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Hukvaldy předchozí prostavěnost prostavěnost v měsíci zbývá prostavět

MJ
množství 

celkem
množství % množství % množství %

Revizní šachty ks 416,00 251,00 60,34 29,00 6,97 136,00 32,69

Stoky
DN 300 m 12 226,50 6 560,95 53,66 802,38 6,56 4 863,17 39,78

DN 400 m 687,50 687,50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kanalizační 
přípojky

přípojky ks 333,00 83,00 24,92 22,00 6,61 228,00 68,47

DN 150 m 1 593,00 345,13 21,67 86,61 5,44 1 161,26 72,90

Vážení spoluobčané,
 rád bych se s Vámi 

opět podělil o infor-
mace, jak pokračuje 
výstavba kanalizace 
v naší obci. V letošním 
roce byly práce zaháje-
ny v měsíci únoru, a to 
na místních komu-

nikacích. Od května 
se opět začalo kopat 
i v komunikaci II. tř. 
č. 486 (hlavní cesta), 
která je v majetku kra-
je. Cílem prací v tomto 
roce je realizace kana-
lizačního řádu v celé 

obci a opravy povrchů 
na těch komunikacích, 
kde výkopové práce 
probíhaly v loňském 
roce, případně začát-
kem roku letošního. 
Na všechny místní 
komunikace se bude 

pokládat nová živičná 
vrstva v celé šířce vo-
zovky. Vyhodnocení 
postupu prací za mě-
síc květen a předcho-
zí období přehledně 
ukazuje následující 
tabulka.

Aktuální plán prací na každý nový týden naleznete na internetových stránkách obce.  www.hukvaldy.eu

Další velkou inves-
tiční akcí je rekultivace 
skládky komunálního 
odpadu. Koncem měsíce 
června proběhlo výběro-
vé řízení na zhotovitele 
stavby. V polovině měsí-
ce července dojde k pod-
pisu smlouvy s vítězným 
uchazečem a následně 
k zahájení prací. 

 Z těch menších in-
vestic, které se usku-
tečnily v červnu, bych 
rád jmenoval výstavbu 
parkoviště s 10 místy 
pro osobní automobily 

u základní školy, dále 
výměnu dvou vstupních 
dveří do budovy DPS, 
instalaci zařízení za ne-
celých 450 000 Kč pro 
posílení přenosové ka-
pacity internetové sítě, 
opravu vstupní brány 
na hřbitov v Rychalti-
cích, instalaci sloupu 
s vyhřívaným zrcadlem 
u výjezdu od školy na 
hlavní silnici.

 Během prázdnin 
plánujeme opravu fa-
sády obřadní síně v Ry-
chalticích a výměnu 

oken v rodném domě 
Leoše Janáčka na Hu-
kvaldech.

 A teď trochu z jiné-
ho soudku. V sobotu 
14. června se v oboře 
konaly Lašské hry. 
Více se o nich dočte-
te v článku paní mís-
tostarostky. Rád bych 
poděkoval organizáto-
rům akce a všem těm, 
kteří se podíleli na pří-
pravě. Dík patří paní 
místostarostce, vedení 
školy a učitelům, účin-
kujícím dětem a ka-

pelám, moderátorovi 
akce, rychalským ha-
sičům, mysliveckému 
sdružení, prostě všem, 
kteří se starali nejen 
o zábavu, ale i o žalud-
ky diváků. Pro příště si 
můžeme přát snad jen 
lepší počasí, které při-
láká i více lidí. 

 Máme tady léto a já 
vám přeji, aby bylo 
slunečné a pohodové, 
abyste si užili své dovo-
lené. A dětem přeji bá-
ječné prázdniny.

 Mgr. Luděk Bujnošek
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170 turistů? ... slušná účast na tradiční akci „Kopce kolem naší obce“

Před hukvaldskou 
oborní bránou se ráno 
22. března sešlo na 170 
účastníků, kteří už po 
patnácté společně vyrazili 
na trasu jarního pochodu 
„Kopce kolem naší obce“. 
Netroufám si odhadnout, 
kolik poctivých vystoupa-
lo i na hrad Hukvaldy, ale 

převážná většina mířila 
přímou cestou na Kazni-
čov, jenž je pokaždé hlav-
ním lákadlem pochodu. 
Tento 601 m vysoký kopec 
je totiž běžně veřejnosti 
nepřístupný. Nahoře na 
rozlehlé louce proběhlo 
tradiční společné focení 
a mohlo se oborou sestou-

pat k bráně na Paleskách. 
Poté cesta vedla Horním 
Sklenovem kolem zvonič-
ky a studánky se zakletou 
žábou k další zvoničce na 
Vrchách. Následovaly 
Vápenky a hospoda u Ri-
charda, kde každý obdržel 
nápoj zdarma. Málokdo 
se rozhodl pro jiné pití 

než pivo a samozřejmě 
nezůstalo u jednoho. Asi 
i proto zbývající trasu 
pochodu absolvovala jen 
hrstka skalních turistů 
a z doslechu vím, že přešli 
přes tři Babí hory na Kou-
paliště - cíl pochodu :-) 

Za KČT Hukvaldy
Radka Pěluchová

33. ročník pochodu „Po zarostlém chodníčku“
Letošní ročník po-

chodu Po zarostlém 
chodníčku pojmenova-
ný po klavírním cyklu 
Leoše Janáčka se konal 
ve znamení jubilea 160 
let od jeho narození. 
Pěkné májové počasí, 
krásná hukvaldská pří-
roda a zajímavá trasa 
turistického pochodu 
opět přilákaly vysoký 
počet 440 pěších turis-
tů. Účastnící pochodu 
absolvovali tradiční 
15 km trasu s něko-
lika novinkami. Byla 
přepracována mapka 
pochodu, vylepšen po-
pis trasy a vypracován 
nový Účastnický list, 
který byl účastníkům 
vydán hned na startu. 
Účastníci si pak do něj 
přidávali razítka a v cíli 
obdrželi Cílové razítko. 
Podnětem k této změ-

ně, která zjednodušila 
organizaci pochodu, 
byla naše účast na loň-
ské akci Putování mezi 
vinohrady, na kterou 
jsme uspořádali auto-
busový zájezd. 

Návrh nového účast-
nického listu zpracoval 
pan Petr Kuča a výtvarně 
ho dotvořil grafik firmy 
Relax v podhůří Beskyd, 
která náš pochod pod-
poruje již 10 let. Potě-
šilo nás i nové výtvarné 

zpracování pozvánek 
a plakátů, které nám tato 
firma zdarma dodala. 
Účastníci pochodu mohli 
opět využít nabídku Fon-
du Janáčkovy Hukvaldy 
k bezplatné návštěvě 
hradu. Letos tuto mož-
nost využilo mnohem 
více turistů, protože 
v loňském roce z důvodu 
deštivého počasí byla jen 
nízká účast. V nejvyš-
ším bodě trasy, na vrchu 
Kubánkov, s kontrolou 

i tradičním občerstvením 
byla opět výborná zába-
va. Pohoda a přátelská 
atmosféra potěší nejen 
účastníky pochodu, ale 
i dvacítku organizátorů, 
kteří se zase museli za-
pojit do příprav a vlast-
ního průběhu pochodu. 
Nezbývá než organizáto-
rům poděkovat za dobro-
volnou práci a těšit se na 
příští ročník, ve kterém 
nám možná připraví 
něco nového. Uznání 
i poděkování si zaslouží 
Fond Janáčkovy Hukval-
dy a Relax v podhůří. 

Nezapomeňme, že se 
na trasu pochodu mů-
žeme vrátit ještě v tom-
to roce při podzimním 
pochodu, který se jde 
v opačném směru, s pří-
vlastkem „spadaným 
listím“, a to 18. 10. 2014. 

Tomáš Elbel
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Výlet rodičů s dětmi

Dne 24. května uspo-
řádal KČT Hukvaldy 
výlet rodičů s dětmi do 
oblasti kolem města 
Jeseník. Trasa, která 
byla naplánována, byla 
obohacena i některými 
technickými a přírod-
ními zajímavostmi. 
Vycházeli jsme z obce 
Česká Ves, kde jsme 
si prohlédli muzeum 
autoveteránů. No, aut 
tam bylo poskrovnu, 
zato motorek různých 
značek tam bylo na 50. 
Na své si přišli jak děti, 
tak dospělí – někteří 
poznávali tu svou mo-
torku, na které kdysi 
rajtovali. Další zajíma-
vostí na trase bylo po 
zdolání dvoukilomet-
rového stoupání skalní 
útvar Čertovy kameny 
se skalní vyhlídkou na 

Rychlebské hory, Lázně 
Jeseník. Odměnou byla 
dětem zmrzlina a drob-
né občerstvení v místní 
horské chatě.

Ještě nás čekal vý-
stup na rozhlednu 
Zlatý Chlum, ale na to 
jsme se museli obléci 
do pláštěnek, jelikož se 
spustil déšť. I přes tuto 
situaci jsme dále po-
kračovali v trase a přes 
Křížový vrch jsme sešli 
do Jeseníku, kde jsme 
mohli navštívit zdejší 
muzeum s expozicemi 
o Egyptě a expozici 
o zdejších procesech 
čarodějnictví.

Výlet se vydařil, děti 
byly spokojené a do-
spělí také. Výletu se 
zúčastnilo 52 turistů, 
z toho 20 dětí.

Slávek Koval

Indiáni na Hukvaldech?
Ne, to opravdu ne, ale 
pár nadšenců (asi 25), 
převážně z řad turistů 
si řeklo, že po Zvonič-
ce, která nám cinká 
nad hlavami z Fojťá-
ků, máme prostor 
a čas na další počin.

Už ani nevím, jak to 
vlastně vzniklo a kdo 
měl ten „nápad“, ale 
zpočátku jsme to brali 
jako recesi. Pak už stači-
lo, aby to „uzrálo“, a roz-
jeli jsme akci Teepee.

Trvalo celý rok, než 
jsme Teepee ušili (mi-
mochodem, šilo se 
v místnosti 3x4 metry) 
a jelikož jsme nějakým 
nedopatřením našili 
švy opačně, následo-
valo párání a opětov-
né sešívání. Dále jsme 
museli zajistit 25 kusů 
11-ti metrových smrko-
vých tyčí (za což patří 
poděkování Milce Mif-
kovičové) a poté se celá 
práce už soustředila do 
tělocvičny základní ško-
ly, protože jiný vhodný 
prostor na celé Teepee 
prostě nebyl (děkujeme 
paní ředitelce za tento 
azyl), kde jsme děla-
li dokončovací práce. 
A 2. května 2014 to vy-
puklo: v ohradě u mys-
livecké chaty jsme vzty-

čili 9-ti metrové Teepee. 
Trochu jsme se stavbou 
zápasili ( jen dva z nás 
měli představu a zkuše-
nosti s Teepee), ale ne-
odradilo nás to a Teepee 
jsme zdárně postavili.

Nevěřícně jsme kolem 
stanu chodili a kroutili 
hlavami, cože je to za 
kolos. Jen pro představu 
– dovnitř Teepee se po-
hodlně vejde na 40 sedí-
cích osob a je zde i místo 
na ohniště.

Prací na šití a stavbě 
jsme strávili na 400 ho-
din a vyšlo nás zhruba 
na 14 000,- Kč převážně 
za plátno. Určitě stojí za 
to si tuto stavbu prohléd-
nout a chvíli posedět 
(jak někdo už řekl „v ša-
pitó“) uvnitř Teepee.

Chtěl bych tímto po-
děkovat všem, kteří se 
na tomto projektu podí-
leli (ať už finančně nebo 
prací), protože bez vás 
by to prostě nešlo. 

