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Vážení čtenáři!

Jak ten čas letí! Už tu máme zase Vánoce a Nový rok. Podle některých předpovědí bychom se
nového roku neměli dočkat, protože mu má předcházet konec
světa. Naše redakční rada s ním ale nepočítá. Těšíme se, že pro
Redakční rada
Vás budeme moci i v roce 2013 připravovat Hukvaldský občasník. Téma konce světa je však v současnosti natolik aktuální,
Luděk Bujnošek - Ivana Hrčže jsme vlastně nemohli jinak, než se s ním vypořádat v tomto
ková - Václav Holub - Kateřičísle občasníku. Přeji Vám optimistické čtení.
na Eliášová - Svatopluk Lév
Jménem celé redakční rady Vám přeji příjemné prožití Vánoc a
úspěšný nový rok 2013.
Václav Holub

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

slovo starosty

Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku, a to je období, kdy se lidé za uplynulým rokem ohlížejí. Pravidelně se snažím vás na tomto místě informovat o větších investičních akcích, které právě probíhají nebo se
chystají. Nejdříve malé shrnutí toho, co se letos podařilo udělat. Největší investiční akcí bylo
bezesporu zateplení základní školy a s tím související výměna oken. Celá akce probíhala v průběhu letních prázdnin. Práce i přes drobné problémy probíhaly dle harmonogramu a
3. září mohly děti nastoupit do školy s novou fasádou a novými okny. Souběžně se zateplováním probíhala rekonstrukce školní kotelny. Byly instalovány 2 nové plynové kotle, nový zásobník teplé vody, řídící technologie a na všechny radiátory termoregulační ventily. Jak se projeví
tyto investice na spotřebě plynu, ukáže nastávající zima.
Koncem září se podařilo v areálu školy dokončit dětské hřiště, které bude sloužit mateřské
školce. Za oplocením je umístěno celkem 7 hracích prvků převážně z akátového dřeva.
V souvislosti s plánovaným navýšením kapacity mateřské školky začnou v polovině prosince
probíhat potřebné práce. Vítězná stavební firma, která byla vybrána na základě výběrového
řízení, začne už v průběhu vánočních prázdnin s přestavbou současné sborovny na sociální
zařízení. Místnosti ředitelny a zástupce ředitele budou přesunuty do připravovaných prostor
o patro výše tak, aby celé křídlo budovy v 1. patře sloužilo pouze mateřské školce. Od února
2013 bude možno do školky přijmout dalších 19 dětí.
Nemůžu opomenout velkou investiční akci – výstavbu kanalizace. V souvislosti s tímto proběhlo výběrové řízení na bankovní úvěr ve výši 20 mil. Kč. Nabídku podaly pouze 2 banky, z
toho tu výhodnější Česká spořitelna, a. s. Tento úvěr bude obec splácet po dobu 15 let. Kromě
získané dotace byla ještě obci na pokrytí finančních nákladů poskytnuta ze Státního fondu
životního prostředí půjčka ve výši 8 mil. Kč se splatností 10 let. Až po předložení všech potřebných dokladů na SFŽP bude podepsána mezi Sdružením měst a obcí povodí Ondřejnice
a SFŽP smlouva o poskytnutí dotace. Předpokládaný začátek zahájení prací je v této chvíli
duben 2013. Přesný harmonogram prací v obci bude znám v lednu příštího roku.
Přeji Vám všem poklidné a radostné prožití vánočních svátků. Je to období, kdy každý člověk
může zpomalit a v klidu a pohodě rodinného kruhu načerpat energii do budoucna.
A také Vám přeji, aby nastávající rok 2013 byl pro vás rokem úspěšným v každém směru, rokem, který vám přinese pevné zdraví, hodně štěstí a splnění Vašich přání.
Mgr. Luděk Bujnošek

Klidné prožití vánočních svátků, mnoho zdraví a šťastné vykročení do roku 2013.
starosta Luděk Bujnošek, místostarostka Ivana Hrčková a kolektiv zaměstnanců obecního úřadu
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Tenis jako společenské
dění
Několikrát již zde bylo napsáno, že tenis v obci Hukvaldy
není jen sport, ale i společenská událost. Přesně po vzoru
našich předchůdkyň z první
republiky, vnímáme tenisové
dění jako možnost sejít se
a užít si krásné odpoledne
v okruhu lidí, kteří jsou na
stejné vlnové délce jako
my. Sobota 13. října poskytla ideální podmínky pro
odehrání „Domácího štěstí“
neboli posledního tenisového turnaje sezóny a zároveň
nabídla možnost ukončit
tenisovou sezónu. Sešlo se
„nás ženských“ dost hodně
na to, abychom ukázaly,
jaká je síla dámského tenisu
na Hukvaldech. Rozehrály
jsme turnaj ve čtyřhrách,
a protože máme velikou
podporu našich partnerů,
nejednalo se o čistě dámské
týmy, ale i o páry smíšené.
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Boje to byly opět nelítostné,
ale tento turnaj měl v sobě
něco výjimečného. Sešly
se totiž v roli spoluhráček
naše oslavenkyně. Takže aniž
bychom chtěly, měl z logiky
věci být vítězným párem pár
Hanka Palíková a Dája Laníková. Jenže my tenis bereme
opravdu vážně, takže by nás
nikoho ani nenapadlo hrát
jinak než naplno. Zaslouženě
se proto vítězi stali manželé
Kučovi, kteří porazili všechny
soupeře. Celý tento krásný
den a večer byl zakončen
závěrečným posezením s
oslavenkyněmi. V konečném
počtu se nás sešlo 18, a to
je na malý ženský tenisový
tým číslo úctyhodné. Všem,
kdo se o zdárný průběh
turnaje zasloužili, moc děkuji,
oslavenkyním ještě jednou
gratuluji za nás všechny a
věřím, že společenský život v
tenisovém sportu nezanikne
a bude se jen rozvíjet. Není
přece nic krásnějšího, než
když se parta lidí sejde ke
sportovnímu klání a poté
vítěz i poražený zasednou
u jednoho stolu, společně
zpívají písně v doprovodu
kytar a harmonik. Přeji všem
sportovců a lidem v obci, aby
měli mezi sebou takové vztahy, jako mají tenisové ženy.
Díky za krásnou tenisovou
sezónu a na jaře „ahoj“ na
kurtech.
Za tenisové „baby“
Iva Kapsiová

Ohlédnutí za tenisovou sezónou 2012
Začnu netradičně od konce
sezóny. Na sobotu 17. 11.
odpoledne byl naplánován
již několik let tradičně pořádaný turnaj pro otrlé – tedy
hraní na venkovních kurtech při teplotách pro tenis
nestandardních. Loni nám
počasí přálo. Kurt byl zmrzlý
– dalo se tedy využít tvrdého
povrchu a odehrát „poslední
matchball“. Letos nám však
počasí nepřálo, neboť kurty
byly po ranních mrazících
měkké a tedy nevhodné ke
hře.
Nicméně skalní členy tenisového oddílu (dále jen TO) to
ani od účasti na této tradiční
akci neodradilo. Místo hraní
jsme provedli finální úpravu
před zimou – shrabání a
odvoz listí, odpojení vody,
uschování nářadí, laviček atd.
Na závěr jsme si symbolicky
zahráli čtyřhru na ploše před
cvičnou zdí.
Jak si jistě všichni rádi připomenou, v tuto dobu probíhal
přenos utkání finále Davisova
poháru ve čtyřhře. Využili
jsme tedy pohostinnosti kolegů z fotbalového oddílu a
dívali se společně v klubovně
na naše skvělé reprezentanty, hlučně fandili a pak
slavili jejich důležité vítězství,
završené v neděli ziskem
Davisova poháru. Fandění za

