namalovat tričko. 
Další atrakcí byla projížďka na poníku a jízda na čtyřkolce. K občerstvení byl nabízen guláš, gri-
lované párky a nápoje. Děti z místní základní školy grilovaný párek a nápoj dostávaly zdarma. 
Doufám, že děti akce pobavila a příští rok ji s rodiči navštíví znovu.

Miriam Gřesová, předsedkyně 
Unie rodičů při ZŠ a MŠ L. Janáčka Hukvaldy

Děkuji předsedkyni paní Miriam Gřesové, všem rodičům, hukvaldským hasičům a sponzorům, 
kteří se na organizaci podíleli. Výtěžek z této akce, stejně jako ostatní prostředky získané aktivi-
tami Unie rodičů, budou použity na kulturní a sportovní činnost žáků školy. 

Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy

Soutěž ve sběru plastových obalů od mléčných výrobků
Když naší škole paní místostarostka obce Hukvaldy Ing. Ivana Hrčková společně s paní
Ing. Pavlínou Blahutovou, pracovnicí Frýdecké skládky a. s., nabídly možnost zapojit se do 
soutěže ve sběru plastových obalů od mléčných výrobků, všichni nadšeně souhlasili. 
Soutěž probíhala po třídách od 23. dubna do 23. května 2012. Nasbírané množství kelímků 
jsme zvážili každé třídě zvlášť. Zjištěné množství jsme vydělili počtem žáků ve třídě. Tak jsme 
stanovili výherce této soutěže. Na třetím místě se umístila 3. třída, na druhém místě 5. třída a 
první byli žáci 1. třídy. Společnými silami jsme nasbírali celkem 35,601 kg plastových obalů.
Od Frýdecké skládky jsme obdrželi odměnu za sběr ve výši 1 000,- Kč. Díky tomu si žáci na 
prvních třech místech mohli pochutnat na sladkostech. Žáci první třídy dostali dort ozdobený 
stonožkou. Stonožka je ve znaku Frýdecké skládky. Za druhé a třetí místo obdrželi žáci rolády 
ve tvaru stonožky. Sladké odměny jsme předali žákům na slavnostním ukončení školního roku. 
Žákům se soutěž líbila. 
Mnohokrát děkujeme paní Ing. Ivaně Hrčkové a paní Ing. Pavlíně Blahutové za možnost zapojit 
se do této soutěže, všem učitelům, kteří pomohli s vybíráním kelímků a hlavně těm žákům, jež 
kelímky obětavě sbírali a nosili do školy. 

RNDr. Hana Piskořová



28

Školní rok 2012/2013 v Základní škole a Mateřské škole Leoše Janáčka 
Hukvaldy
V pondělí 3. září 2012 byl před budovou Základní školy a Mateřské školy Leoše Janáčka Huk-
valdy, p. o. zahájen školní rok 2012/2013. Žáky čekala krásně opravená budova s novými okny. 
Díky vedení obce a většině členů obecního zastupitelstva došlo také k rekonstrukci kotelny 
(kompletní výměně kotlů) a výměně rozvodů vody, které byly v havarijním stavu. Představitelé 
obce i zaměstnanci školy, bez ohledu na nepodporu některých členů zastupitelstva, s velkým 
nasazením udělali vše pro to, aby budova byla na nový školní rok dobře připravena. Do konce 
roku 2012 budou ještě probíhat některé změny v souvislosti s navýšením kapacity mateřské 
školy. Děti z mateřské školy dostanou dárek v podobě nového hřiště pro mateřskou školu, na 
které obec získala dotaci. Děkujeme.
K 24. 8. 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 62 dětí a do základní školy 143 žáků. Základní 
škole musí být opět udělena výjimka z počtu žáků (v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,§ 23 
„Zřizovatel může povolit výjimku do 4 dětí, žáků a studentů z počtu stanoveného prováděcím 
právním předpisem a do 20 % z počtu stanoveného v § 14 odst.2 a 3 a § 47 odst.1, a to za 
předpokladu, že v případě nižšího počtu uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy.“). 
Učitelské noviny 28/2012 – výtah: 
 „Od nového školního roku ruší Ministerstvo školství příspěvek na pomůcky pro prvňáčky. 
Takzvané „pastelkovné“ činilo loni 800,- Kč na dítě. Příspěvek byl určen na pomůcky, které už 
nebylo možné použít pro další třídu např. písanky, pracovní sešity, kreslící a rýsovací potřeby, 
desky s písmenky apod. Školám však zůstala povinnost základní výbavu pro prvňáčky poří-
dit. Čerpat mohou z tzv. ostatních neinvestičních výdajů, které jsou ale určeny na pomůcky 
pro všechny žáky. Některé školy nejsou již nyní schopny kvůli vládním škrtům naplňovat ani 
zákonem stanovené podmínky a požadavky. Musí se rozhodnout mezi porušením zákona či 
nalezením těchto prostředků na úkor jiných položek“.
Toto se týká i naší školy. V níže uvedené tabulce uvádím výši ONIV (ostatní neinvestiční výdaje) 
jak byl škole snižován v posledních pěti letech. Z ONIVu se hradí učebnice, učební pomůcky, 
osobní ochranné pracovní oděvy a další vzdělávání pedagogických pracovníků apod. Snižo-
vání ONIV se nedotklo nákupu učebnic a učebních pomůcek pro žáky, protože bylo hrazeno 
z obecního rozpočtu. V letošním školním roce již budou rodiče hradit více pracovních sešitů 
než v minulosti. Pokud nebudeme mít v rozpočtu od zřizovatele v příštích letech dostatek 
finančních prostředků, budou rodiče muset hradit všechny pracovní sešity. 