Díky! Slávek Koval
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Tenis a dobrá nálada, to je turnaj Family Open
Jako každoročně, Te-

nisový oddíl Hukvaldy 
naplánoval v termínu 
17. 5. 2014 velice popu-
lární a každoročně se 
opakující tenisový turnaj 
Family Open 2014, což 
je turnaj čtyřher. Počasí 
v týdnu bylo velice teplé 
a příznivé, ne tak před-
pověď na sobotu a neděli. 
Nicméně pozvánky byly 
rozeslány a seznam te-
nisu chtivých sportovců 
utěšeně narůstal. S při-
bližujícím se termínem 
akce a souběžně dochá-
zelo postupně ke zhoršo-
vání počasí. Začaly prud-
ké deště a v pátek 16. 5. 
bylo zřejmé, že můžeme 
místo tenisového turnaje 
hrát spíše vodní pólo. Na 
kurtech stála voda a tak 
nezbylo, než turnaj pře-
ložit. To je ale vždy velký 
problém, protože akcí je 
zde u nás na Hukvaldech 
opravdu hodně, a najít 
vhodný náhradní termín 
pro jakoukoli další akci 
je mnohdy nadlidský vý-
kon. Nakonec s ohledem 
i na zájezd turistů „Rodi-
če s dětmi“ se náhradní 
termín stanovil na neděli 
25. května. 

V neděli nám počasí 
přálo a tak se po ránu za-
čali sjíždět sportovci. Náš 
turnaj je otevřený, tedy 

není naprosto nezbytné, 
aby dvojici tenistů tvořil 
jen pár rodinných pří-
slušníků. Tak se také sta-
lo, že jsme nakonec mu-
seli losovat a sestavovat 
dvojice spoluhráčů z těch 
přítomných sportovců, 
kteří rodinného přísluš-
níka s sebou neměli. 
Celkem se vytvořilo 10 
dvojic, které byly rozlo-
sovány do dvou herních 
skupin, abychom stihli 
turnaj v průběhu jediné-
ho dne dohrát. Díky pěk-
nému počasí se turnaj 
ihned rozehrál a myslím, 
že si všichni zúčastně-
ní sportovního pohybu 
dobře užívali. S ohledem 
na počet účastníků a čas, 
který jsme měli na turnaj 
vymezen, jsme mírně 
upravili pravidla. Hrál se 
vždy jen jeden set, navíc 
zkrácený jen na 5 gamů. 
Za stavu 4:4 se hrál 
tiebreak. Fandilo se vždy 
slabšímu páru a při je-
jich vítězných výměnách 
nechyběly ani „Mexické 
vlny“. Co na tom, že čas-
to složené jen ze tří právě 
sedících hráčů. Po urput-
ných bojích vyšli nakonec 
vítězové z každé skupiny, 
kteří se utkali o vítězství 
v turnaji. Šťastnější z finá-
lových dvojic – M. Šplíchal 
- H. Palíková a M. Honzík 

- L. Honzíková – (rov-
něž „přespolní“ dvojice 
z Frýdku-Místku) byli ti 
druzí, Honzíkovi.

Boj o 3. místo sved-
ly dvojice E. Kučová 
- D. Zbořil (přespolní 
účastník z Ostravy), tj. 
jedna z losovaných dvo-
jic s rodinou P. a L. Ko-
ciánových. Vítězem boje 
o 3. místo se stala dvojice 
E. Kučová a D. Zbořil. 

Turnaj se nakonec 
napodruhé velmi dobře 
vydařil a myslím, že si 
všichni, kdo se zúčastni-
li, krásné nedělní odpo-
ledne dokonale užili. Po-
kud ještě některý z vás 
čtenářů někdy v ruce ale-
spoň držel tenisovou ra-
ketu, neváhejte a přijďte 
řady hukvaldských te-
nistů rozšířit. V příštím 
ročníku už můžete stát 
na startu. Vlastně i letos, 
turnajů je naplánováno 
ještě dost. 

Pro hukvaldské tur-
naje platí v plném roz-
sahu olympijské heslo: 
„Není důležité zvítězit, 
ale zúčastnit se“ a já 
dodávám, „a strávit pří-
jemné chvilky se skvě-
lou hukvaldskou teniso-
vou partou“. 

Family Open 2014 
skončil, ať žije Family 
Open 2015.

Za organizační tým 
Tenisového oddílu při TJ 

Sokol Hukvaldy napsal 
Petr Laník

Výsledky turnaje:
Vítězové skupin:

Skupina „Lichá“:
Hanka Palíková 
a Mirek Šplíchal
Skupina „Sudá“: 
Lucie a Martin 
Honzíkovi
Finálové dvojice: 
L. a M. Honzíkovi, 
H. Palíková a M. 
Šplíchal
Boj o 3. Místo:
E. Kučová, D. Zbořil 
a M. a P Kociánovi
Konečné pořadí:
L. a M. Honzíkovi
H. Palíková a M. 
Šplíchal
E. Kučová, D. Zbořil

Turnaje se zúčast-
nily tyto dvojice: 
Slávek Uhlíř a Dan-
ka Mičeková, Hanka 
Palíková a Mirek 
Šplíchal, Petr a Dája 
Laníkovi, Antonie 
Sládková a Líba 
Strakošová, Pavla 
Kovalová a Petr 
Vondra, Lucka 
a Martin Honzíkovi, 
Martina a Petr Ko-
ciánovi, Martinka 
a Petr Kučovi, Eva 
Kučová a Drahomír 
Zbořil, Mirek a Mi-
rek Hložánkovi.
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Poděkování dlouholetému 
předsedovi TJ Sokol Hukvaldy

Členové TJ Sokol Hukvaldy děkují dlouholetému 
předsedovi Mirkovi Šplíchalovi za jeho práci ve 

výboru a jeho přínos pro TJ Sokol.
Mirek Šplíchal se rozhodl na valné hromadě, 

která se konala 23. března 2014, již nekandido-
vat a dát prostor jiným členům výboru Sokola.

Mirku, děkujeme a budeš vždy vítán mezi 
námi – sportovci.

Členové TJ Sokol Hukvaldy
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SDH Hukvaldy
SDH Hukvaldy začalo 
sezónu ukázkou na 
okrskové soutěži 
v Kozlovicích, část 
obce Myslík.

Na této ukázce se 
představily tři týmy Hu-
kvaldy A, Hukvaldy B 
a SDH Rychaltice. I za 
nepříznivého počasí 
(silného deště) jsme se 
rozhodli předvést svoje 
požární útoky.

Po ukázce dětských 
týmu nastala soutěž 
mužů a žen. Při okrsko-
vých soutěží se běhá i 2 m 
bariéra, ale ta byla pro le-
tošní rok zrušena z důvo-
du nepříznivého počasí.

Další soutěže mla-
dých hasičů, kterých 
se chceme zúčastnit, 
budou Fryčovice, Ja-
novice, Mořkov, Příbor 
a spousta dalších.

Matěj Gřes

Přehlídka trofejí na Hukvaldech
Již podeváté v řadě za 

sebou se ve dnech 31. 5. 
- 1. 6. 2014 uskutečnila 
v krásných prostorách 
základní školy L. Ja-
náčka na Hukvaldech 
chovatelská přehlídka 
trofejí ulovené zvěře 
v honitbách pověřených 
obcí Frýdek-Místek, 
Frýdlant nad Ostravicí 
a Jablunkov, jejímž or-
ganizátorem byl Okres-
ní myslivecký spolek 
ve Frýdku-Místku. 
Víceúčelový sál a jeho 
přilehlé prostory se za-
plnily trofejemi jelenů, 
daňků, muflonů, srnců 
a také lebkami lišek a je-
zevců. Příjemným dopl-
něním této výstavy byly 
výkresy s mysliveckou 
tématikou dětí z naší zá-
kladní školy, fotografie 
z činnosti myslivecké-
ho kroužku „Vydrýsek“ 
při Základní škole na 
Hukvaldech, nástěnka 
mysliveckého sdružení 
Hukvaldy a fotografie 
myslivců z 60. a 70. let 
minulého století. Krás-
ný ucelený pohled na 
výstavu tvořily obrazy 
p. Františka Gajdůška 
z Trojanovic, fotografie 
p. Jaroslava Pešata ze 
Zelinkovic, dřevořezby 
Milana Obody a v ne-
poslední řadě preparáty 

zvěře. Tak jako každý 
rok, přijeli na naši vy-
dařenou mysliveckou 
akci prodejci myslivec-
kých potřeb, oblečení 
a prodejci slovenských 
sýrů. Nádherné tóny 
z lesních rohů zněly po 
oba dva dny v prosto-
rách školy. V neděli 1. 6. 
2014 proběhla v kostele 
sv. Maxmiliána Svato-
hubertská mše, kterou 
celebroval p. farář Da-
riusz Jędrzejski. Před 
mší v kostele zazněly 
lesní rohy a po skončení 
mše před kostelem opět 
trubači zatroubili mys-
livecké znělky a signály. 
Hlavním doprovodným 
programem chovatel-
ské přehlídky byl dětský 
den neboli „Mejdan za 
školou“, který pořádal 
Okresní myslivecký 
spolek ve spolupráci se 
Základní školou Leoše 
Janáčka na Hukvaldech 
a Unií rodičů při základ-
ní škole. Výše jmenova-
ní organizátoři zajistili 
pro naše děti spoustu 
atrakcí. Děti skotači-
ly na skákacím hradě, 
bavil je klaun, zastříleli 
si na laserové střelnici, 
zajezdili si na koních, 
seznámili se s různými 
našimi dravci a využili 
spoustu jiných atrakcí. 

K pohodě vyhrávala 
cimbálová muzika „Ko-
nopjan“ Občerstvení se 
srnčím gulášem zajistili 
myslivci mysliveckého 
sdružení Hukvaldy. 
Díky velmi dobré spo-
lupráci s vedením ško-
ly, s panem školníkem 
a v neposlední řadě díky 
nádhernému počasí, se 
tento myslivecký svátek 
s mejdanem za školou 
vydařil a všichni spo-
lečně jsme prožili pří-
jemné chvíle s myslivci. 
Všem organizátorům, 
sponzorům a pomoc-
níkům patří velký dík 
a můžeme se těšit na 
jubilejní desátou chova-
telskou přehlídku trofe-
jí na Hukvaldech v roce 
2015.
Myslivosti zdar!

Milan Koutný, 
předseda myslivecké 

komise, 
Okresního mysliveckého 
spolku ve Frýdku-Místku
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Lašské hry -  odpoledne plné hudby a zábavy
Amfiteátr hukvaldské 
obory se stal v sobotu 
14. června dějištěm 
Lašských her, putovní 
akce, kterou každo-
ročně pořádají města 
a obce Lašské brány 
Beskyd. Mezi ně patří 
kromě Hukvald také 
Štramberk, Kopřivnice 
a pořadatel loňských 
her, město Příbor. 