podpory dorostenců fotbalového oddílu bylo určitě slyšet
v dalekém okolí.
Tenisová sezóna 2012 pro
nás skončila a jaká tedy byla?
Naše činnost začíná brigádami na přípravě kurtů,
letos jsme vše opět stihli k
1. květnu a mohli jsme tak
otevřít a přivítat zájemce
z tenisového oddílu i z řad
našich spoluobčanů nečlenů.
Po celou sezónu byly kurty
(zásluhou nejen pana správce) udržovány v dobrém
stavu s kvalitním povrchem,
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na kurtech byl stále vyvěšen
rozvrh hracích dnů a hodin,
pověření členové pronajímali
kurty.
Během sezony proběhly tradiční turnaje – Family Open,
Přebory ve dvouhrách a
čtyřhrách a memoriály p. Jaroslava Strakoše a p. Zdeňka
Adamovského. Novou verzí
turnajového klání byl večerní
turnaj ve zkrácené hře (tie
break).
Při těchto akcích se hrálo i za
umělého osvětlení na kurtu
č. 1, které bylo do provozu
uvedeno loni. Pod světly se
hrálo po celou sezonu, zájem
byl především ze strany
členů TO. Osvětlení se osvědčilo a zvýšilo denní kapacitu
hodin pro hru.
Přivítali jsme i několik tenistů
– hostů z Hotelu Hukvaldy,
kteří byli s úrovní nabídnutých služeb tenisového
oddílu spokojeni.
Naše družstva mužů a žen
se opět zapojila do soutěží
neregistrovaných hráčů organizované pro tenisové oddíly
z okolí Ostravy, Frýdku-Místku a Nového Jičína.
Výbor TO se snaží organizovat nejen provoz na kurtech
a turnaje. Našim zájmem je
dále rozvíjet jak materiální,
tak členskou základnu. V
letošním roce se podařilo
dokončit oplocení, resp.
zvýšit plot kolem kurtu na
straně cvičné zdi a odplevelit
prostor kolem cvičné zdi po
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obou stranách. V plánu na
příští rok je pak úprava cvičné plochy, na které chceme
dosáhnout kvalitního povrchu, který umožní hrát tenis i
v tomto prostoru.
Hlavním záměrem je v tomto
prostoru zprovoznit dětský
kurt. Děti pak budou moci
chodit hrát s kamarády nebo
rodiči kdykoli a zdokonalovat
své tenisové dovednosti. Jedná se o zmenšenou repliku
kurtu pro dospělé s nenáročnou a rychlou přípravou pro
hru a s volným přístupem
pro všechny zájemce po celý
den.
V souvislosti s dalším rozvojem tenisového areálu, k
němuž patří i klubovna TO se
sociálním zařízením, bychom
chtěli získat nové členy z řad
dětí a mládeže. Pro příští sezónu připravujeme založení
tréninkových skupin v kategorii školních dětí a dorostu.
Rádi bychom si ověřili, jaký
bude zájem o tuto činnost.
Proto vás touto formou informujeme a zájemce zároveň
žádáme o zaslání základních
údajů s uvedením jména,
roku narození a možnosti
spojení (telefon apod.) potenciálního zájemce.
Zájemci o členství v TO nám
mohou posílat kontaktní
údaje formou SMS zprávy
na telefon: 722 470 264,
od ledna 2013 najdete další
informace na internetových
stránkách obce Hukvaldy

v sekci „Spolky a kluby“ v části „Tenisový oddíl“, kde jsou už
po celý rok 2012 informace
o činnosti tenisového oddílu
při Tělovýchovné jednotě
Hukvaldy. Máme v našich
řadách zkušené kvalifikované
trenéry, kteří vaše děti (pokud vydrží jejich zájem a vaše
podpora) určitě naučí nejen
základům tenisové hry.
Přihlášky budeme shromažďovat do 31. 4. 2013, pak
bude následovat společná
schůzka se zájemci a jejich
rodiči, na které představíme
naše plány pro rok 2013.
Těšíme se na váš zájem a
spolupráci.
Tenisová sezona 2012 je tedy
u konce. Chtěl bych touto
cestou poděkovat všem,
kdo se aktivně podíleli na
činnosti TO – členům výboru
TO, organizátorům společných akcí a brigád a našim
sponzorům za příspěvky na
naši činnost.
Děkujeme vedení obce a
TJ za jejich podporu, fotbalovému oddílu za dobrou
spolupráci při využívání společných prostor areálu kabin
a kluboven.
Závěrem připojuji jménem
TO naše přání „Spokojeného
prožití vánočních svátků, stálého zdraví a každodenních
radostí v novém roce 2013
všem našim spoluobčanům.“
Ing. Janošek Jaroslav,
předseda TO

Soutěž o keramickou popelnici
Obec Hukvaldy se umístila mezi nejlepšími
obcemi a městy Moravskoslezského kraje
ve výtěžnosti separovaného sběru odpadů
v roce 2012 na krásném 4. místě z téměř 250
obcí.
Ve čtvrtek 6. prosince 2012 převzal starosta
obce Mgr. Luděk Bujnošek při slavnostním
vyhlášení výsledků v multifunkční aule Gong,
v Dolních Vítkovicích ocenění – Keramickou
popelnici a zároveň velmi hodnotnou cenu
– pro každou domácnost v obci sadu barevných třídících tašek na plast, papír a sklo,
které zcela určitě napomůžou ještě lepšímu
třídění. Cena je to hodnotná, když uvážíme,
že jedna sada těchto tašek stojí kolem
150,- Kč a dostane ji každá domácnost v obci,
kterých jsme napočítali více než 680. Tímto
chci občany upozornit, že tyto tašky dostanou při placení poplatku za odpady za rok
2013 na podatelně OÚ u paní Pavly Kovalové.
Jak vlastně funguje hodnocení sběru?
Obce a města ČR jsou hlavními partnery při
zajišťování zpětného odběru a využití odpadů z obalů. V rámci svých činností provozují
ve smyslu zákona o odpadech systémy nakládání s komunálními odpady (tj. shromažďování, sběr, svoz, přepravu, třídění, využívání
a odstraňování odpadů).
Jednou z povinností obce jako původce odpadů je odpady sbírat odděleně, mimo jiné
zajišťovat i tříděný sběr využitelných složek
komunálních odpadů. Vytříděné využitelné složky komunálních odpadů obsahují
i použité obaly a u některých komodit obaly
převažují (např. papír, plasty, sklo, nápojové
kartony).
Obec, která provozuje tříděný sběr komunálních odpadů, se může zapojit do systému
EKOKOM, a to na základě Smlouvy o zajištění
zpětného odběru a na základě této smlouvy
pak obec získává nárok na odměnu za zajiš-