* V roce 2012 musíme z těchto prostředků hradit nejen učebnice a učební pomůcky, ale i ne-
mocenské zaměstnanců, což činí cca 30 000,- Kč ročně.

Částky jsou uváděny v korunách.
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Proti roku 2008 se jedná o snížení cca 80 000,- Kč. Tyto zvýšené náklady dosud hradil zřizova-
tel, obec Hukvaldy.
Výuka v základní škole bude probíhat podle školního vzdělávacího programu „Držím se kořenů 
života a rostu“. Pro žáky máme připraveny zajímavé projekty, které jsou v souladu se školním 
vzdělávacím programem a rozvíjejí klíčové kompetence. Žáci se také budou účastnit soutěží a 
olympiád, aby si „změřili“ své vědomosti se žáky z jiných škol. Připojíme se rovněž k testování 
vědomostí žáků jako zpětné vazby pro učitele a pro rodiče. 
Dojde k personálním změnám ve školní družině a u provozních zaměstnanců.
Nově bude, z důvodu bezpečnosti, zavedena platba za mateřskou školu a stravné ve školní 
jídelně z účtů. Pokud rodiče nemají účet zřízen, obdrží poštovní poukázku. Platby za stravné 
budou rodiče hradit zpětně, vždy za skutečné množství odebraných obědů. 

Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Upozorňujeme a připomínáme občanům, kteří platí poplatek za odvoz komunálního odpa-
du za rok 2012 ve dvou stejných splátkách, že splatnost 2. splátky je do 30. 9. 2012.

TERMÍNY SVOZU  TKO (POPELNICE) do konce roku 2012
svozy probíhají vždy v sudé pondělí

1.10., 15. 10., 29. 10., 12. 11., 26. 11., 10. 12., 24. 12.

Dále upozorňujeme uživatele kabelové televize a internetu, že splatnost poplatku za tyto služ-
by za 4. čtvrtletí je k termínu 10. října 2012. 
 
Platbu můžete provést na pokladně OÚ, nebo na účet Obce Hukvaldy: 100411835/0300 
 
Bližší  informace  najdete na stránkách obce Hukvaldy:
www.hukvaldy.eu  - obecní úřad - správa poplatků

Pavla Kovalová

Stavba rychlostní silnice R48
Jelikož se na území naší obce buduje významná stavba rychlostní komunikace R48 mezi 
Rychalticemi a Frýdkem-Místkem a její vývoj velkou měrou ovlivňuje život v naší obci, oslovila 
jsem vedoucího stavby ing. Jiřího Kučeru z firmy SKANSKA, aby informoval občany o dalším 
postupu prací.
Práce na stavbě dál pokračují v plném proudu ve všech úsecích podle plánu, výjimku tvoří 
začátek stavby v Rychalticích, kde nejsou vydaná potřebná stavební povolení z důvodu nedo-
končených vyvlastňovacích řízení. Práce nemohou pokračovat z důvodu neustálého napadání 
všech vydaných rozhodnutí jedním vlastníkem, což komplikuje samotný průběh prací, zdržuje 