Program letošního 
ročníku zahajoval krát-
ce po polední přeháňce 
frýdecko-místecký Vel-
ký dechový orchestr. 
Následovalo vystoupení 
Pomáda dětí ze základní 
školy. Řady hlediště se 
zaplnily pyšnými rodi-
či. Po koncertě revival 
bandu Michala Tučného 
následovalo vystoupení 
cimbálové muziky Ga-
jdušek, během kterého 
v důsledku zhoršující-
ho se počasí opustilo 
akci několik desítek 
návštěvníků. Nadšenci, 
kteří zůstali, nemuseli 
litovat, protože je čekal 
další hudební zážitek, 
tentokrát dokonce za-
hraniční v podobě pol-
ské kapely GG Aqustic. 
Členové této skupiny 
diváky rozpohybovali 
svižnými blue grasso-
vými rytmy. Tempe-

ramentní vystoupení 
GG Acoustic vystřídali 
charismatičtí Žamboši. 
Tato kapela, jejíž hudba 
je založena na propra-
covaných textech a kte-
rá za svá dvě autorská 
alba dostala ceny aka-
demie populární hudby 
Anděl, měla mezi něko-

lika desítkami přítom-
ných velký úspěch (roz-
hovor s frontmanem 
skupiny Janem Žambo-
chem si můžete přečíst 
na straně 10). Vrcholem 
hudební části Lašských 
her se stalo vystoupení 
Tomáše Kočka a jeho 
orchestru. Amfiteátr se 

začal zaplňovat dalšími 
příchozími. Atmosféra 
byla neopakovatelná. 
Málokam se hudba in-
spirovaná moravskou 
lidovou písní hodí více 
než do hukvaldské obo-
ry. Rychlé rytmy někte-
rých skladeb dokonce 
rozpohybovaly několik 
posluchačů, kteří zapl-
nili prázdné orchestři-
ště. Kromě hudebního 
programu čekalo v prů-
běhu dne na návštěvní-
ky mnoho dalších atrak-
cí. Nechybělo bohaté 
občerstvení. Během od-
poledne se uskutečni-
lo také soutěžní klání 
zástupců jednotlivých 
obcí Lašsské brány. Po 
napínavých soubojích, 
kde mohli závodníci 
ukázat nejen své fyzické 
dovednosti, se na prv-
ním místě umístilo měs-
to Příbor. Hukvalďané 
získali pěknou bronzo-
vou medaili.

I přes nevelkou účast 
se akce vydařila. Lidé si 
užili příjemné zábavní 
sobotní odpoledne. Laš-
ské hry 2014 skončily 
a my se můžeme těšit na 
další ročník, jehož hos-
titelem se stane některá 
další obec či město Laš-
ské brány Beskyd. 

Markéta Holubová

téma: Kulturní léto na Hukvladech, foto: Lukáš Filip
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Nejen o skupině Žamboši s Janem Žambochem
Honzo Žambochu, 

jak se máš?
Já jako kytarista, 

zpěvák a skladatel žam-
boších písní se mám 
dobře, protože sezó-
na je v plném proudu 
a hraní a skládání je to, 
co bych chtěl dělat napl-
no celým svým srdcem, 
a v létě to opravdu jde. 
Takže momentálně co 
se týče muziky a života 
kolem ní se mám na-
prosto skvěle.

Dá se tedy říct, že 
přes léto jsi hudebník 
na plný úvazek?

Myslím, že ano, pro-
tože když se podívám do 
našeho kalendáře, tak 
vidím všechny víkendy 
naplněné hraním po 
festivalech v celé repub-
lice. Přes týden se moc 
nehraje, protože lidi už 
té hudby mají možná 
dost a jsou rádi, že jsou 
rádi. Taky je potřeba si 
odpočinout a na to je 
to léto taky docela fajn. 
Mně se podařilo v prá-
ci domluvit s vedením, 
že můžu pracovat jen 
v pondělí, úterý a ve 
středu. Ve čtvrtek, pá-
tek, sobotu, neděli jsem 

profesionální muzikant. 
Je to naprosta paráda. 
Má žena, když ráno 
vstává do práce a vidí 
mě ve čtvrtek nebo 
v pátek ležet a povalo-
vat se, tak pochopila, 
že to chce taky (smích). 
Na druhou stranu - mít 
tři dny jistého příjmu 
z práce - to je fajn. Pro 
mě naprosto dokonalý 
a funkční model.

Kdo je vlastně Hon-
za Žamboch?

Honza Žamboch je člo-
věk, kterému kdysi, někdy 
v osmé třídě základní ško-

ly, vrazil jeho biologický 
otec do ruky kytaru, jestli 
ho to náhodou nebude ba-
vit, a pak zase zmizel. Mě 
to naštěstí začalo bavit 
a zakouslo se to do mne. 
V podstatě mě to už ne-
pustilo a doufám, že mě to 
nikdy ani nepustí. Ani na 
důchodě. Říká se, že člo-
věk, který píše písničky, 
nejde vlastně do důchodu 
nikdy, protože nápady 
přicházejí pořád – to bych 
si přál. Jinak jsem lesník, 
chlap, muzikant. Taky 
někdy trošku líný povaleč, 
a to je vše. Více bych to ne-
rozmazával.
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téma: Kulturní léto na Hukvladech, foto: Zeno Václavík

Kytara je jediný ná-
stroj vražený do tvé 
ruky nebo ovládáš 
i hru na jiné nástroje?

K jiným nástrojům 
jsem se dostal jen okra-
jově, spíše v poslední 
době jen na zpestření 
hudby v kapele. Někdy 
zkouším piano, ale spíše 
se dá říct, že jsem pouze 
kytarista samouk.

A máš nějaký vys-
něný nástroj, na který 
bys chtěl umět jednou 
hrát?

Mně se moc líbí chodit 
obezřetně právě kolem 
toho piana a občas na něj 
tak nenápadně pokládat 
ruce. Věřím tomu, že 
když to budu dělat dosta-
tečně dlouho a skutečně 
pravidelně, což se mo-
mentálně neděje, tak že 
to třeba někam povede. 
To by mi udělalo radost 
- pokud tedy ještě budu 
vládnout prsty.

Vládnout prsty. 
S prací lesníka je to 
dost nebezpečné, ne?

Jasně, jdeš do lesa 
a hned máš ruku pod 
stromem, že jo? Sáhneš 
pro praváka a najednou 
se objeví dravá kuna 
(úsměv).

Spíše jsem myslel na 
sekeru nebo pilu.

Já jsem vyučený dře-
vorubec. Vyučil jsem 
se na Bílé. Tam jsem se 
učil kácet stromy a jezdit 
s lakatošem (LKT 80), 
a pak jsem naštěstí pobral 
trošku rozumu a udělal 
si nástavbu ve Šluknově 
v Čechách, kde jsem se 
seznámil se svou ženou 
Stanislavou, která se 
mnou hraje v kapele.  A už 
jsme spolu vlastně 20 let. 
Hraje na akordeon a zpívá 
a jde jí to skvěle. No a … co 
jsem to chtěl říct? Ztratil 
jsem nit, když jsem si na 
ni vzpomněl...

Zmínil jsi manželku, 
se kterou hraješ - vždy 
jsi hrál se skupinou 
nebo jsi začínal sám?

Vždycky jsem hrál 
v nějaké kapele, kde 
jsme hráli převzaté věci, 
folkové. V podstatě až 
po vojně, když jsme za-
čali se Stanislavou spolu 
bydlet, tak se to vyvrbi-
lo, že jsme byli najednou 
duo, kdy ona zpívala 
a já jsem hrál a trošku 
zpíval a postupně se vše 
vyvinulo v trio – tedy, 
ne že by se nám narodilo 
děťátko, ale adoptovali 
jsme jednoho člověka 
z Valašských Klobúk, 
který hraje na bubny. 
Jmenuje se Jiří Neda-
vaška a musím říct, že 
tomu to jde taky skvěle.

Dočetl jsem se, že 
Žamboši jsou ze Vsetí-
na. Dívají se na vás 
posluchači jinak než 
na jiné kapely, které 

nejsou z Valašského 
království?

Jasně, základní zna-
ky valašství jsou všeo-
becně známé a platné. 
Přijedou Valaši, tak sli-
vovice bude cítit všude. 
Vyhýbejte se jim v noci, 
protože pokud vás chytí 
a začnou vám nalévat, 
tak pravděpodobně 
nebudete sedm dní vě-
dět o tom, co se s vámi 
dělo. Já mám takovou 
teorii - a to není jen má 
teorie - znám pár lidí, 
co to takhle cítí, že když 
se člověk někde narodí, 
tak ta krajina ho raní 
a vláčí si jí s sebou, ať 
se kdekoli hne. I kdyby 
stokrát chtěl, tak v něm 
vždy půjde jakýmsi způ-
sobem cítit, ať už v pís-
ních, textech, nářečí 
nebo v chování. Valaš-
sko je rázovitý kraj, lidi 
jsou tam někdy divocí, 
někdy pazúři, jak se 
u nás říká, a já myslím, 
že v té hudbě, kterou 
momentálně děláme, 
i když to není folklór, tak 
pořád pro lidi odjinud 
tam to valašství jde cí-
tit. Je ale trošku skryté, 
není prvoplánové.

Jak dlouho Žamboši 
hrají?

Hrajeme od roku 
2002.  Zhruba tedy 12 let.

Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany

Považuješ sám sebe 
i skupinu za zavede-
nou nebo máš pořád 
pocit, že jste nedávno 
začali?

My se tomu v kapele 
dost smějeme, protože 
máme pocit, že to naše 
trio je složené z psy-
chopatů. Nám stačí, aby 
před koncertem - dej-
me tomu - zvukař řekl, 
že na zvukové zkoušce 
jsme se nějak rozešli - 
třeba v rytmu, a už nás 
to poznamená a jsme 
z toho ztracení a marní. 
V tomto smyslu jsme 
hrozně křehcí. Pořád 
jsme se nenaučili být 
těmi profíky, kteří - ať 
se děje co se děje - kdyby 
za nimi spadla atomo-
vá bomba, tak odehrají 
koncert s úsměvem na 
rtech. Mám dost tako-
vých zkušeností, kdy 
šlo na koncertu poznat, 
že se něco mezi námi 
uvnitř kapely stalo. Já 
zastávám názor, i když 
není moc populární 
v našem triu, že lidi, 
kteří přišli na koncert, 
se vůbec nezajímají 
o problémy kapely. Při-
šli se jen bavit, takový je 
dneska trend. Ale stejně 
si myslím, že by člověk, 
který je nějak emočně 
zrovna naladěný a po-
znamenaný, neměl asi 

úplně tohle odsunout 
pryč, protože tím vlast-
ně lže sám sobě. My se 
to snažíme nějak vyba-
lancovat. Ale rozhodně 
se necítíme jako ultra 
profíci, kteří přijedou 
na koncert, a i kdyby 
někomu v kapele zrovna 
zemřela maminka, tak 
to na nich nikdo nepo-
zná. Hluboce se klaním 
těm, co to dokážou. 
U nás v kapele to máme 
rozděleno následovně. 
Bubeník je cholerik 
a prudič, Stanislava je 
melancholička, která 
řekne, když se jí něco ne-
líbí, a já jsem sangvinik, 
který má pořád úsměv 
na rtech a snaží se vše 
zachránit. Takže potom 
třeba jedem čtyři hodiny 
odněkud z Čech z podě-
laného koncertu s tisí-
covkou v kapse a čtyři 
hodiny je ticho (smích). 
Těch povedených hra-
ní, kdy se nám daří a je 
to perfektní, je naštěstí 
mnohem víc.

Dvě vaše alba byla 
oceněna Anděly. Sklá-
dáš písně s přáním, aby 
získaly Anděla, nebo tě 
to zvláště před tím prv-
ním ani nenapadlo?

Mám pocit, že když 
jsme to skládali, tak 
jsem ani nevěděl, že 
nějaké takové bodování 

existuje. Že se takové 
ocenění vztahuje i na 
folkovou muziku. Až 
když jsme album do-
končovali a míchali, tak 
nám hudební režisér ří-
kal – bude Anděl. Dost 
jsme se tomu smáli. Tím 
pádem mi to přijde jako 
obrovský zázrak. Je po-
těšující, že si těch písní 
vlastně někdo všiml. 
Anděl je cena, kterou 
udělují hudební kritici, 
takže neznamená, že 
o tom musí vědět mno-
ho lidí. Já si toho moc 
vážím, ale pravdou je, 
že cena nám pomohla 
možná u některých or-
ganizátorů, někde nám 
mohla otevřít dveře, ale 
v popularitě a nárůstu 
fanoušků cena nehraje - 
aspoň já mám ten pocit 
- žádnou roli. To si musí 
člověk objezdit a vyhrát 
postupně sám. Nepře-
ceňoval bych vliv toho 
Anděla.