ťování zpětného odběru a následného využití
odpadů z obalů. Odměna se vypočítává
na základě pravidelného čtvrtletního hlášení
o množství, druzích a způsobech nakládání
s využitelnými složkami komunálních odpadů. Výše odměny je závislá zejména na množství vytříděných odpadů, její výše roste spolu
s účinností systému sběru. Odměna pomáhá
snižovat náklady spojené s provozem systému sběru využitelných složek komunálních
odpadů.
Společnost se zavazuje zaplatit obci za plnění
poskytovaná podle Smlouvy odměnu, která
je tvořena několika složkami, paušální odměnou za zajištění zpětného odběru a odměnou za zajišťování využití. Výsledná odměna
je pak součtem jednotlivých složek odměny.
Paušální odměna za zajištění zpětného
odběru
Paušální odměna za zajišťování zpětného
odběru za každého obyvatele je stanovena
částkou v Kč ročně v příslušném kalendářním
roce.
Odměna za zajišťování využití
Odměna za zajišťování využití je tvořena
základní složkou, bonusovými složkami
a garanční složkou. Podmínkou pro zvýšení
základní složky odměny o bonusovou složku
nebo pro uplatnění garanční složky je splnění
podmínek pro uplatnění těchto složek obcí.
Základní složka odměny za zajištění využití
se vypočte tak, že v rámci celkového množství komunálního odpadu, který obec vytřídila dle Výkazu, je v souladu se standardy složení komunálních odpadů a podílu obalové
složky určen množstevní podíl jednotlivých
složek komunálních obalových odpadů
Bonusová složka odměny. Základní složka odměny za zajištění využití je v případě splnění
podmínek pro uplatnění bonusů vynásobena
jednotlivými koeficienty (bonusy) a tak navýšena o bonusovou složku.
Uplatňované bonusy:
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Bonus za dostupnost veřejné sběrné sítě
Dostupnost veřejné sběrné sítě je dána dosažením maximálního limitu pro počet obyvatel
na průměrné sběrné místo a současně dosažením minimálního limitu pro instalovaný
objem průměrného sběrného místa. Průměrné sběrné místo se stanoví jako součet všech
instalovaných sběrných nádob na papír, plast
a sklo směsné, přičemž v místě jsou průměrně 3 nádoby. Minimální instalovaný objem
průměrného sběrného místa se stanoví jako
podíl součtu instalovaného objemu všech
sběrných nádob na papír, plast a sklo směsné,
a počtu obyvatel v obci (dle statistiky ČSÚ).
Bonus za efektivitu využití
Efektivita využití sběrné sítě je dána poměrem mezi množstvím vytříděných odpadů
a obslouženým objemem sběrových nádob
(ukazuje na míru naplněnosti a využití nádob).
Bonus zajištění odděleného sběru kovových odpadů
Pokud obec zajišťuje oddělený sběr kovových
odpadů ve sběrném dvoře, sběrném místě
nebo mobilním sběrem organizovaným
v rámci systému obce
Bonus na vykazování prostřednictvím
hromadného výkazu
Hromadný výkaz je Výkaz vykazující množství
komunálního odpadu, které obce sebraly,
vytřídily a předaly k využití, a další informace
za příslušné období. Informace v hromadném
výkazu jsou podávány za jednotlivé obce.
Jestliže obec splňuje podmínky k získání
bonusu, má právo uplatnit vůči společnosti
nárok na zvýšení odměny koeficientem.
Garanční složka odměny se vypočte tak,
že v rámci celkového množství komunálního
odpadu, který obec vytřídila v daném Období
a řádně předala k úpravě (dotřídění) v garančním režimu, bude v souladu se standardy složení komunálních odpadů a podílu obalové
složky určen množstevní podíl jednotlivých

složek komunálních obalových odpadů.
Fakturace a použití odměny
Odměna za příslušné čtvrtletí je splatná
do třiceti dnů od vystavení faktury obcí.
Odměna je považována za cenu bez daně
z přidané hodnoty (DPH). Pokud je obec povinna na základě zvláštního předpisu uplatnit
DPH, pak se DPH ke stanovené odměně připočítává a faktura musí obsahovat náležitosti
daňového dokladu.
Použití odměny podle této smlouvy je účelově vázáno. Odměnu lze použít jen pro
účely související s nakládáním s využitelnými
složkami komunálního odpadu obsahujícími
odpady z obalů, zejména na financování:
a) vzdělávacích a informačních programů
v oblasti odpadového hospodářství, určených
občanům obce, včetně informování spotřebitelů o zpětném odběru a využití odpadů
z obalů;
b) poradenské, konzultační a projekční
činnosti v oblasti tříděného sběru a využívání
odpadů;
c) systému sběru využitelných komunálních
odpadů, jejich třídění a využívání.
Ivana Hrčková
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téma: konec světa

To je konec!
Vážení a milí čtenáři, neprodávejte své
majetky, neutrácejte naspořené peníze a
nepouštějte se do bilančních diskusí se svým
partnerem. Konec světa nebude! … cesta
do Las Vegas tím pádem taky padá. Budeme
se muset dřít a spořit ještě nějaký ten pátek
než přijde vysvobození. Jistota mého tvrzení se opírá o jeden zásadní fakt. Pokud zde
bude po konci světa, tedy po 21. prosinci
2012 někdo, kdo by se chtěl stavět do pozice
kritika mého článku, tak se s jistotou dá říct,
že svět neskončil, a bude mi muset dát za
10

pravdu. Pokud konec opravdu nastane, tak se
Vám přiznám, že skutečnost, že jsem neměl
pravdu, bude to poslední, nad čím bych před
smrtí přemítal. Tím pádem znovu s jistotou
opakuji … konec nebude!!!
Články tohoto typu a s takovou jistotou, že
nemůžou být vyvráceny, se píší velice dobře.
Můžu si o konci světa vlastně vymyslet cokoli.
Pozor si musím dát na tvrzení, co bude po
21. prosinci – to kdyby opravdu někdo přežil.
Být za vola u posledního žijícího člověka na
této planetě by mě mrzelo. Myslím, že mé
fantasmagorické myšlenkové pochody o tom,
jak konec světa bude vypadat a co bude po
něm, jsou zajímavé, ale rozhodl jsem se, že
jimi nebudu plnit stránky Hukvaldského občasníku, aby nedošlo k nějaké tragické události, a že se kvůli mně svého konce někdo
nebude chtít ani dožít. Dost legrace a pojďme
se podívat na gradující problém konce světa s
dávkou vážnosti.
Ohlášený konec světa jsme tady párkrát už
měli. Jsou dokonce případy, kdy lidé prodali
své majetky a poslední dny si užívali naplno
… já říkám, že nesmyslně utráceli peníze
bez pocitu uspokojení. Když se po konci
světa probrali a zjistili, že se nejedná o nebe,
peklo, reinkarnaci nebo kdoví co všechno,
ale o prvotřídní kocovinu, uvědomili si, že
jim nezbylo ani na zažalování proroka, který
je svým tvrzením uvrhl do nezáviděníhodné
situace. Zde se dostáváme k zásadní otázce všech proběhlých konců světa. Dá se za
špatného...lépe řečeno - né moc uvažujícího
- označit věštce nebo člověka, který naletí?
Přiznám se, že nevím. Svou dávku viny si asi
nesou oba zúčastnění. Co z toho plyne pro
nás nezúčastněné, je jasné. Ve velké míře
jsou zvěsti o konci světa, nadpřirozené síle a
kdejaké energii kroužící kolem nás výmysly
nás samotných. S přírodou a jejím fungováním moc společného nemají. Dokazuje