přehled: obec
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jejich dokončení a vynucuje si delší dobu, kdy jsou stavbou obtěžováni jak obyvatelé, tak další 
účastníci silničního provozu.
V současné době je všechna doprava ve směru Příbor – Frýdek-Místek  a naopak vedená po 
provizorní komunikaci, která vede po novém přemostění budoucí trasy I/48. Původní silnice 
I/48 je v tomto úseku uzavřena a probíhají na ní stavební práce na rozšíření z dvoupruhu na 
čtyřpruh. 
V Rychalticích byly dokončeny práce na odbočovacích a připojovacích rampách, z nichž připo-
jovací větev Severní rampy byla uvedena v červenci do provozu z důvodu odvedení dopravy 
z objízdné komunikace v Rychalticích, a to dříve než byl předpokládaný termín. Současně s tím 
byla zrealizována okružní křižovatka na silnici II/486 v Rychalticích pro otáčení místní autobu-
sové dopravy.
Na hlavní trase R48 byly ukončeny hrubé zimní práce a na většině úseků byly položeny nest-
melené podkladní vrstvy vozovky. Je ukončena středová kanalizace, gabionové zdi a drenáže. 
Nyní se provádí pokládka betonové vozovky a byly zahájeny pokládky asfaltových vrstev 
v předpolích mostních objektů v Chlebovicích, protihlukových opatřeních, SOS systémech, 
úpravě svahů, pokládce žlabů, ohumusování a zatravnění. Po dokončení povrchů vozovek 
začnou práce na dosypání krajnic, kompletaci odvodnění a montáži betonových a ocelových 
svodidel.
Mostní objekty na celé trase jsou před dokončením, probíhají práce na izolacích, osazování 
dilatačních závěrů a římsách. V září proběhnou pokládky živičných vrstev.
Na konci úseku je hotová železobetonová konstrukce tunelu včetně provedených izolací, 
přesypání tunelu je před dokončením. Vzhledem k dodatečným pracím na zárubních zdech 
napojených na tunel budou tyto dokončeny koncem roku. Nad tunelem probíhají přeložky 
vody, kanalizace, připravují se přeložky veřejného osvětlení a telekomunikačních kabelů. V mě-
síci srpnu probíhala výstavba místní komunikace na Lysůvkách a následně dojde k dlouho 
očekávanému otevření ulice Zahradnické.                                                 

 Ing. Jiří Kučera, Skanska
Ing. Ivana Hrčková, místostarostka

Statistický přehled kriminality spadající pod obec Hukvaldy za období: 
01. 01. 2012 - 25. 8. 2012 ve srovnání s rokem 2011 

evidováno celkem 39 trestných činů-přečinů (2011 celkem 32)

Trestné činy proti majetku: 33 případů (2011 celkem 30) 
        krádeže vloupáním do motorových vozidel: 5 (2011 celkem 6)
        krádeže vloupáním do objektů, domů, bytů apod.: 19 (2011 celkem 18)   
        krádeže prosté (nezajištěného majetku):  6 (2011 celkem 5)
        poškození cizí věci: 2 (2011 celkem 1)
        podvod:  1 (2011 celkem 0)
Trestné činy proti životu a zdraví: 2 (2011 celkem 0)
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Trestné činy proti rodině a dětem: 0 (2011 celkem 2)

Trestné činy obecně nebezpečné:  3 (2011 celkem 0)

Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: 1 (2011 celkem 0)

Sdělení občanům!
Policisté z Obvodního oddělení Policie České republiky v Palkovicích touto cestou informují 
všechny občany obce Hukvaldy, že na základě evidované statistiky o trestné činnosti, byl ve 
sledovaném období zaznamenán mírný nárůst počtu trestných činů evidovaných na území 
obce Hukvaldy a přidružených obcí, ve srovnání se stejným obdobím roku 2011. V posledních 
dvou měsících byl však již zaznamenán pokles zejména majetkové trestné činnosti, a to díky 
vzájemné spolupráci policistů s občany obce, kteří svými telefonáty, informacemi a poznatky 
výrazně napomohli k objasňování trestné činnosti. Děkujeme všem občanům za tuto aktivitu a 
pozitivní přístup k práci Policie ČR.