A když jsi skládal 
druhé album?

Jo, to už jsem věděl, že 
Anděl existuje (úsměv).

Říkal sis, musíme to 
udělat tak, ať je Anděl?

Druhé album jsme 
dělali s větším nadhle-
dem. Vůči všemu. Vůči 
práci ve studiu, vůči 
tomu, jaký bude mít do-

pad. Věřili jsme tomu, 
že když ho uděláme 
o fous jinačí a bude mít 
dobrý zvuk, tak se na-
šim fanouškům bude lí-
bit. O těch cenách jsme 
…. no, ne že bychom 
s tím nějak počítali. Ale 
vždycky člověku v hlavě 
bliká pokušeníčko, co 
kdyby náhodou... Na 
poličce mám místa dost. 
Tam by se jich vešlo. 
I Slavík by se tam vešel, 
že? (smích)

A ona ta cena je na 
světě. Druhý anděl. 
Teď jste čerstvě vydali 
třetí album. Stále tě 
pokoušejí myšlenky 
na Anděla nebo už to 
bereš jako samozřej-
most, že přijde?

To vůbec. My jsme 
ve skupině s Andělem 
srovnaní. My víme, jaký 
to má dopad. Za těch 12 
let máme dva. Jenom 
tak povrchně si říct, co 
je lepší než mít dva? No, 
mít tři, že jo? To je úplná 
hloupost. Ať to dostane 
i někdo jiný, kdo si to 
zaslouží. Komu to ně-
jak pomůže. Nebo kdo 
ho ještě nemá. Někdo, 
kdo natočí desku, která 
bude něčím jiná a nová. 
Myslím si, že sbírat An-
děly, když už člověk ví, 
že to má u té kritiky dob-
ré, je zbytečné. U hud-
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by, kterou člověk píše 
ze srdce a z vlastních 
pohnutek, přeci nejsou 
ceny důležité. 

Jak to, že Žambo-
chy, zvláště se dvěma 
Anděly, neslyšíme ve 
velkých komerčních 
rádiích? 

To je vlastně všechno 
dost o penězích. Ko-
merční rádia jsou podle 
mě živa jen z reklamy 
a hudební výplň, která 
je mezi tím, je prostě 
vata. Jestli tam někdo 
chce protlačit nějakou 
píseň, která má být hra-
ná, tak za to musí zapla-
tit, to je jasné. Časy, kdy 
se objevil někdo dobrý, 
kdo je dobrý sám o sobě 
a není potřeba ho tla-
čit nějakou obrovskou 
agenturou a penězi, aby 
si ho všiml dejme tomu 
Český rozhlas a oprav-
du ho hrál, jsou dávno 
pryč - až na pár výjimek. 
V komerčních rádiích to 
dávno nefunguje. 

Kdyby ses měl vžít 
do role majitele rádia, 
máš pro tenhle směr 
pochopení?

Nějak vydělat musí. 
Já to chápu, že člověk, 
který si pořídí rádio 
proto, aby mu přináše-
lo peníze, chce, aby se 
tak stalo a je mu jedno, 

jak toho dosáhne – i tak 
se dá podnikat a konec-
konců takhle podniká 
90 % bussinessmanů, 
si myslím. Ale ve mně 
je prostě jakýsi temný 
mrak v tom smyslu, 
jako že se to nastave-
ní, kulturní nastavení 
lidí, kulturní nastavení 
davu hrozně zhoršilo 
za poslední dobu právě 
proto, že peníze jsou 
obrovskou modlou pro 
všechny. Nechci mo-
ralizovat, každý to má 
nastaveno nějak a já 
taky potřebuju chleba, 
hrát za peníze a něco za 
to koupit. Nepotřebuju 
třeba heliport, abychom 
mohli na koncerty lí-
tat. Obávám se, že lidi 
v dnešní době z velké 
míry zajímá jen bulvár 
a taková ta kulturnější 
věc, u které musí člověk 
i zapřemýšlet, je stále na 
okraji. Tak tomu bylo asi 
do jisté míry vždycky, 
ale z mého pohledu je to 
teď ještě horší. Říká se, 
že vývoj jde ve spirále. 
Pokud to znamená, že 
jsme teď na dně, tak si 
přeju, ať to jde nahoru. 
To by bylo fajn.

To na tom s výdělky 
nejste zle, když máš my-
šlenky na to, že nepotře-
buješ heliport (smích).

Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany

Nehrajeme, když ne-
máme na letních festiva-
lech připravenou pěknou 
modrou sedačku a mod-
rý meloun (smích). 

Zpět k vaší hudbě. 
Co je vám inspirací, 
máte nějaký vzor?

Myslím, že moje tvor-
ba má vývoj. Když jsem 
začal hrát na kytaru, 
poslouchal jsem Kryla, 
Nohavicu, ale i Mertu, 
a pokoušel jsem se sa-
mozřejmě hrát jako oni. 
Skládat písničky možná 
nevědomě, které mají 

určitá pravidla rýmu 
a jdou sloka, sloka, ref-
rén. Jenomže když se 
člověk tímto sváže, tak 
se osobitost vytrácí. Po-
slouchám hodně hudby 
z venku. Poslouchám 
flamenco, mám rád po-
ezii, hodně čtu knížky. 
Možná se snažím dívat 
na svět trošku jinýma 
očima než třeba někteří 
jiní, tak mám pocit, že 
to může fungovat a že 
do toho přefiltrovávám 
svůj život, svoje zážit-
ky. Jedině díky tomu, 
že do hudby dá člověk 
kus sebe, může doufat, 

že tomu budou lidi věřit 
a bude to osobité. 

Kde se vám nejlépe 
hraje?

V kapele máme rádi, 
když hrajeme na mís-
tech, kde lidi poslou-
chají a vracejí nám 
energii, kterou při 
hraní do písniček dá-
váme. To znamená, že 
těch míst, kde se tohle 
děje, jsme zažili docela 
dost. Máme rádi hraní 
v klubech, kde jsme li-
dem blíž. Když člověk 
zařve či vyprskne, tak 
kapičky slin dopadají 

na nohy fanynek v prv-
ní řadě. Ale hraní na 
festivalech má taky své 
kouzlo, protože tam je 
zase většinou hodně 
hutně a hlasitě uděla-
ný zvuk, kde to může 
dunět, a když vybere-
me ty písně, které mají 
tah, tak to může za-
fungovat taky skvěle. 
Z poslední doby můžu 
vzpomenout na hraní 
v Olomouci na náměs-
tí, kde nás mají rádi. 

Zmínili jsme vaše 
nové album. Je ještě 
lepší než ta předchozí?
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Snažili jsme se v ka-
pele udělat album jiné. 
Nemůžu říct, že bychom 
dokázali specifikovat, co 
je lepší nebo horší. My 
jsme zvolili cestu, kdy 
deska bude znít jinak než 
ty předchozí. Je rozhod-
ně smutnější, bubeník 
Juří říká, že krasosmut-
ná. Písničky jsou hodně 
vztahové. Není tam žád-
ná prvoplánová legrace. 
Je možné, že ta deska je 
trošku ženskou deskou. 
Psal jsem více o vztazích. 

Co posloucháš, když 
jedeš autem? Máš ně-

jaké doporučení, co 
stojí za to si poslech-
nout?

Kdybych měl vybrat 
něco z našeho folku, tak 
rozhodně nová deska 
Jirky Smrže, který za ni 
dostal nedávno Anděla. 
Výbornou desku má taky 
Petr Linhart - Autobus 
do Podbořan. To je skvěle 
udělaná deska. Nedávno 
jsem v práci poslouchal 
brazilskou folkovou mu-
ziku pána jménem Joao 
Bosco, který tam hraje 
už asi 40 nebo 50 let a do-
konce byl i u nás v ČR. 
Což jsou samby, bosano-

vy. Mám rád flamenco, 
protože mě zajímá ky-
tarová technika těchhle 
borců, kteří umí na kyta-
ru jako nikdo jiný. 

Je nějaká otázka, 
kterou bys chtěl, ať ti 
položím?

Na desce máme po-
děkování, větu, z které 
bych dokázal vymyslet 
otázku - a co lidi, kte-
rým se vaše hudba ne-
líbí? 

Dobře. A co lidi, 
kterým se vaše hudba 
nelíbí? 

Těm bych chtěl vzká-
zat, že za to děkujeme, 
protože nás to nutí pře-
mýšlet nad tím, zda to, 
co člověk přináší v hudbě 
lidem, má smysl a zda je 
potřeba ještě něco vylep-
šit, posunout a tak dál. 
Takže - i když nás někteří 
nemají rádi a neposlou-
chají nás, bereme to jako 
naprostou samozřejmost 
a potřebnou věc, aby-
chom mohli dále růst. 
Vůbec nám tedy nevadí, 
když nám někdo napíše: 
co to má jako být?

Rozhovor vedl
Václav Holub
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Myslivecký kroužek žáků ZŠ L. Janáčka Hukvaldy
Po několikaleté 
přestávce zahájil svou 
činnost myslivecký 
kroužek na ZŠ Hukval-
dy. Kroužek navště-
vuje 10 – 12 žáků I. 
stupně – převážně 
děvčat. Scházíme se 
nyní 1x týdně pod 
vedením Vladimíra 
Větřila a RNDr. Hany 
Piskořové.

Náplň činnosti je při-
měřená věku žáků. Od 
počátku seznamujeme 
děti s okolní přírodou 
a děním v ní. Za pěk-
ného počasí na vycház-
kách se děti učí pozná-
vat květiny, stromy, 
zpěvné ptactvo i dravce, 
polní i lesní zvěř – vlast-
ně vše, co lze vidět a sly-
šet na vycházce v honit-
bě Hukvaldy. S oblibou 
chodíme na Sklenovské 
vrchy ke zvoničce, od-
kud jsou vidět okolní 
města, vesnice i vý-
znamné body a objekty 
v obci, které se děti učí 
pojmenovat.

Venku žákům uka-
zujeme myslivecká 
zařízení pro přikrmo-
vání zvěře v zimě i po-
sedy pro lov. Navští-
vili jsme také oboru, 
kde nám oborník pan 
Milan Koutný ukázal 

v hájovně sbírku lovec-
kých trofejí a preparo-
vaných ptáků a savců. 
Viděli jsme také daňky, 
muflony a divočáky. 
Velice se nám vydařil 
výlet do jelení obory ve 
Fryčovicích s ukázkou 
přikrmování jelenů 
dužnatým krmivem.

Každoročně navště-
vujeme chovatelskou 
prohlídku trofejí, kde 
se prezentujeme naší 
nástěnkou o činnosti 
kroužku a výkresy žáků 
s mysliveckou témati-
kou. Také jsme se byli 
podívat na myslivecké 
chatě na nástup mysliv-
ců se psy při zahájení 
honu na drobnou zvěř.

Na podzim sbíráme 
žaludy a kaštany a po-
tom „za odměnu“ opé-
káme špekáčky a při-
tom si povídáme třeba 
o kmotře lišce, o jezevci 
a podobně.

Ve třídě se věnujeme 
lehce populární formou 
výuce základů mys-
livosti, tj. poznávání 
ptáků a savců z obrazů 
a časopisu Myslivost. 
Zakoupili jsme velice 
zdařilá DVD, kde jsou 
zachycena zvířata ve 
svém přirozeném pro-
středí, což je doplněno 
odborným výkladem.

Probírali jsme zákla-
dy myslivecké kyno-
logie, chovu spárkaté 
a drobné zvěře, která se 
vyskytuje v naší honit-
bě, přikrmování zvířat 
v zimě.