to i fakt, že čím větší nevzdělanec, tím větší
nesmysl, ale bohužel i více příznivců. Máme
jako lidé asi vrozený smysl pro následování
šílených a odvážných jedinců. Nejednou se
to v naši historii již projevilo. S naším novým
koncem světa to bude stejné. Čím blíže tato
situace je, tím více vidím otupování názorových hrotů jednotlivých „odborníků“, kteří o
konci světa přímo přednášejí. Najednou se
nebude jednat o konec světa jako o výbuch
planety, ale o konec naších časů. Přijde pouze
nový svět. Pokud bude po konci světa nový,
ve kterém bude vše jako v tom starém, tak to
beru všemi deseti. Je však otázkou, proč to
nazývat koncem světa. Prostě se na tom dají
vydělat peníze. To je hlavní důvod. Věřím, že
takový ohlášený konec světa se na tržbách
vypečených léčitelů a jiných šarlatánů projeví
v nemalé míře. Když se na celou věc podívám
z tohohle úhlu a představím si k tomu všemu
například nějakou peprnou internetovou diskusi pod videem s politickou tématikou, tak si
říkám, že konec světa je to jediné, co bychom
si zasloužili.
Věřím, že příroda je mocná. Magnetické síly
dokáží hýbat s hladinou našich moří. Přírodní
živly dokáží zničit vesnici či město za pár vteřin. Jaro dokáže udělat z pesimisty na chvíli
optimistu, ale to je vše. Žádný konec světa,
o kterém se dávná civilizace, kdo ví jakým
způsobem dozvěděla. Žádné nevysvětlitelné
jevy, žádné nadpřirozené bytosti. Jen trochu
fyziky, matematiky, trošku chemie a holá
fakta.
Jednou konec světa jistě přijde … možná
spíše konec lidstva … svět bude pokračovat
dále, ale rozhodně nepřijde v době, kterou
určí někdo z nás, a rozhodně ne zásahem
Božím, Aláhovým ani jiným podobným.
Václav Holub
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Konec roku, konec světa
Mluvit o konci světa teď, v prosinci, když o
něm už stejně mluví všichni? Vždyť na to ani
není čas – první měsíc zimy si žádá účetní
uzávěrky, dokončování projektů, vánoční
úklid a spoustu dalších věcí, které je třeba
udělat, než skončí rok. Ano, rok, ne svět.
Až to nebezpečné datum nastane, budou
mnozí s roční uzávěrkou hotoví, a snad i
předvánoční přípravy nebudou tak hektické,
když letos v kalendáři před Štědrým dnem
vycházejí dva víkendové dny. Kdo nad životem moc nepřemýšlí, nechystá se bilancovat
ani na Silvestra, natož 21. prosince. Ostatně
je pravda, že předsevzetí mívají větší úspěch,
pokud se dávají a plní průběžně. Na druhou
stranu, pokud se člověk vnímá s odstupem a
nadhledem, leckdy při osobním bilancování
uzná, že v některých věcech chybuje soustavně. A říká se, že i lidská historie se opakuje
pořád dokola, jen v jiných dobových kulisách.
Nejspíše proto, že lidstvo je zkrátka nepoučitelné.
Dějiny jsou plné příběhů přírodních katastrof,
válek, epidemií a dalších událostí, které ovlivnily rozvoj kultur a civilizací. Pokud pohromy
nepřinesly úplný zánik, staly se příležitostí
pro nový rozvoj a zároveň podnítily myšlenky
na nadpřirozené vlivy, na jevy a události, které postrádají všední vysvětlení a ponechávají
místo víře a fantazii. Zásadní prostor pro rozvoj mytologie poskytla nebesa, která člověku
ukazují běh času a dávají životu rytmus a
několik jistot – že každé ráno vyjde slunce, že
měsíc vystřídá během čtyř týdnů všechny své
tváře a že po roce se opět vrátí jaro. Astronomie vlastně vznikla z potřeby spolehlivého
počítání času.
Zatímco samotné střídání dne a noci je velmi
prosté, uspořádat dny do kalendáře lze různými způsoby. Pravidla pro počítání dnů v roce
se v různých kulturách liší nejen díky rozdílné
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úrovni astronomických vědomostí tvůrců
jednotlivých kalendářů, ale například i vlivem
přírodních podmínek. Staroegyptský rok
měl tři roční období – záplavu, setí a sklizeň
– vymezenou pravidelným rytmem každoročních záplav na Nilu a cyklem zemědělských
prací. U nás jsme zvyklí vnímat proměny čtyř
ročních období, v Indii rozeznávají ročních
období šest. I samotná délka roku je při sestavování kalendáře oříškem, a tak vznikly kalendáře lunární s délkou roku 354–355 dnů nebo
solární s délkou 365–366 dnů. Náš kalendář
má původ v antickém Římě, kde z původně
lunárního roku přešli na počítání podle solárního roku a za vlády Gaia Julia Caesara přijali
vkládání dnů během přestupných let, čímž
vznikl juliánský kalendář, převzatý později i
křesťanskou církví. Zpřesňující úpravou pravidla o přestupných rocích z něj v 16. století
vznikl dnes ve světě nejrozšířenější kalendář
gregoriánský, pojmenovaný po papeži Řehoři
XIII., který reformu vyhlásil. V křesťanském
světě se také ujal letopočet odvozený od
narození Ježíše Krista – zajímavé je, že tento
způsob číslování let vytvořil mnich Dionysius
Exiguus až v roce 525 n. l. a trvalo další dvě
století, než se datování let „po Kristu“ všeobecně rozšířilo.
Gregoriánský kalendář se dnes používá ve
většině zemí světa a je uznáván za astronomicky poměrně přesný. Propracovaná
pravidla počítání dnů však mohou vypadat
i docela jinak, což dobře ukazuje kalendář
starých Mayů. Ti používali několik souběžných jednotek, v nichž se jako početní základ
uplatňovalo číslo 20, snad podle součtu
prstů na rukou a na nohou. Mayové pracovali
hned se dvěma pojetími roku. První z nich,
označovaný jako tzolk‘in, měl délku 260 dnů,
přičemž dny v tzolki‘nu se neseskupovaly do
týdnů a měsíců, ale průběžně se kódovaly
– neustále cyklicky se opakovalo 20 jmen a
souběžně s tím se přiřazovala čísla od 1 do 13

(např. 1 k‘an, 2 chikchan, 3 kimi atd.), každý
den v rámci jednoho tzolk‘inu tak označovala jednoznačná kombinace jména a čísla.
Jednalo se o „posvátný“ kalendář bez zřejmé
vazby na astronomické úkazy. Podle jedné
z teorií byla jeho délka odvozena od délky
těhotenství (jako čas mezi první vynechanou
menstruací a porodem), jiné možné vysvětlení leží ve společném násobku čísel 13 a 20,
což byla pro Maye důležitá čísla – dvacítka
byla základem jejich početního systému a
třináct mělo být úrovní v Nadsvětě, v němž
přebývali mayští bohové (třináct je také spojů
mezi částmi těla, počítáme-li mezi ně kotníky,
kolena, kyčle, ramena, lokty, zápěstí a krk).
Druhým mayským pojetím roku byl haab‘
o délce 365 dnů, který měl zřejmě základ
v ročním cyklu slunce. Haab‘ se členil do 18
měsíců po 20 dnech, k nimž se na konci roku
přidávalo 5 dnů k vyrovnání celkového počtu
dnů v roce. Zajímavé je, že Mayové si byli
vědomi nepřesnosti mezi délkou slunečního
roku a počtem 365 dnů, ovšem k zavedení
přestupných let ani k jiným opravám nikdy
nepřistoupili. Nezvyklý je i způsob číslování
dnů – první den v měsíci označovali Mayové
nulou (dny tak měly čísla 0 až 19).
I když tzolk‘in byl kalendářem posvátným,
užíval se ve všedním životě více – určoval
totiž rytmus obřadů a podle tzolk‘inu Mayové
uváděli i datum svého narození. Haab‘ a tzolk‘in se kombinovaly v takzvaném kalendářním kruhu – vzájemné označení dnů podle
jednoho i druhého systému se znovu zopakovalo po 18 980 dnech, tedy po 52 haab‘ech
či 73 tzolk‘inech. Datum uvedené současně
podle obou kalendářů umožňovalo spolehlivě určit konkrétní den i v rámci meziročního
srovnání.
Protože kalendářní kruh se završil vždy po
asi 52 letech, tedy zhruba během jednoho
lidského života, potřebovali Mayové k popisu
historických událostí komplexnější časový