prap. Mgr. Ondřej Plečka v. r.
 preventista

Z jednání Rady obce Hukvaldy
V období mezi vydáním občasníků se Rada obce Hukvaldy sešla v termínech 28. 5., 20. 6., 16. 7. 
a 20. 8. 2012. K nejdůležitějším bodům patřilo:
- Projednání žádosti ředitelky ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Mgr. Aleny Lévové, které se týkalo navý-
šení kapacity mateřské školky, školní družiny, provedení výmalby a zapojení školy do projektu 
Comenius.
Důvodem navýšení kapacity mateřské školy bylo, že k zápisu se dostavilo 30 nových dětí, 
současná kapacita je 62 dětí, takže přijato může být jen 14 dětí. Jelikož navýšení kapacity si 
vyžaduje nové prostory, rozhodlo se vedení základní školy uvolnit tři místnosti: ředitelnu, 
kabinet zástupce ředitele ZŠ a sborovnu, které budou přemístěny do 2. patra. Předpokládané 
náklady na přestěhování těchto místností jsou 51 000,- Kč, jedná se o úpravu podlahy, obklad 
umyvadla, vybourání stěny a osazení nových dveří a jejich vypolstrování. Na architektonic-
kou změnu, která obnáší rekonstrukci a navýšení počtu umyvadel a záchodků pro děti z MŠ 
se v současnosti zpracovává projekt a ten musí zároveň schválit hygiena a hasiči. Na základě 
jejich rozhodnutí pak bude požádáno Ministerstvo školství a tělovýchovy o navýšení kapacity.
Důvodem pro navýšení kapacity školní družiny je zvýšený počet žáků z 50 na 60, což obnáší 
plné dva úvazky pro 2 vychovatelky, ale bez zvýšených nákladů pro obec, pouze jednorázové 
provozní náklady.
-Dále Rada obce projednávala žádost pana Květoslava Fojtíka o provedení opravy mostku u 
č. p. 39. Oprava byla téměř ihned provedena v rámci vyspravení cesty v Dolním Sklenově za 
bývalou moštárnou k nově vybudovaným rodinným domkům a opravou komunikace u Dvor-
ského mostu v Rychalticích.
-Výběrové řízení na opravu zídky na hřbitově v Rychalticích. Byla vybrána místní firma Jana 
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Kosy za 54 000,- Kč. Zároveň proběhla v měsíci červnu po mnoha letech výmalba rychaltické 
obřadní síně panem Radkem Holečkem a nezbytné stavební opravy za částku 21 000,- Kč. 
Velký úklid pak dokončili pracovníci naší obce.
-Výběrové řízení na opravu hasičské zbrojnice v Rychalticích z důvodu velké vlhkosti zdiva. 
Opět byla vybrána firma Jana Kosy za 84 000,- Kč. Oprava spočívá v podřezání zdiva v rozsa-
hu 15 metrů, oklepání vnitřní omítky do výšky 1 metru a zhotovení sanační omítky, oklepání 
vnitřního soklu a zhotovení nového (perlinka, lepidlo, marmolit), oprava celé fasády nad 
soklem.
-Výběrové řízení na dodávku košů na psí exkrementy: byla vybrána firma Urbania Moravany za 
cenu 3 030,- Kč včetně DPH za 1 kus, byly zakoupeny celkem 3 kusy a rozmístěny po obci.
-Výběrové řízení na výběr certifikované firmy, která provede dodávku a montáž dopravních 
značek v obci. Byla vybrána firma Pražské silniční a vodohospodářské stavby za částku
53 263,- Kč. Tomuto umístění dopravních značek předcházelo projednání a schválení odborem 
dopravy a Policií ČR.
-Schválení výsledků výběrového řízení na pořízení měřičů rychlosti, na které jsme obdrželi 
dotaci. Ve výběrovém řízení byla vybrána firma Empesort z Valašského Meziříčí za cenu
299 616,- Kč. Jedna firma byla vyřazena z důvodu nedostatků ve smlouvě o dílo. Měřiče byly 
koncem měsíce června namontovány a ihned bylo požádáno o vyúčtování dotace na Státním 
zemědělském a intervenčním fondu, odevzdány všechny podklady včetně výběrového řízení. 
V polovině srpna proběhla fyzická kontrola pracovníky přímo na místě, byl sepsán protokol, na 