Občas střídáme vý-
ukovou část výtvarnými 
aktivitami, jako třeba 
výrobou zvířat ze ža-
ludů a kaštanů, na jaře 
výrobou píšťalek z vrby 
(viz. obrázek).

Z toho, co zde ve 
stručnosti uvádím, je 
zřejmé, že oblast čin-
nosti kroužku je velmi 
pestrá a rozsáhlá. Rád 
bych zde poděkoval ne-
dávno zesnulému panu 
Zdeňku Chovancovi, 
který svým vypravěč-

ským darem a bohatými 
zkušenostmi z mysli-
vosti obohacoval naše 
schůzky a podílel se na 
vedení kroužku. Bude 
nám moc chybět. Za 
podporu děkuji také ve-
dení školy, Lesům ČR 
a hlavnímu sponzoru 
Honebnímu společen-
ství Hukvaldy.

Naši žáci mají na 
skutečnou myslivost 
ještě hodně času. Věřím 
však, že semínko zájmu 
a vztahu k přírodě pad-
ne na úrodnou půdu 
a alespoň v některém 
malém myslivci zájem 
o přírodu a myslivost 
zůstane.

Vladimír Větřil,
vedoucí kroužku

přehled: škola
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Konec školního roku 2013/2014 na Hukvaldech
Konec školního roku 
2013/2014 v Základ-
ní škole a Mateřské 
škole Leoše Janáčka 
Hukvaldy, příspěvko-
vé organizaci.

Na závěrečné peda-
gogické radě jsme bilan-
covali výsledky školní-
ho roku – co se podařilo, 
co se nepodařilo, na co 
můžeme navázat, co 
musíme zlepšit, hodno-
tili jsme výsledky vzdě-
lávání a výchovy žáků, 
připravovali podklady 
pro statistické výka-
zy a výroční zprávu, 
kterou v září schvaluje 
školská rada, výstupy 
z projektů, projednali 
jsme závěry z kontrol 
(v letošním školním 
roce jsme jich měli opět 
několik, u všech bez 
zjištění nedostatků).

Velmi závažnou otáz-
kou je v naší škole počet 
žáků, protože od toho se 
odvíjí možnost zavedení 
či nezavedení nepovin-
ných předmětů v novém 
školním roce, množství 
kroužků, úvazky a po-
čet zaměstnanců atd. 
K zápisu do 1. roč. pro 
školní rok 2014/2015 
přišlo 16 dětí. Odchází 
nám 15 žáků devátého 
ročníku, 2 žáci z páté-

ho ročníku byli přijati 
na víceleté gymnázium 
do Příbora a 2 žákyně 
se z Hukvald odstěhují. 
V případě, že se nikdo 
nepřistěhuje, budeme 
mít od 1. září 2014 o dal-
ší 3 žáky méně. Od roku 
2000 to bude druhý nej-
nižší počet žáků ve škole 
(143). Kapacita školy 
je 270 dětí! V mateřské 
škole je stav opačný. 
Mohli jsme přijmout 
pouze 20 dětí a k zápisu 
jich přišlo 30. K přijetí 
dětí do mateřské školy 
máme jasně stanovená 
kritéria tak, aby nebyl 
nikdo zvýhodněn či zne-
výhodněn. Tato kritéria 
jsou kontrolními orgány 
přísně sledována. 

V článku o získání 
minigrantu z Arcelor 
Mittal jsem se zmínila 
o úspěšném přijetí žáků 
9. ročníku na střední 
školy a odborná učiliště. 
Mají dobrou startovací 
čáru. Bude teď záležet 
na nich, jak zodpovědně 
budou přistupovat ke 
studiu a zda obstojí. 

V průběhu školního 
roku jsme informovali 
o činnosti školy na webo-
vých stránkách školy, 
v Občasníku, v kabelové 
televizi a nově také na Fa-
cebooku.

V měsících květnu 
a červnu se konaly další 
zajímavé a poučné akce. 
Slavnostně jsme otevřeli 
ekologickou učebnu s mi-
niarboretem, na kterou 
jsme vypracovali projekt 
a získali dotaci z Minister-
stva životního prostředí. 
Klub českých turistů nám 
nabídl možnost projek-
tové výuky v netradiční 
učebně „týpí“ na zahradě 
manželů Jarmily a Mi-
roslava Červenkových. 
O tuto hukvaldskou zají-
mavost se velmi zasloužil 
Slávek Koval se členy 
KČT Hukvaldy. Děkuje-
me. Ve společenském sále 
školy se konala Oblastní 
výstava loveckých trofejí, 
kterou pořádal Okresní 
myslivecký spolek. Již 
v měsíci září nabídl Milan 
Koutný Unii rodičů mož-
nost uspořádání společ-
ného tradičního Mejda-
nu za školou ke Dni dětí 
s tím, že část nákladů po-
nese Okresní myslivecký 
spolek. Půl roku se akce 
připravovala a setkala se 
u návštěvníků s velkým 
ohlasem. V průběhu ne-
děle 1. 6. navštívilo vý-
stavu a Mejdan za školou 
téměř 1 000 návštěvníků. 
Velký dík si zaslouží Ha-
siči Hukvaldy za pomoc 
při stavbě stanů, Hasiči 

Rychaltice a pan farář za 
zapůjčení laviček. V so-
botu 14. 6. 2014 se děti 
z kroužků, které pracují 
při škole, představily na 
Lašských hrách v hu-
kvaldské oboře.

Činnost školy se neo-
bejde bez podpory zřizo-
vatele, rodičů a dalších 
subjektů. Děkuji vedení 
Obce Hukvaldy, panu 
starostovi Mgr. Luďkovi 
Bujnoškovi, paní mís-
tostarostce Ing. Ivaně 
Hrčkové a všem členům 
obecního zastupitelstva 
za finanční prostředky 
na provoz školy. Kdy-
bychom tuto podporu 
neměli, museli bychom, 
vzhledem k výjimce z po-
čtu žáků, třídy spojovat, 
což by znamenalo sníže-
ní kvality výuky a navíc 
to v letošním školním 
roce ani nebylo možné 
vzhledem k dalším před-
pisům, které musíme 
dodržet. Děkuji Unii 
rodičů pod vedením Bc. 
Miriam Gřesové. Členy 
Unie rodičů jsou Alexan-
dra Reková, Ida Klosíko-
vá, Radek Matějek, Jana 
Balcárková, František 
Řeháček, Silvie Jati, 
Soňa Fojtíková, Dagmar 
Giňovská, Pavel Reisig 
a Tereza Bartulcová.

Pokračování na další straně
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Konec školního roku 2013/2014 na Hukvaldech
Pokračování z předchozí strany

Díky patří také škol-
ské radě pod vedením 
předsedy Jiřího Sedláře. 
Všem vedoucím kroužků 
z řad učitelů, správních 
zaměstnanců a z řad ne-
učitelů: Petrovi Giergie-
lovi, Janu Sasínovi, Jiří-
mu Matulovi, Vladimíru 
Větřilovi a Stanislavu 
Čajánkovi. Všichni se po-
dílí na zajímavém využití 
volného času žáků, což 
je nejlepší prevence soci-

álně patologických jevů. 
Děkuji také všem spon-
zorům, kteří se podílí na 
organizaci mimoškol-
ních akcí. 

Učitelé a správní za-
městnance čeká zaslou-
žená dovolená. Škola 
ale neosiří. Do 12. 7. 
2014 bude v provozu 
mateřská škola a školní 
kuchyň. V době od 3. do 
20. července bude škola 
připravena pro případný 
přesun koncertů XXI. 

ročníku Mezinárodní-
ho hudebního festivalu 
Janáčkovy Hukvaldy 
v případě nepříznivého 
počasí a pro závěrečný 
koncert houslisty Vác-
lava Hudečka, který je 
v sále plánován. Ve druhé 
polovině července bude 
zahájena 1. etapa rekon-
strukce osvětlení školy, 
která se bude realizovat 
ve školní jídelně. Dojde 
k výměně světel, pod-
hledů a obkladů. Dále 

budou zrušeny klecové 
šatny (výmalba prostor). 
Každý žák bude mít od 
září svou šatní skříňku 
s klíčem. Od 1. srpna se 
začne s každoročním ge-
nerálním úklidem všech 
prostor tak, aby žáci při-
šli do čistého a příjemné-
ho prostředí.

Přeji všem dětem hezké 
prázdniny a dospělým od-
počinkovou dovolenou. 

Mgr. Alena Lévová, 
ředitelka školy

Konec roku v mateřské škole

30. května 2014 
V rámci oslavy Dne 

dětí se děti zúčastnily 
divadelního představe-
ní Červená Karkulka.
4. června 2014 

Děti se vypravily 
Vláčkem Podhoráčkem 
na výlet. Vláček dopra-
vil děti do areálu Na 
Mlýně v Kozlovicích. 
Tam jsme nejdříve dob-
ře posvačili a pak si pro-
hlédli všechny zajímavé 
věci. A že jich tam bylo. 
Děti se zájmem pozoro-
valy staré vozy, kočáry, 
pluhy, mlátičku, troky, 
traktor, máselnici… 
A co teprve kovárna 
a starobylá světnička. 
Avšak největší úspěch 

slavil vodník u mlýnské-
ho kola. Plní dojmů jsme 
se vypravili k domovu. 
Vláček nás zavezl až do 
Rychaltic k restauraci 
U Richarda, kde se oto-
čil a na zpáteční cestě 
nás vysadil u mateřské 
školy. Děti cestou přes 
vesnici ukazovaly ka-
marádům, kde bydlí.
6. června 2014 

Děti v sále základní 
školy viděly dětský mu-
zikál Pomáda.
9. června 2014 

Ukončil svou čin-
nost kroužek Lašánek 
vystoupením dětí pro 
rodiče v sále základní 
školy.

Pokračování na straně 24

Minigrant z Arcelor Mittal

Dne 24. 4. 2014 před-
stavitelé firmy Arcelor 
Mittal slavnostně pře-
dali zástupcům orga-
nizací, které uspěly  se 
svými projekty, certifi-
kát s uvedením získané 
částky. Každý projekt 
musí mít svého garanta, 

kterým je zaměstnanec 
firmy. ZŠ a MŠ L. Ja-
náčka Hukvaldy získala 
15 000,- Kč díky Ing. Ji-
římu Chvalinovi a také 
vedoucímu technických 
kroužků ve škole Ing. 
Stanislavu Čajánkovi.

Pokračování na straně 22
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Devátá třída a ochrana životního prostředí
Žáci deváté třídy 
měli na závěr učiva 
Přírodopisu vyslovit 
svůj názor na stav 
životního prostředí 
v naší obci. Dále 
měli napsat, co jsou 
ochotni sami udělat 
nebo co dělají pro 
jeho zlepšení.

Zde jsou některé 
názory:
• „U nás v obci je to tak 
padesát na padesát, 
protože někde to vypa-
dá dobře a jinde ne.
• Je tu čisto.
• Místo aut bych zavedl 
trolejbusy a cyklisticko-
-chodecké stezky.

• V naší obci je celkem 
čistě a lidé se chovají 
ohleduplně k životnímu 
prostředí.
• Vždy se dá něco zlep-
šit.
• Stav životního pro-
středí v této vesnici 
není moc dobrý, proto-
že spousta lidí pálí, co 
je napadne. Ale když 
to srovnám například 
s Ostravou, tak na tom 
nejsme tak hrozně.
• Mělo by se urychlit bu-
dování kanalizace.
• Stav životního prostře-
dí v naší vesnici není 
nejlepší – špatné ovzdu-
ší, hluk ze silnice a špi-
navá voda.