cyklus. Od Olméků převzali takzvaný dlouhý
počet, v němž se dny počítají v pěti úrovních:
20 dní tvoří 1 uinal, 18 uinalů tvoří 1 tun (což
odpovídá 360 dnům, tedy zhruba 1 roku),
20 tunů tvoří 1 k‘atun a 20 k‘atunů tvoří 1
b‘ak‘tun (odborníci na mayská studia rozlišují ještě další čtyři úrovně dvacetinásobků:
piktun, kalabtun, k‘inchiltun a alautun, ovšem
jejich užití je jen teoretické). Podle Mayů byl
svět stvořen 11. srpna 3114
př. n. l. (ve vyjádření našeho současného, tedy
gregoriánského kalendáře), v zápise mayskou
pěticí čísel jde o datum 13.0.0.0.0, po němž
následoval den 0.0.0.0.1. Od té doby uplynulo
už dvanáct b‘akt‘unů a třináctý se má završit
právě s příchodem 21. prosince 2012.
Právě v tomto bodě mayského kalendářního systému vznikl prostor pro domněnku
o přicházejícím konci světa, kterou ovšem
znalci mayské kultury a historie odmítají jako
čirou dezinterpretaci. Vyznavači esoteriky a
kultury New Age přišli s výkladem, že svět
v mayském chápání prochází cyklickým
zánikem, z něhož vždy přichází nové stvoření.
Protože historické datování zatím „posledního“ stvoření světa naznačovalo, že byl
znovustvořen po 13 završených b‘ak‘tunech,
měli bychom se údajně 21. prosince 2012
dočkat zakončení dalšího „Velkého kruhu“ třinácti b‘ak‘tunů, v němž současný svět skončí
a přetvoří se do nové podoby. Odborníci na
kulturu Mayů takovou interpretaci nepřipouštějí, „Velký kruh“ je podle nich novodobou
mystifikací a po onom magickém datu začne
v dlouhém počtu zcela prozaicky čtrnáctý
b‘ak‘tun. Až se 13. října roku 4772 n. l. završí i
dvacátý b‘ak‘tun, završí se s ním i první piktun
a začne se počítat piktun druhý. Dlouhý
počet je v tomto ohledu naprosto lineární, do
nekonečna běžící kalendářní systém. Často je
v této souvislosti citována výkonná ředitelka
Nadace pro podporu středoamerických studií
Sandra Noble, která zdůrazňuje, že završení
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celého cyklu bylo starými Mayi oslavováno
a že pohlížení na 21. prosinec 2012 jako na
jakýsi den Posledního soudu nebo kosmické
transformace je naprostý výmysl, na kterém
se ovšem mnozí pokusí vydělat.
Rovněž vědci se k fenoménu „konce světa
2012“ stavějí jednoznačně – pokud má naši
civilizaci postihnout zánik nebo duchovní
transformace, nebude to zřejmě z nedostatku
číslic k počítání dnů. Konce civilizací nepřicházejí ze dne na den, jsou spíše výsledkem
změny podmínek, ve kterých daná kultura
fungovala, ať už v důsledku vyčerpání přírodních zdrojů, nepřízně počasí nebo neschopností adaptovat se na přicházející změny.
Plané poplachy pak dělají „medvědí“ službu
reálným rizikům, o nichž slýcháme tak často,
že už jsme si na jejich hrozbu vlastně mezitím
zvykli.
Ať už tedy naši civilizaci čeká v blízké budoucnosti zánik nebo zásadní spirituální
proměna, letošní rok zřejmě skončí zcela
předvídatelně 31. prosincem. Mezitím si
pro ukrácení chvíle můžeme pustit názorný
katastrofický hollywoodský film „2012“ nebo
Trierovu apokalyptickou „Melancholii“, zatímco proud koled a dalších vánočních písní
zaručeně přetne loňský hit Britney Spears „Till
The World Ends“. Pokud byste si raději pustili
tematickou písničku česky, jednu „Světovou“
na své poslední album, nekonečně nazvané
„Ležatá osmička“, zařadili Tata Bojs. Reportážím o různých pohledech na hrozbu konce
světa neunikneme ani v denní publicistice
a zpravodajství. Doufejme, že žádná místa
v Čechách ani na Moravě nezaplaví davy lidí v
očekávání, že s koncem světa vystoupí z hory
obří UFO, které by je mohlo zachránit před
zánikem a odvézt je do nových světů. Na jihu
Francie v obci Bugarach už se na takový příval
vyznavačů New Age se vší vážností připravují.
Jednu pozitivní věc na celém pozdvižení kolem mayského kalendáře však najít můžeme
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... završení celého cyklu bylo
starými Mayi oslavováno a
že pohlížení na 21. prosinec 2012 jako na jakýsi den
Posledního soudu nebo
kosmické transformace je
naprostý výmysl, na kterém
se ovšem mnozí pokusí vydělat.
Rovněž vědci se k fenoménu
„konce světa 2012“ stavějí
jednoznačně – pokud má
naši civilizaci postihnout
zánik nebo duchovní transformace, nebude to zřejmě
z nedostatku číslic k počítání
dnů ...
– konec dekády nebo století je daleko, a tak
budeme-li chtít, můžeme si ve velkém zabilancovat právě nad tímto datem. S přemítáním nad koncem světa nás možná napadne,
že jiné věci skutečně konečné jsou, a že stojí
za to o ně pečovat a vážit si jich. O to větší
chuť jít dál pak snad najdeme do zcela všedních dnů, které nás čekají od 2. ledna 2013.
Tak ať jich je co nejvíc a konec v nedohlednu!
Autorem článku je RNDr. Martin JUREK, Ph.D.,
odborný asistent na katedře geografie
Univerzity Palackého v Olomouci

... nic nebude,
žádný konec,
dokonce ani nový
začátek něčeho,
prostě normální
den, jako každý
druhý...

... Konec světa
bude až příští
rok ...

... není třeba panikařit! Své životy
máme v podstatě
ve svých rukách ...
... ať si říká kdo
chce co chce, ale ... těším se na něj
já si raději koupím a na lepší kladnou
nějaké konzervy ... energii ...

Jaký máte názor na předem ohlášený konec světa dne 21. 12. 2012?
... Nevěřím na to,
a jestli bude, tak
nám to jedno
bude...
... určitě nebude,
ale pro jistotu pozavírám veškeré
okna a dveře aby
se mi nulový prostor, kterým bude
procházet země v
galaxii, nedostal
do bytu ...

... je legrační, jak
se necháme v
téhle moderní
době zblbnout, i
potomci Mayů se
nám smějí ...

... mohli to ohlásit
trošku dříve, nestihl jsem se na
něj připravit tak
jak bych chtěl ...