jehož základě jsme dostali proplacenou celou dotaci ve výši 254 000,- Kč. Připomínám, že u to-
hoto typu dotace je DPH neuznatelným nákladem, a obec dostane 90 % uznatelných nákladů, 
do kterých je zahrnuta odměna ve výši 15 000,- Kč zpracovateli dotace a 4 000,- Kč zpracovate-
li zadávacích podmínek.
-Rada obce schválila přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realiza-
ci projektu „Zlepšení informační a propagační činnosti TIC – 2. etapa“ ve výši 38 874,- Kč. První 
částku, 31 099,- Kč jsme už obdrželi na účet, druhou částku ve výši 7 775,- Kč dostaneme po 
vyúčtování nákladů. Předmětem dotace je pořízení dalších informačních tabulí IC, označení 
bluetooth vysílačů, doplnění aplikací mobilního průvodce, modernizace webových stránek IC 
a jazykové mutace v mobilním průvodci.
-Výběrové řízení na dodavatele dveří v hasičské zbrojnici na Hukvaldech. Byla vybrána firma 
Durman za cenu 21 647,- Kč bez DPH a zároveň VŘ na zhotovitele zabezpečení této obecní 
budovy – firma GT Alarm Aleše Drlíka za 21 400,- Kč. Obě akce už byly realizovány.
-Rada obce schválila uzavření dodatku ke smlouvě na novou veřejnou víkendovou autobu-
sovou linku z Frýdku-Místku na Hukvaldy a zpět pro návštěvníky i občany Hukvald, která je 
součástí městské autobusové dopravy a platí zde zvýhodněné jízdné dle tarifů MHD.
-Rada obce schválila změnu harmonogramu svozu plastů v roce 2013, kdy dojde k týdennímu 
navýšení počtu svozů sběrných nádob na plasty už od začátku měsíce května (doposud to 
bylo od začátku června) z důvodu přeplněnosti nádob v tomto jarním období. Navýšení bude 
o 1852,- Kč bez DPH.
-Rada obce schválila na své 35. schůzi dne 20. 8. 2012 podání žádosti o dotaci z Programu roz-
voje venkova na Výměnu otopného systému v rodném domě Leoše Janáčka na Hukvaldech 
a jako zpracovatele žádosti vybrala Ing. Zuzanu Novákovou za částku 20 000,- Kč. Žádost byla 
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4. 9. 2012 odevzdána k posouzení a čeká se na další kolo projednávání, které bude začátkem 
měsíce října 2012, kdy se dozvíme výsledky. Celkové výdaje projektu jsou 830 480,- Kč, z toho 
výše dotace by činila 625 860,- Kč.
-RO dále vybrala firmu Antee jako zhotovitele webových stránek Informačního centra Hukval-
dy za 14 000,- Kč, na které jsme dostali dotaci z Moravskoslezského kraje.
-RO vybrala firmu Jurečka heating na provedení montáže sádrokartonových stropů v ZŠ a MŠ 
L. Janáčka na Hukvaldech za částku 104 176,- Kč bez DPH.
-RO schválila Zadávací podmínky na výběr firmy na pořízení bankovního úvěru na pokrytí 
dotace „Povodí Ondřejnice – odkanalizování obcí Fryčovice a Hukvaldy“.
-RO dále schválila uspořádání zájezdu do Prahy na vernisáž u příležitosti 65. narozenin akade-
mického malíře Antonína Kroči dne 3. 10. 2012.

Ing. Ivana Hrčková, místostarostka 
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Následující příspěvky neprošly redakční úpravou
a v nich obsažené názory nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.



35

inzerce/příspěvky neprošly redakční úpravou



36

inzerce/příspěvky neprošly redakční úpravou



fo
to

: S
va

to
pl

uk
 L

év



Uzávěrka příštího čísla Hukvaldského občasníku je 15. října 2012.
Termín uzávěrky pro příspěvky občanů a reklamu, které nejsou redakcí upravovány, je 19. října 2012.

Veškeré příspěvky zasílejte na adresu: mistostarosta@ihukvaldy.cz.
Prosím, řiďte se při psaní a zasílání příspěvků pokyny pro autory článků.

Hukvaldský občasník číslo 4/2012 vyjde kolem 1. listopadu 2012.