• Není to moc dobré, ko-
lem našeho domu teče 
potok, ve kterém teče 
všechno možné, nedáv-
no jsme z něho vytáhli 
olejový filtr do auta.“
• „Nebudu vyhazovat od-
padky do volné přírody. 
Nebudu při topení pálit 
plasty, gumy a to, co se 
pálit nemá a co smrdí.
• Když vidím ležet papír 
na zemi, tak se pro něj 
asi ohnu. A také by bylo 
dobré nějaké hromadné 
uklízení.
• Budu třídit odpad, ne-
budu pálit plasty a ani 
jiné odpady. Mohla bych 
třeba jezdit na kole, je-
nomže kolo nemám.

• Třídím odpad a kom-
postuji.
• Budu jezdit místní do-
pravou a na kole.
• Budu topit plynem.
• Byl bych ochotný 
zlepšit pořádek v obci 
sbíráním odpadků 
z příkopů.
• Chodit po Hukvaldech 
a sbírat odpadky ne-
budu, ale třídím odpad 
a nepálím plasty.
• Nebudu dělat nic, ať 
začnou lidé, kteří od-
padky rozhazují a hází 
do přírody to, co tam 
nepatří.“

Jaký názor a vlastní 
postoj máte Vy?

RNDr. Hana Piskořová

Muzikál Pomáda, výsledek školního hudebně-dramatického kroužku

Už od začátku školní-
ho roku se v hudebně-
-dramatickém kroužku 
věnujeme muzikálu 
Pomáda. Každý z žáků 
má rozdělené role a scé-
nář k tomu, aby věděl, 
co kdy říká. V muzi-
kálu účinkují i dvě vy-
pravěčky. Na vánoční 
akademii jsme poprvé 
všem ukázali, co v nás 
je. Předvedli jsme divá-
kům, co jsme se za těch 
pár měsíců naučili. Na 
každé zkoušce jsme peč-

livě nacvičovali, aby byl 
náš výkon co nejlepší. 
Po půl roce nacvičování 
bez mikrofonů jsme do-
stali do ruky mikrofony 
a atmosféra byla hned 
jiná. Zkoušeli jsme si 
nanečisto mluvit, po-

slouchat se a vyhledat 
chyby, které nám ne-
šly. Dne 6. června 2014 
máme premiéru celého 
muzikálu pro žáky naší 
školy a 14. června máme 
premiéru pro veřejnost 
v oboře na Hukvaldech. 

Doufám, že na nás ne-
bude znát tréma a ner-
vozita z vystoupení.

Speciální poděkování 
patří paní Barboře Pis-
kořové, která nás dob-
rovolně načesala na vá-
noční vystoupení, paní 
Ivaně Kapsiové, která 
nám dodávala kartóny 
na kulisy a Haně Pisko-
řové, která nám našila 
sukně pro nejmladší 
žáky. Děkujeme!

Michaela Vašicová,
VIII. třída
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Líheň techniků a (možná) budoucích vynálezců
Ptáte se kde? Inu, 

u nás, na základní ško-
le! Doposud mnohým 
skrytá, ale neustále se 
rozvíjející činnost krouž-
ku Mladý technik neoby-
čejně vybočila z průměru 
a láká stále více zájemců 
nejenom z naší školy, 
ale i z Kopřivnice, Frýd-
ku-Místku a Kozlovic. 
Nestalo se tak náhodou. 
K původnímu kroužku 
lodních modelářů, zalo-
ženého před šesti lety, se 
spolu s rozvíjejícími se 
schopnostmi jeho žáků, 
přidružily činnosti jako 
elektronika, programo-
vání a robotika. Někteří 
absolventi kroužku nás 
neopustili ani po ná-
stupu na střední školy, 
ale naopak přivedli i své 
kamarády. Museli jsme 
tedy náplň kroužku při-
způsobit také středoško-
lákům a jeho úroveň se 
tak velice zvedla. Školní 
dílny teď dvakrát týdně 
ožívají nadšenou tvůrčí 
atmosférou. Tak tvůrčí 
a zajímavou, že se jen těž-
ce smiřujeme s neúpros-
ným faktem prázdninové 
přestávky.

Nedávno se mě ně-
kdo ptal, kdy už budeme 
mít nějaký úspěch na 
soutěžích. Odpověď je 
trošičku složitější. „Me-

daili“ ze závodů lodních 
modelářů jsme opravdu 
ještě nepřivezli, ale vždy 
jsme byli, k údivu ostat-
ních, nejpočetnější a vý-
pravou. Občas musím 
vysvětlovat vedoucím 
jiných modelářských 
kroužků, jak to děláme, 
protože mít šestnáct 
žáků v kroužku je výji-
mečný jev i ve větších 
městech. Děláme to tak, 
že se nezaměřujeme jen 
na lodičky, ale staví-
me i letadla, vznášedla 
i různé technické leg-
rácky, programujeme, 
pájíme a nebojíme se 
náročných věcí. 

Myslím, že naším 
úspěchem je, že se kluci 
(a letos i holky) naučí 
manuální zručnosti, 
seznámí se s elektroni-
kou, programováním, 
modelováním v počíta-
či, 3D tiskárnou a CNC 
strojem. 

Zcela jistě úspěchem 
je, že s využitím těchto 
znalostí, se kluci na svých 
středních školách úspěš-
ně zapojují do středoškol-
ské odborné činnosti. 

Dalším úspěchem byla 
letošní účast žáka zá-
kladní školy v této soutěži 
a jeho postup do krajské-
ho kola (což je výjimečný 
jev v celé ČR)! 

Asi nebudu daleko od 
pravdy, když vše krát-
ce shrnu a řeknu, že 
jsme úspěšní v hledání 
talentů v technických 
oborech.

Letošní rok bude v dal-
ším rozvoji a směřování 
kroužku přelomový. Jsme 
zapojeni do projektu 
„Zlepši si svou techniku“ 
Vysoké školy báňské - 
technické univerzity Ost-
rava, v rámci operačního 
programu „Vzdělávání 
pro konkurenceschop-
nost“. Stručně vyjádřeno, 
klíčovou aktivitou pro-
jektu je vytvoření funkční 
sítě mezi ZŠ, SŠ. VOŠ 
a VŠ a v rámci ní vytvořit 
systém práce s talenty. 
Škola v Hukvaldech bude 
plnit roli pilotního pro-
jektu, kde se na základě 
našich dosavadních zku-
šeností pokusíme zdoko-
nalit a potvrdit zvolený 
systém práce v zájmových 
kroužcích a tento nabíd-
nout v rámci vytvořené 
sítě formou metodiky dal-
ším školám.

Ve školním roce 
2014/2015 budou podle 
projektu v hukvaldské 
základní škole probíhat 
následující technické 
kroužky:

1. Kroužek Programo-
vání. Kroužek v trvání 

zhruba dvou měsíců si 
klade za cíl zjistit, kteří 
žáci mají buňky pro tro-
chu jiný jazyk jiný než češ-
tina, ale který je také plný 
čárek, středníků a zá-
vorek a kterému se říká 
programovací. Mottem 
kroužku je „Než hrát na 
počítačích přihlouplé hry, 
raději se je naučíme sami 
vymýšlet“.

Programovat budeme 
v grafickém prostředí 
Scratch a všechny pro-
grámky a hry, které vy-
tvoříme, budou dostupné 
na internetu.

2. Kroužek Robotika 
pro nejmenší. Kroužek 
je určen jako pokračo-
vání pro nadějné pro-
gramátory ve Scratchi. 
Hodláme stavět robů-
tky ze stavebnice a učit 
je pohybům, zvukům 
a všelijak jinak je oživo-
vat. Nádherný kroužek, 
který každý obdivuje, 
neboť spojením mecha-
niky, elektroniky a pro-
gramování vznikají sko-
ro kouzelné hračky.

Vítáme do kroužku 
také středoškoláky, kteří 
by měli naším mladým 
robotikům pomáhat.

3. Kroužek Lodní mo-
delář. Je určen úplně pro 
všechny, a zejména pro 
ty kdo rádi tvoří. Vítáme 
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zájemce od jedenácti do 
devadesáti let. Vzájem-
ně si pomáháme, starší 
a šikovnější pomáhají 
nováčkům, aby měl ka-
ždý nakonec ze svého 
modelu radost. Modelá-
ři se mohou těšit na nové 
dvoumotorové čluny, 
vznášedla a také pla-
chetnice, Samozřejmos-
tí jsou modely na dál-
kové ovládání! Své nové 
výrobky budeme moci 
poměřit s konkurencí na 
každoročních závodech, 
ale nebojte se, hlavně je 
přitom legrace.

4. Prázdninová škola 
3D modelování. Koncem 

srpna zahájíme třídenním 
soustředěním v počítačo-
vém modelování. Zájemci 
se naučí vytvořit v počíta-
či modely domku, lodičky 
nebo i žebřiňáku a pak se 
dozví, jak si je mohou vy-
řezat na CNC frézce. Kurz 
je určen všem, školákům 
i neškolákům. Důležitý je 
zájem se něco zajímavého 
naučit. Pro opravdovou 
praxi a kutily je to snad 
nejdůležitější aktivita, 
kterou nabízíme.

5. Technická labora-
toř. Kroužek je určen 
zejména pro středoško-
láky. Pokud si chcete 
naprogramovat vlast-

ního robota, zhotovit 
domácí alarm, postavit 
zesilovač, naučit se na-
vrhovat a vyrábět ploš-
né spoje, nebo třeba 
vyrobit dobře hrající 
reproduktory, přijďte. 
Technická laboratoř 
bude otevřená všem a je 
také dobře přístrojově 
vybavená a jsou zajiš-
těni odborníci z praxe 
jako lektoři.

Všechny kroužky byly 
pečlivě zvoleny podle 
dosavadních zkušenos-
tí v Mladém techniku 
a myslím, že se jejich 
účastníci budou nad-
šení. Otevřené dveře 

mají také zájemci, kteří 
nejsou z Hukvald, což 
ostatně potvrzuje účast 
dětí a studentů z Kozlo-
vic, Kopřivnice i Frýd-
ku-Místku. 

Neváhejte s přihláš-
kami, dokud je volné 
místo. Přihlašovat se je 
možné prostřednictvím 
školy, nebo přímo na 
mou emailovou adresu 
scajanek@gmail.com.

Více informací najde-
te také na webu Mladé-
ho technika:
youngexperts.net

Těším se na společnou 
tvůrčí atmosféru. 

Stanislav Čajánek

Přeshraniční spolupráce základních škol z Hukvald a  Wisły

Přeshraniční spolu-
práce Základní školy 
a Mateřské školy Leo-
še Janáčka Hukvaldy 
a Szkoły Podstawowe 
nr 4 Wisła - Głębce. 

Projekt „Držím se 
kořenů života a rostu“ 
C Z . 3 . 2 2 / 3 . 3 . 0 6 
/10.01694, byl spolufi-
nancován z prostředků 
ERDF v rámci OPPS 
CZ-PL 2007 – 2013. 
Pětiletou udržitelnost 
projektu financuje Obec 
Hukvaldy. Děkujeme.

V pátek 30. 5. 2014 
nastoupilo 38 žáků 

a 4 učitelé do autobu-
su, který vyjel směr 
Polsko. Opět po roce 
se uskutečnilo setká-
ní našich a polských 
žáků. Ve Visle se nám 
dostalo vřelého přijetí 
a společně s polskými 
dětmi a učiteli jsme 
navštívili skokanský 
můstek ve Visle-Malin-
ce. Prohlédli jsme si ho 
důkladně i z výšky ná-
jezdu, kam nás vyvezla 
dvousedačková lanov-
ka. Následoval přejezd 
turistickým vláčkem 
na přehradu Černé je-
zero, kde se stéká Bílá 

a Černá Viselka. Po 
návštěvě města Visly 
a nákupu dárků jsme 
vyrazili navštívit ba-
zén v Istebné. Tam se 
našim žákům moc lí-
bilo, protože si užili 
tobogán, proudící řeku 
a všechny vymoženosti 
bazénu, včetně saun 
a solné jeskyně. Před 
nástupem do autobusu 
si všichni pochutnali 
na výborném tvaroho-
vém koláči, který pro 
nás upekly paní ku-
chařky ze školy ve Vis-
le-Głębcach. Unavení 
a plní zážitků jsme se 

bezpečně vrátili domů. 
Byl to velmi povedený 
a hezký výlet. Příští 
rok přijedou naši polští 
kamarádi za námi na 
Hukvaldy. Určitě jim 
připravíme stejně pěk-
né zážitky.