... myslím si, že je
... ufff - už se neto naprostý nemůžu dočkat!
smysl, ale baví mě
Nabral jsem v po- pozorovat jedinslední době dost ce, kteří jsou tímvelkých půjček a to koncem světa
tenhle konec svě- zmanipulováni ...
ta je řešením ...
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Ondřejská pouť
Poslední měsíc v roce je spojen s několika
jmény svatých, k nimž se vážou různé zvyky
a tradice. Vlastně začínají svátkem svatého
Ondřeje dne 30. listopadu. To se první adventní neděli odbývá pouť na hukvaldském hradě,
v kapli tomuto světci zasvěcené.
Kapli svatého Ondřeje na hukvaldském hradě
nechal postavit kardinál František Ditrichstein
v roce 1602. Pro umístění presbytáře kaple
bylo využito jedno z opevnění. Tato nová kaple nahradila starou domácí kapli v renesančním paláci na pátém nádvoří. Z počátku byla
kaple sv. Ondřeje „přifařena“ k rychaltickému
kostelu sv. Mikuláše a rychaltický farář v ní měl
sloužit mše svaté pro panstvo, zámecký kaplan
pouze pro vězněné.
Se sv. Ondřejem se spojují různé legendy, o
některých jsme četli v minulém Občasníku.
V den svátku sv. Ondřeje se prý mohly získat
skryté poklady. To stačilo postavit se pod
křížovou cestu a počkat, až kolem čert ponese
poklad na zádech. Jak ho od něj získat, to se
už neříkalo. Ale jako legenda je to hezké. Na
svatého Ondřeje do západu slunce měly být
ukončeny všechny polní práce, jinak se věřilo
v nebezpečí, že nedbalého sedláka navštíví
čerti nebo čarodějnice. S tímto dnem se pojí
i pranostiky. Tak alespoň jednu: „Na svatého
Ondřeje hoď dřívko na vodu: Přeplyne-li, bude
mokrý rok; zůstane-li na povrchu tiše, bude
suchý rok“.
Listovala jsem kronikami a snažila se najít něco
o tom, jak se dříve na Hukvaldech Ondřejská
pouť slavila. Prvá nejstarší obecní kronika se
o této události vlastně mnoho nezmiňuje.
Jenom v zápise za rok 1930 kronikář napsal:
„30. listopadu odbývá se každoročně pouť na
zříceninách hradu hukvaldského v tamním
kostelíčku založeného ke cti sv. Ondřeje, kde
se koná při této příležitosti slavná mše svatá.
Letošního roku byla tato pouť navštívena
nebývalým počtem návštěvníků“. V dalších
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letech, i když určitě pouť na hradě byla, se v
kronice o tom bohužel téměř nepíše. Přesto se
však tato tradice zachovala až do dnešní doby.
Vzala jsem si tedy na pomoc další písemnosti
o Hukvaldech, nahlédla do farních kronik,
vzala v úvahu vzpomínky pamětníků. Sloužila
se mše svatá v kapli, na nádvoří hrála muzika.
Připomenula jsem si rozhovor s paní Anežkou
Sasínovou, která se při jedné besedě s ní o
pouti na hradě také rozvyprávěla: „Pro úklid
kaple na hradě před Ondřejskou poutí jsme s
manželem, který dvacet let byl hukvaldským
kostelníkem, museli vynést nahoru v „baňkách“ v trávnici na zádech i vodu a také kámen
s ostatky svatých“.
Domnívám se, že vždycky se v hradní kapli
sloužila mše svatá. Na nádvoří hrála muzika.
Kdy se začala poutníkům nabízet vařonka a
párky jsem z žádných písemných pramenů
mi dostupných nezjistila, jisté je, že i tato
tradice je dost dlouhá. Vždy se našla parta
dobrovolníků, která se o toto tradiční občerstvení postarala. Občas musela věci vynést na
vlastních zádech, to když sníh ztížil cestu na
hrad autem.
Na vařonku a na párky se návštěvníci hradu
těšili. Ani zima je neodradila a někdy ani sníh
nevadil. V roce 1985 se v kronice píše: „Na
Ondřejskou pouť pěkně mrzlo, to však pravidelné návštěvníky této každoroční akce vůbec
neodradilo, vařonka pro zahřátí velmi chutnala, stejně jako párky i letos ohřívané v kotli na
hradním nádvoří.“
V roce 1998 je psáno: „Ondřejská pouť připadla
letos na neděli 29. listopadu. Počasí moc nepřálo, bylo chladno, slabý sněhový poprašek
byl kluzký. P. Damián Frysz (tehdejší kozlovický
farář, který měl na starosti i Hukvaldy) pozval
ostravského biskupa Msgre. Františka Lobkowitze ke sloužení mše svaté. Otec biskup
pozvání přijal. Cestu na hrad absolvoval pěšky,
vybaven poutnickou holí. Po uvítání v kapli
se ujal slova. Po mši se setkal se zástupkyní
starosty, paní Jaroslavou Michnovou. Pan sta-

rosta s bývalým svým zástupcem ho pozval na
vařonku. Za farníky s ním pohovořil tehdejší
předseda KDU-ČSL, pan František Sasín, který
ho k sobě také pozval na oběd. Přicházející
návštěvníky již na Podzámčí vítalo množství
stánků s nejrůznějším zbožím – pouťovým i
nepouťovým. Jen pravé sklenovské preclíky,
které se kdysi na Ondřejské pouti prodávaly,
chyběly. Jakési se sice prodávaly, s křupavou
dobrotou však neměly nic společného. Bylo
možno si koupit keramiku, suvenýry, hračky i
mnoho dalšího zboží. Na hradě se prodávala
vařonka, byly i párky. Po návratu si mohli poutníci dopřát výborný guláš v klubu důchodců,
nebo oběd v některé restauraci“.
Ondřejská pouť je hukvaldskou velmi hezkou
tradicí, i když něco by nemuselo být, například
stánky s nejrůznějším „nepouťovým“ zbožím.
S Ondřejskou poutí jsou spojeny preclíky a
matičky, které se v podhradí prodávaly. Pekly
se v mnoha hornosklenovských chalupách
ve zvláštních pecích. Těm, co je pamatují, se
po nich stýská. Sklenovské preclíky se pekly
bůhví od kdy. Existuje legenda o sklenovském
zazděném preclíkáři z doby hejtmana ukrutného Maxmiliána Harasovského, a to už je moc
dávno, jistě jste ji četli.
I na zmínky o Mikuláši jsou kroniky velice
skoupé, dalo by se říci, že se o nich téměř
nepíše. Nejvíce o tomto tématu zmiňují školní
kroniky, píší o Mikulášských či vánočních besídkách, kdysi dávno o nadílce pro chudé.
Takže je možná dobré si vzít na pomoc paměť.
Hodně z vás, čtenářů, si vybaví bryčku s koňmi,
v níž seděl Mikuláš s andělem a poskakoval
čert, někdy byli i dva. Jezdili dědinou, kde byli
zváni, se zastavili. Byli pozváni i do školy. Tam i
dnes Mikuláš s andělem i čertem chodí.
Paní Sasínovou, o níž jsem psala v souvislosti
s poutí na hradě, jsme navštívili 5. prosince,
pochopitelně jsme se i jí zeptali, jak to bylo na
Mikuláše a o Vánocích. Když byla paní Sasínová školačka, byla v obecní hospodě mikulášská
nadílka. Čekala, že také dostane dárek, nevě-

děla, že to dává maminka, a protože na dárky
nebyly peníze, nedostala nic. V dětství měli o
Vánocích, které si také vybavila, malý stromeček se slaměnými řetězy, pár svíčiček. K večeři
hrachovou polévku, krupici a „slivkovou máčku“, ryby nejedli. Potom měli buchtu z mouky
„vrťanky“ a lipový čaj slazený medem. Hrách
na polévku vyměnili se sousedem Kornetou za
med, to maminka poslala vyřídit Anežku. Ani
na vánoční dárky nebyly peníze. Později, když
už byla paní Sasínová vdaná a chystala Vánoce
svým dětem, měli stromeček se skleněnými
ozdobami. Krásné, jak živé jahůdky byly, pan
Sasín je přivezl z Ostravy. Stromek strojila večer, když děti spaly, aby ráno měly překvapení.
Večeři připravovala podobně, jako doma, dodnes si pamatuje, jak se vaří „slivková máčka“.
Dnes si pochutná i na rybě.
Na Štěpána chodívala se sourozenci po koledě, při které se zpívalo:
Pásli ovce Valaši při betlémském salaši,
anděl se jim ukázal, do Betléma jim kázal.
Běže, běžte, pospěšte, pána Krista najdete,
on tam leží v jesličkách, ovinutý v plenčičkách.
Sv. Mikuláši je zasvěcen rychaltický kostel,
takže na jeho svátek připadla rychaltická pouť.
I na ní se před kostelem prodávaly preclíky a
matičky, ty jsme vždycky chtěli.
Vánoce se slaví v každé rodině, samozřejmě
jinak, než to pamatovala paní Sasínová. Každá
rodina po svém. Podle své chuti si připraví
večeři, už není přísný půst, takže se mnohde
objevují vepřové řízky, někde dodržují i staré
zvyky, třeba si dávají pod talíř rybí šupinu, aby
i další rok byly peníze, pouštějí lodičky z ořechových skořápek, lijí olovo, rozkrajují jablíčka,
jdou na půlnoční. Nechodí se na Štěpána
koledovat. Z Vánoc se stal byznys, reklama na
ně na nás útočí v supermarketech už počátkem října.