Mgr. Kateřina Větřilová
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Minigrant z Arcelor Mittal

Pokračování ze strany 18 
Certifikát předal Ta-

pas Rajderkar, gene-
rální ředitel a předseda 
představenstva Arcelor 
Mittal Ostrava. 

Pro děti prvního 
stupně dosud na škole 
nebyla „hravá“ alter-
nativa k technickým 
kroužkům na stupni 
druhém. Budou za-
koupeny stavebnice 
Lego nebo Merkur, 
které umožní žákům 
na prvním stupni hra-
vou formou překlenout 
neznámý pojem „tech-
nika“ a dovést je k při-

hlášce do některého 
z „velkých“ zájmových 
kroužků, které úspěšně 
vyvíjejí svou činnost.

Několikaletá práce 
vedoucích technických 
kroužků ve škole a za-
pojení školy do projektů 
např. Technika nás baví 
a Řemesla nás baví, 
vedla k tomu, že se vět-
šina žáků 9. roč. hlásí 
na technické obory, kde 
je předpoklad, že po 
ukončení studia získají 
práci. Z patnácti žáků 
devátého ročníku bylo 
čtrnáct přijato v prvním 
kole přijímacích zkou-

šek na obě vybrané školy 
(včetně gymnázií) nebo 
odborná učiliště. Žák 
9. roč. Vojtěch Ermis 
obsadil v soutěži Středo-
školské odborné činnos-
ti 2. místo v okresním 
kole a postupuje do kola 
krajského. Obrovský 
úspěch. Budeme držet 
palce. Děkuji Ing. Stani-
slavu Čajánkovi za čas, 
který věnuje budoucím 
studentům technických 
oborů a spolu s učiteli se 
podílí na jejich přípravě 
pro budoucí povolání.

Mgr. Alena Lévová, 
ředitelka školy

Školní výlet aneb poznávání hlavního města
Ve středu 7. 5. 2014 

jsme se vydali na škol-
ní výlet do našeho 
hlavního města Prahy. 
Odjezd byl brzy ráno, 
konkrétně ve 4:25 hodin 
ze Studénky, kde jsme 
se všichni sešli a čekali 
na vlak. Když už jsme 
vlak slyšeli z dálky, tak 
jsme byli všichni moc 
natěšeni. Vydali jsme se 
na nástupiště číslo dvě, 
a tam jsme nasedali po-
stupně do vlaku IC Hut-
ník. Našli jsme si místo 
a hned jsme vybalili čer-
stvě upečené řízky, paní 

učitelka Jašková fotila 
všechno, co ji padlo pod 
ruku. Když jsme po ná-
ročné tři a půl hodinové 
cestě na hlavní nádra-
ží do Prahy konečně 
dojeli, vyšli jsme před 
hlavní nádraží a tam na 
nás podle očekávání če-
kal náš kamarád Vašek 
Nykl, se kterým jsme 
také prožili zbytek dne. 
Mířili jsme si přímo 
na Václavské náměstí, 
odkud jsme šli na Sta-
roměstské náměstí, kde 
jsme se podívali v 9:00 
hodin na Orloj. Potom 

jsme se vydali na Kar-
lův most, který jsme 
prošli dost rychle, pro-
tože pršelo. Z Karlova 
mostu jsme se vydali 
na Pražský hrad, kde 
jsme se vyfotili s hradní 
stráží. Bylo to zajímavé 
- v dešti. Hned, jak jsme 
mohli, tak jsme se vyda-
li na Václavské náměstí, 
kde jsme měli rozchod 
a všichni se hned vydali 
do legendárního KFC, 
protože byl čas oběda. 
Potom jsme všichni šli 
do Národního muzea do 
nové budovy, kde jsme 

se dozvěděli mnoho za-
jímavých věcí. Nakonec 
jsme měli rozchod, tak 
jsme prošli mnoho ob-
chodů. Po nákupní pau-
ze jsme šli unavení na 
vlak, se kterým jsme se 
vydali na cestu zpět do 
Studénky. Ve Studénce 
jsme byli okolo 22.00 
hodiny v noci, a tam 
nás čekali rodiče, kteří 
nás bezpečně dopravili 
domů. Praha byla krás-
ná, výlet úžasný, společ-
ně jsme prožili krásný 
dlouhý den.
Jakub Rojíček, IX. ročník

Na konferenci

Ocenění za výrobek
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Hurá!!! Náš výrobek Kovář zabodoval v soutěži
„TECHNIKA NÁS BAVÍ, 
ANEB ŠESTKA REPRE-
ZENTUJE ŠKOLU NA 
KONFERENCI!!!“

„HURÁ, NÁŠ KOVÁŘ 
ZABODOVAL“

 Ve středu 26. 3. 2014 
jela šestá třída převzít 
cenu za 2. místo v sou-
těži: Postavte dřevěný 
model řemeslníka. Náš 
dřevěný řemeslník ko-
vář reprezentoval naši 
školu. 

Ceny předávala ná-
městkyně hejtmana 
M o r a v s k o s l e z s k é h o 
kraje Mgr. Věra Palko-
vá. Na konferenci se 
děla spousta zajíma-
vých věcí. Vše začalo 
tiskovou konferencí, 
poté jsme dostali vy-
toužené ceny a nastala 
zajímavá soutěž pro dva 
vybrané žaky třídy. Na-
konec jsme dostali oběd 
a jeli na exkurzi do ha-
sičského muzea. Naše 
škola se umístila na dru-
hém místě v interneto-
vém hlasovaní. Soutěže 
pro dva se zúčastnili 
Filip Laník a Josef Faj-
kus, kteří plnili spoustu 
těžkých úkolů a umístili 
se na DRUHÉM místě. 
Byla to nádherná zkuše-
nost. Děkujeme!

Oliver Jati, VI. ročník

Poděkování za Váš 
hlas!

Děkujeme všem, kte-
ří nám pomohli a hla-
sovali pro náš model: 
Hukvaldský kovář. Ten-
to model získal 2. místo 
v projektu TECHNIKA 
NÁS BAVÍ. Žáci 6. roč-
níku obdrželi krásné 
ceny a zúčastnili se 
závěrečné konference 
v Ostravě. Ceny předá-
vala náměstkyně Mo-
ravskoslezského kraje 
Mgr. Věra Palková. Za 
ZŠ a MŠ Leoše Janáčka 
Hukvaldy děkujeme. 

V soutěži „Postavte 
dřevěný model pokoje 
snů“ se umístili se svým 
modelem Crazy house 
na třetím místě v in-
ternetovém hlasování. 
Ceny žáci převzali na 
oficiálním vyhlášení ví-
tězů v pondělí 16. červ-
na 2014 v 10.00 hodin 
v Sále zastupitelstva 
Krajského úřadu MSK. 

Všem moc gratuluje-
me!

Svíčkárna v Dětma-
rovicích

Osmá a devátá tří-
da jely 25. března na 
exkurzi do svíčkárny 
v Dětmarovicích. Obě 
třídy měly sraz v 7:20 
ve škole. Jeli jsme auto-

busem asi něco kolem 
tři čtvrtě hodiny. V au-
tobuse jako vždy bylo 
velmi rušno. Po hodině 
jsme vystoupili z auto-
busu a najednou jsme 
před sebou viděli obrov-
skou elektrárnu. Hned 
vedle elektrárny byla 
svíčkárna. Vešli jsme 
do dveří a všichni najed-
nou ucítili tu nádhernou 
vůní svíček. Sundali 
jsme si bundy a odložily 
tašky. Postavili jsme se 
do půlkruhu a poslou-
chali, co nám šéf firmy 
říká. Vyprávěl nám 
o tom, co všechno udě-
lal proto, aby byl majite-
lem svíčkárny. Nejdříve 
nám říkal, že chtěl být 
profesionálním cyklis-
tou. To se mu vyplnilo, 
ale jenom malá náhoda 
ho dostala tam, kde je 
teď. Po vyprávění jsme 
si šli vyzvednout formu 
na svíčku. Zaměstnanci 
nám dali konev, ve které 
byl vosk s vůní vanil-
ky. Každý jsme si odlili 
svíčku. Ten, kdo měl 
odlito, tak musel po-
čkat, až se mu na povr-
chu udělaly vločky. Asi 
pět až deset minut jsme 
čekali a vločky už se 
objevovaly. Vzali jsme 
si každý knot a položili 
nejlépe doprostřed svíč-

ky. Mezitím, co jsme če-
kali, až bude svíčka ho-
tova, tak jsme si mohli 
prohlédnout a zakoupit 
jejich nádherné voňavé 
svíčky v jejich kanceláři. 
Vrátili jsme se zpět na 
svoje místo a svíčky už 
byly hotové.

Poděkovali jsme a šli 
z do autobusu. Celá 
exkurze byla poučná 
a hodně jsme se dozvě-
děli.

Michaela Vašicová,
VIII. ročník

Projekty Technika 
nás baví a Řemesla nás 
baví končí 30. 6. 2014. 
Děkuji Mgr. Marcele 
Jaškové a RNDr. Haně 
Piskořové za vedení 
obou projektů. Žáci si 
mnoho činností vyzkou-
šeli, poznali mnoho no-
vého a měli tak možnost 
konkrétně se zamyslet 
nad volbou svého bu-
doucího povolání. Tako-
vé projekty jsou důležité 
pro rozvoj klíčových 
kompetencí žáků. 
Učebnice praktickou 
zkušenost nenahradí. 
Technické vzdělávání je 
součástí plánu rozvoje 
školství v Moravsko-
slezském kraji. 

Mgr. Alena Lévová, 
ředitelka školy
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přehled: obec/škola

Konec roku v mateřské škole

Pokračování ze strany 18

10. června 2014 
Děti, které navštěvo-

valy výuku anglického 
jazyka Schäfer School, 
předvedly rodičům, co 
všechno se během roku 
naučily.
11. června 2014 

Naposled v tomto 
školním roce přijelo za 
dětmi divadlo Smíšek. 
Přivezlo dětem pohádku 
Ošklivé káčátko.
12. června 2014 

Proběhla poslední ho-
dina výuky anglického 
jazyka pro předškoláky. 
Tento kroužek navštěvo-
valo 17 dětí.

Tento den se také na-
posled sešel kroužek Ši-
kulky. Děti si na rozlou-
čenou vyrobily obrázek 
se sovičkou.
13. června 2014 

Předškolní děti se ten-
to den všechny vypravily 
na hrad Hukvaldy. Če-
kala tam na ně důležitá 
událost. Sám rytíř hradu 
Hukvaldy je pasoval na 
školáky. I když ještě pár 
dnů zůstanou v mateřské 

škole, hodnost „školáku“ 
si již nenechají vzít. Na 
památku na tuto událost 
děti dostaly knihu s vě-
nováním, pamětní list, 
tablo s kamarády a šerpu. 
Po ukončení oficiální 
části čekalo na děti ještě 
překvapení. Restaurace 
U námořníka, manželé 
Eliášovi, připravili dě-
tem bohaté občerstvení. 
Kominíčka pro štěstí 
dostaly od paní Zdenice 
Sobotíkové.
16. června 2014

Děti odjely na ško-
lu v přírodě, na Horní 
Bečvu do chaty Mečová. 
25. června 2014

Děti si užily zábavu 
s Pohádkovým lesem. 
Procházka lesem plným 
pohádkových postav, 
překvapení, dárečků. 
Pak jsme opékali a měli 
se dobře. 