Karla Klečková
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Obecní knihovna

Výběr registračních poplatků na rok 2013 zůstává beze změny.
Aktivní čtenáři 		
80,- Kč
Důchodci		 50,-Kč
Mládež a studenti
20,-Kč
V případě, že budete chtít přispět darem nad rámec výše uvedených poplatků – rádi dar přijmeme.
Vybrané finanční prostředky budou využity na zakoupení nových knih.
Poplatky budou vybírány po 1. lednu 2013 při vaší první návštěvě v novém roce.
V období vánočních svátků bude knihovna od 20. 12. – 2. 1. 2013 včetně uzavřena.
Provoz bude zahájen v úterý 8. 1. 2013 od 11.00 hod
Všem čtenářům přeji příjemné a klidné prožití vánočních svátků. V novém roce přeji hlavně
hodně zdraví, štěstí, splnění všech přání, osobní a rodinnou pohodu.
Svatava Hrabovská

Předvánoční modelování

I když za okny už byla tma, v pátek 16. listopadu se v 1. třídě stále svítilo. Ve třídě Boba a Bobka
se sešli rodiče a děti ke společnému modelování.
Někteří měli keramickou hlínu v ruce poprvé, ale za chvilku přišli na to, že se s ní pracuje podobně jako s modelovací hmotou. Při společné činnosti čas rychle ubíhal. Bylo pěkné pozorovat, jak vznikají vánoční svícny a děti se s rodiči domlouvají na konečném tvaru, ozdobách a
barvě.
Po vysušení a vypálení v keramické peci si prvňáci odnesou své výrobky domů. Kromě rozzářených svícnů o Vánocích všem zůstanou pro vzpomínku fotografie – jednu, tu poslední, můžete
vidět i vy. Co říkáte? Že se nám svícny povedly!
Mgr. L. Stiborková, tř. uč.

Náprava povodňových škod

V důsledku několikadenních vydatných srážek v květnu 2010 došlo k sesuvu půdy ve strmém
svahu na chatovišti. Tím byl znemožněn přístup na parcelu č. 740/17 a vážně ohrožena stabilita místní komunikace 3. třídy, která se nachází nad tímto sesuvem.
Uvedená parcela i komunikace jsou v majetku obce Hukvaldy. Zastupitelstvo obce na základě
návrhu Rady obce schválilo uzavření smlouvy o dílo na úpravu a zajištění této komunikace
s firmou Lesostavby Frýdek-Místek, a. s. za cenu 183 334,- Kč vč. DPH.
V září 2011 pak bylo požádáno o dotaci z Fondu solidarity EU Povodeň 2012, která byla naší
obci schválena a vyplacena v plné výši.
Ivana Hrčková, místostarostka
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Beskydská liga 2012
Uplynulo osm let,
co Beskydská liga
spatřila svět.

Jejich holky jsou moc dobré,
letos jim to nevyšlo.
Že jsou třetí – nevadí,
však ony si poradí.

Každý tým má svoje klady,
ale taky zápory.
My jsme rádi, že jste tady,
že jste naše opory.

Minulý rok Palkovice
ligu zakončily,
letos jsme my zase
žezlo uchvátili.

Vyšní Lhoty všichni znají,
ti kameru užívají .
A my všichni utřem hubu,
soutěž je už na Youtubu.

Závěrem se všichni sejdem,
bychom mistry uctili,
zhodnotili naši ligu
a žízeň uhasili.

Hájov-to jsou hoši zlatí,
ligu vyhrát umí.
Letos nám to ukázali,
všichni na ně čumí.

Karolinka vyhrát umí,
letos jim to nevyšlo.
Hoši holky nemají,
za druhýma běhají.

Z toho plyne poučení,
Beskydská liga - ta bez nás
není.
Matěj Gřes
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přehled: škola/obec

Plánované akce ve společenském sále Základní školy a Mateřské školy
Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvková organizace od 1. 1. 2013.
Kontaktní osobou ze strany školy je ředitelka školy Mgr. Alena Lévová.
Seznam je průběžně aktualizován.

Nejsou zde uvedena jednání obecního zastupitelstva a samostatné akce školy.
Může dojít ke změnám termínů, zodpovědných osob a určitě dojde k nahlášení dalších pronájmů ve společenském sále.
Mgr. Alena Lévová
ředitelka školy

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
OD 24. 12. 2012 DO 1. 1. 2013
OBECNÍ ÚŘAD HUKVALDY
BUDE UZAVŘEN
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Umístění autobusových zastávek v Rychalticích po zprovoznění
„Silnice I/48 Rychaltice – Frýdek-Místek“
Jednotlivé linky budou zastavovat na zastávkách „Hukvaldy, Rychaltice, pod mostem“, a „Hukvaldy, Rychaltice, u mostu“. Zastávka „Hukvaldy, Rychaltice, na mostě“ byla stavbou odstraněna
a nelze ji obnovit.
Na zastávce „Hukvaldy, Rychaltice, pod mostem“ budou v obou směrech zastavovat spoje
jedoucí:
ve směru na Fryčovice nebo od Fryčovic
ve směru na Frýdek-Místek nebo od Frýdku-Místku přes Chlebovice, Zelinkovice – tedy mimo
R48
Linky provozované ČSAD Frýdek-Místek, a. s.
860302 Frýdek-Místek-Hukvaldy
860303 Frýdek-Místek-Příbor-Kopřivnice
860335 Frýdek-Místek-Příbor-Nový Jičín
Linky provozované Veolia Transport Morava, a. s.
880621 Nový Jičín-Příbor-Frýdek-Místek
880628 Nový Jičín-Příbor-Staříč
880640 Kopřivnice-Příbor-Trnávka-Petřvald,Petřvaldík
880647 Nový Jičín-Frýdek-Místek-Nošovice
880662 Kopřivnice-Příbor-Frýdek-Místek
910122 Ostrava-Nový Jičín-Přerov-Olomouc-Brno
910371 Ostrava-Brušperk-Hukvaldy-Kozlovice
910372 Ostrava-Fryčovice-Příbor-Kopřivnice
910376 Ostrava-Stará Ves nad Ondřejnicí-Brušperk-Frýdek-Místek
Linka 880639 Kopřivnice-Hukvaldy,Horní Sklenov bude zastavovat:
ve směru na Příbor na zastávce „Hukvaldy, Rychaltice, pod mostem“
ve směru od Příbora na zastávce „Hukvaldy, Rychaltice, u mostu“
Linka 880658 Olomouc-Hranice-Nový Jičín-Frýdek-Místek bude zastavovat:
ve směru od Frýdku-Místku na Příbor na zastávce „Hukvaldy, Rychaltice, pod mostem“
ve směru od Příbora na Frýdek-Místek na zastávce „Hukvaldy, Rychaltice, u mostu“
Tato linka nezastavuje v Chlebovicích a Zelinkovicích, pojede po nové R48.
Linky provozované ČSAD Vsetín, a. s.
820151 Zlín-Vsetín-Valašské Meziříčí-Rožnov p.R.-Nový Jičín-Ostrava
820175 Valaš. Klob.-Luhačovice-Vsetín-Rožnov p.R.-Nový Jičín-Ostrava
Tyto linky nejsou předmětem závazku veřejné služby (nejsou dotovány). Spoje byly využívány
minimálně, proto nebudou v Rychalticích zastavovat.
Ivana Hrčková, místostarostka
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Z jednání Rady obce Hukvaldy
Rada obce Hukvaldy se v minulém období sešla ve dnech 20. 8., 24. 8., 12. 9., 8. 10., 22.
10.,14. 11. a 28.11. 2012. Mezi nejdůležitější body jednání patřilo:
1. Příprava výběrového řízení a zadávacích podmínek na akci „Obnova sakrálních
staveb v obci Hukvaldy – II. etapa“, které proběhlo 22. 10. 2012, kdy byla vybrána firma
Martina Bocka z Vendryně za cenu 451 660,- Kč. Na tuto obnovu byla Obci Hukvaldy
přiznána dotace z Moravskoslezského kraje z Programu „Podpora obnovy a rozvoje
venkova Moravskoslezského kraje 2012“ ve výši 281 000,- Kč. V současnosti je s realizátorem akce podepsána smlouva a započato v přípravných pracích.
2. Podání žádosti o dotaci z „Programu rozvoje venkova 2007-2013, MAS Pobeskydí,
Kulturní dědictví a tradice“ na „Výměnu otopného systému a oken v budově č. p. 40 –
Rodný dům Leoše Janáčka“. Všechny požadované práce jsme konzultovali s Odborem
památkové péče a Památkovým ústavem v Ostravě. Na výměnu otopného systému byl
zpracován projekt, kde byla stanovena projektová cena 580 000,- Kč a na nová okna,
která by musela být podle požadavků památkářů dřevěná, jsme si nechali zpracovat
předběžnou nabídku, kdy se předpokládaná cena pohybovala kolem 1 100 000,- Kč.
Jelikož se celková částka pohybovala vysoko nad sumu, která byla v dotaci nabízena,
rozhodli jsme se požádat pouze o částku na výměnu otopného systému. V měsíci
říjnu proběhlo v Třanovicích jednání hodnotící komise spolu s veřejnou prezentací, ale
bohužel i díky velkému množství dalších uchazečů, nebyla naše žádost vybrána. Na jaře
příštího roku má být vyhlášena podobná výzva, které se opět zúčastníme.
3. Výběr firmy na pořízení nových webových stránek pro IC, na které jsme dostali dotaci
z Moravskoslezského kraje. Byla vybrána firma Antee za částku 14 000,- Kč bez DPH.
4. Výběr firmy na provedení montáže sádrokartonů na stropě v chodbě ZŠ, zakázku
získala firma Jurečka heating za částku 104 076,- Kč bez DPH.
5. Projednání proplacení faktury firmy Jinstav za úpravu původní zpevněné plochy u
nově vybudovaného parkoviště mezi ZŠ a DPS v částce 5 347,- Kč.
6. Proplacení faktury firmě Frensport za sportovní soupravy pro fotbalisty zakoupené
v souvislosti se sportovními hrami v polské Visle v částce 15 360,- Kč s DPH.
7. Schválení prodeje 22,8 m3 dřeva z nahodilé těžby z obecního lesa firmě Lesostavby a.
s. za částku 850,- Kč za m3.
8. Úhradu faktury ve výši 16 177,- Kč v souvislosti s instalací osvětlení v oboře v době
konání festivalu Janáčkovy Hukvaldy.
9. Schválení uzavření dodatku ke smlouvě o rozšíření systému separovaného sběru o
2 kusy nádob na papír a 1 nádobu na plast, které byly umístěny v Rychalticích pod
mostem, u obchodu v Dolním Sklenově a na Hukvaldech.
10. Schválení uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě se společností RENO – vyčíslení víceprací a méněprací v souvislosti se zateplením školy.
11. Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Moravskoslezského kraje na
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činnost hasičů.
12. Schválení příspěvku 2 000,- Kč na Hukvaldské šachování, které proběhne v hotelu
Hukvaldy.
13. Schválení navýšení kapacity v mateřské školce na 81 dětí.
14. Rada obce doporučila předložit Zastupitelstvu obce návrh Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru a přepravy odpadů
se stejnou výší poplatku jako v minulých letech 400,- Kč pro trvale žijící občany obce a
500,- Kč pro chataře, na jednání ZO byl poplatek zvýšen na 450,- Kč pro občany Hukvaldy a na 650,- Kč pro chataře.
15. Schválení navýšení cen za užívání kabelové televize v souvislosti s navýšením počtu
programů a se zvyšující se cenou elektrické energie.
Mini – z 80,- Kč na 90,- Kč
Základní – z 170,- Kč na 180,- Kč
Filmová – z 430,- Kč na 440,- Kč
16. Schválení zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na zhotovitele
stavby „ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy, vestavba sociálního zařízení – II. část“. Ve výběrovém řízení, které proběhlo 20. 11. 2012 a zúčastnilo se ho 7 firem, byla jako nejvýhodnější vybrána firma ALVAC s. r. o. z Havířova – Podlesí za cenu 274 046,- Kč bez DPH.
17. Schválení prodeje dřeva z obecního lesa, jednalo se opět o nahodilou těžbu dřeva
v množství 32,99 m3 napadeného kůrovcem firmě Lesostavby za částku 40 997,- Kč.
18. RO vybrala firmu Jan Slabý z Brušperka na opravu komunikace na chatoviště nad
Ševčíkovými za částku 59 478,- Kč vč. DPH. Cesta je v současnosti opravená.
19. RO dále vzala na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Hukvaldy
v roce 2012 Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem kontroly a interního
auditu, při kterém nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
20. RO schválila nové podmínky pro zveřejňování reklamy v obecní televizi od
1. 1. 2013, které jsou k dispozici na stránkách obce a zároveň k přečtení v tomto čísle
občasníku a změnu ceníku za zveřejňování reklamy v Hukvaldském občasníku - snížení
z 1 200,- Kč na 400,- Kč za celou stránku a z 600,- Kč na 200,- Kč za polovinu stránky.
21. RO schválila plán lesní činnosti na rok 2013, který vypracoval podle osnov lesní hospodář Ing. Dušan Vyvial a uložila vypracovat zadávací podmínky pro výběrové řízení na
výběr firmy pro práce v lese v roce 2013.
22. Schválení rozšíření veřejného osvětlení v Rychalticích o světelný bod, který bude
umístěný u č. p. 131 a 215.
23. Schválení příspěvku 1 000,- Kč základní organizaci Českého svazu ochránců přírody,
Záchranné stanici a centru ekologické výchovy a 2 000,- Kč Českému svazu včelařů,
základní organizace Rychaltice.
Ivana Hrčková
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Následující příspěvky neprošly redakční úpravou
a v nich obsažené názory nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

"Ať světlo Vánoc prozáří dny sváteční a také všechny dny nového roku"
KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY
V NOVÉM ROCE ZDRAVÍ A OSOBNÍ POHODU
VÁM PŘEJE
ZA MO KDU-ČSL HUKVALDY
Jaroslava Michnová
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foto: Svatopluk Lév

Uzávěrka příštího čísla Hukvaldského občasníku je 28. února 2013.
Termín uzávěrky pro příspěvky občanů a reklamu, které nejsou redakcí upravovány, je 7. března 2013.
Veškeré příspěvky zasílejte na adresu: mistostarosta@ihukvaldy.cz.
Prosím, řiďte se při psaní a zasílání příspěvků pokyny pro autory článků.
Hukvaldský občasník číslo 1/2013 vyjde kolem 31. března 2013.