A teď už nás čekají pře-
ce p r á z d n i n y!

Mateřská škola končí 
letošní školní rok v pátek 
11. července 2014. 

 PaedDr. Vladimíra 
Nevludová

Kosterní pozůstatky
V minulém vydání 

Hukvaldského ob-
časníku jste se mohli 
dočíst o nálezu kos-
terních pozůstatků, 
jež byly odkryty dne 
10. 2. 2014 při prová-
dění výkopových prací 
při výstavbě kanalizace 
v místní části Rychalti-
ce na levém břehu řeky 
Ondřejnice v hloubce 
asi 1 m pod povrchem 
místní komunikace. 
Nalezené kosterní 
pozůstatky byly pře-
vezeny k odbornému 
zkoumání do Ústavu 
soudního lékařství Os-
trava – Poruba. Ve věci 
bylo provedeno od-
borné lékařské a his-
torické zkoumání, při 
kterém bylo zjištěno, 
že se jednalo o koster-
ní pozůstatky nejméně 
9 osob mužského po-
hlaví mladšího a střed-
ního věkového spektra.

Na základě zkoumání 
byl konstatován fakt, že 
k jejich úmrtí došlo na 
sklonku 2. světové války 
v prvních květnových 
dnech roku 1945. Byly 
to oběti bombardová-
ní ruskými leteckými 
jednotkami nebo oběti 
pozemních bojů s prvo-
sledovými jednotkami 
Rudé armády. Prově-

řování bylo skončeno 
k 10. 6. 2014.

Ve věci byl osloven 
Ing. Igor Nachtigall, 
který je zástupcem 
občanské společnosti 
Volksbund Deutche 
Kriegsgraberfursorge 
e.V. Tato společnost je 
pověřena vládou Spol-
kové republiky Ně-
mecko k vyhledávání, 
identifikaci a pohřbí-
vání padlých němec-
kých vojáků. V průbě-
hu měsíce června po 
předložení potřebných 
písemností vyzvedne 
Ing. Igor Nachtigall 
kosterní ostatky v Os-
travě-Porubě a převeze 
je k pohřbení na Vojen-
ský hřbitov do Brna. 
Podle informací Ing. 
Nachtigalla nelze pro-
vést individuální iden-
tifikaci zemřelých osob 
na základě kosterních 
pozůstatků, německé 
vojenské jednotky totiž 
neuchovávaly zubař-
ské záznamy. Jedinou 
uznávanou možností 
identifikace jedince je 
nalezení osobní identi-
fikační kovové známky 
vojáka. 

Ivana Hrčková 
(zapsáno na základě 
oznámení Policie ČR

por. Bc. Romana Patočky) 
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Opravy brány ke kostelu v Rychalticích
Jistě jste nepřehlédli, 
že brána ke kostelu 
sv. Mikuláše a zá-
roveň na hřbitov, 
který kostel obklo-
puje, byla nedávno 
opravena. To mě 
vedlo k tomu trochu 
zapátrat v historii 
a některá fakta připo-
menout. 

Ze kterého obdo-
bí tato brána pochází 
a kdo ji vyrobil, se mi 
nepodařilo z pro mne 
dostupných prame-
nů zjistit. V historii 
Hukvald, zpracované 
panem Hynkem Ml-
čochem, správcem na 
Hukvaldském panství, 
je uvedeno, že v roce 
1840 tehdejší rychal-
tický farář Lažnovský 
dal vysázet lípovou alej 
– lípy sázel kostelník 
Lichnovký. V roce 1850 
nechala v aleji zbudovat 
kapličku Klára Müllero-
vá. Z toho lze dovodit, 
že ke kostelu se v té době 
možná chodilo ke koste-
lu a na hřbitov chodníč-
kem. Dále se v rukopise 
pana Mlčocha píše, že 
v roce 1881 bylo ke kos-
telu postaveno schodiš-
tě, a to na náklad tehdej-
šího faráře P. Antonína 
Kouřila. Brána by moh-

la pocházet z té doby. 
Vlevo od brány stojí 
kamenný kříž, který ne-
chal postavit farář Mar-
tin Robotský na počest 
sv. misií. Ve farní kro-
nice je psáno, že v roce 
1947 byl zbudován kříž 
kamenný namísto sta-
rého dřevěného, zcela 
shnilého, jehož stáří 
bylo odhadnuto na 50 
let. To znamená na to, že 
byl několikrát obnoven.

Nynější kostel byl 
vystavěn na místě sta-
rého, dřevěného kos-
tela, o němž je zmínka 
z roku 1506. Nový kos-
tel byl budován v le-
tech 1726 až 1729 na 
náklad olomouckého 
biskupa Wolfganga ze 
Schrattenbachu. Při 
pozdější opravě kostela 
v prvních letech 20. sto-
letí se našly v báni věže 
pergameny, na nichž 
bylo možno číst: „Tento 
rychaltický farní kostel 
sv. Mikuláše v r. 1729 
na náklad jeho vyso-
kohraběcí eminence 
pana Wolfganga ze 
Schrattenbachu, jako 
biskupa olomouckého, 
za hukvaldského hejt-
mana Václava Šindelka 
a zámeckého purkrabí-
ho Jiřího Spáčila od zá-
kladu vybudován, pak 

příborským děkanem 
Davidem Holubem vy-
svěcen před tehdejším 
Janem Lúčným, fará-
řem v Rychalticích a jest 
v té době za vlády císaře 
Karla VI. v zemi a všech 
ostatních dědičných ze-
mích mír“. Dále pak je 
na listinách zazname-
náno, jak byli za práci 
vyplácení řemeslníci 
a následuje: „Toho času 
1729 Franz Holub, fojt 
sklenovský, purkmistr 
Jura Matula, správce 
dědiny Sklenova, Jura 
Žabenským fojt rychal-
tskej, purkmistr Jakub 
Pělucha, kostelníci Ni-
kolay Fajkus, Wenzel 
Fajkus, Šimon Sapak, 
rektor rychaltskej, toho 
času z Opavy“.

Jak bylo zmíněno, 
už v roce 1901 byly po-
stupně každým rokem 
prováděny opravy kos-
tela, zejména za faráře 
P. Tomáše Kubíčka. To 
zaznamenala farní kro-
nika. Byly také důklad-
ně opraveny schody. 
Kronika však neuvádí 
nic o bráně. Možná byla 
až z této doby. Další 
velkou rekonstrukcí 
prošlo schodiště v roce 
1999. Zasloužili se o to 
farníci – zorganizova-
li a také přiložili ruce 

k dílu. Z této doby po-
chází i osvětlení scho-
diště.

Hřbitov, který byl už 
kolem starého koste-
la, se stavbou zmenšil, 
a proto byl požádán 
sedlák Josef Žabenský, 
aby odstoupil kus své-
ho pole, sousedícího se 
hřbitovem. Výměnou 
mu byl panstvím dán 
pozemek při sklenov-
ské hranici na Hučáku, 
parc. č. 722 – 727 ve 
výměře 1 joch 1573s/2, 
přičemž joch – stará 
plošná míra zvaná také 
katastrální jitro – byl 
5 755 metrů čtvereč-
ních.

Velkými úpravami 
prošel hřbitov koncem 
40. let minulého století, 
ihned po dokončení re-
konstrukce kostela po 
požáru na konci 2. svě-
tové války. To bylo za 
působení P. Aloise Ur-
bana. Farní kronika za-
znamenala: „Rychaltický 
hřbitov vypadal spíš jako 
smetiště a nikoli jako 
hřbitov. Kostelní výbor 
už léta mluví o hřbitově, 
ale nic neudělal. Komise 
z okresu již v roce 1943 
zde byla a rozhodla, že 
se má hřbitov rozšířit asi 
o 900 m².

Pokračování na straně 24
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Opravy brány ke kostelu v Rychalticích
Pokračování z předchozí strany

 Z farské zahrady dle 
plánu vzato 620 m², 
z pozemku In. Kresty 
(Inocenc Kresta č. p. 2) 
220 m². Dál pak uvádí: 
„Hřbitov je řešen tak, 
že 2 řady jsou spojené 
a mezi nimi cesta. Hlav-
ní cesta je 3 m široká 
a vedlejší 1 m. Aby bylo 
docíleno 5 řad hrobů na 
straně k farské zahradě, 
byl zabrán daleko větší 
kus zahrady, než bylo 
v prvním plánu. Ježto 
na straně farní zahrady 
je velký svah, rozhodl 
se farář tam stavět řadu 
hrobek. Aby zajistil 
na jejich vybudování 
materiál, kterého bylo 
v té době nedostatek, 

odkoupil od místního 
řezníka pana Piskoře 
ledovnu, která stála 
pod kostelem, zboural 
ji a tak získal dostatek 
cihel na hrobky. Ty byly 
v roce 1950 pronajaty 
rodinám, a to na 50 let. 
Dvě jsou určeny kně-

zům.“ Součástí rekon-
strukce hřbitova byla 
stavba nové márnice 
v roce 1949. V následu-
jícím roce se upravila 
část vnitřních prostor. 
Ty pak nějakou dobu 
využívali ke zkouškám 
zpěváci. Také se tam 

promítaly krátké filmy 
pro mládež i dospělé. 
Budova márnice byla 
pak ještě rekonstruová-
na a nyní se užívá jako 
smuteční obřadní síň. 
Stará márnice, která 
stála na opačné straně 
hřbitova, byla zbourá-
na. V 80. letech 20. sto-
letí započaly opravy 
hřbitovních zdí. 

Od roku 1868 stojí na 
hřbitově kříž, byl posta-
ven na náklad dobrodin-
ců, Opraven byl v roce 
1999. Součástí hřbitova 
se stal i urnový háj. Po-
čátkem 50. let minulého 
přešla správa hřbitova 
na tehdejší místní ná-
rodní výbor. 

Karla Klečková

Proběhlo další vítání nových, malých občánků na Hukvaldech

Dne 26. 4. 2014 
p. místostarostka 
Ing. Ivana Hrčková 
slavnostně uvítala do 
svazku obce Hukvaldy 
naše nejmladší občán-
ky – Václava Domčíka, 
Jakuba Porubu, Terezu 
Klášterkovou, Samuela 
Vichra, Amálií Sasíno-
vou, Šimona Šťastného, 
Jana Reisiga a Tomáše 
Šimka. Děti na památku 
obdržely pamětní list, 

knížku a videozáznam. 
Slavnostní akt zpestřily 
děti ze Základní školy 
Leoše Janáčka Hukval-
dy svým milým vystou-
pením pod vedením 
manželů Křenkových. 
Paní místostarostka 
popřála dětem šťastný 
život a až vyrostou, aby 
se z nich stali občané, 
hrdí na svou krásnou 
obec Hukvaldy. 

Marta Sobotíková
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Hasičský záchranný sbor informuje
Hasičský záchranný 
sbor Moravskoslez-
ského kraje.

Jaro nás letos přivíta-
lo po krátké a suché zimě 
o něco dříve, a i když je 
pro mnohé z nás nej-
hezčím obdobím v roce, 
hasiči se bohužel setká-
vají s nárůstem počtu 
požárů z důvodů velmi 
nebezpečného vypalo-
vání suchých porostů, 
zakládání ohňů v pří-
rodě a spalování hoř-
lavých látek na volném 
prostranství. S přícho-
dem jara se také blíží 
čas vynášení či pálení 
Morany (neboli smrti), 
což je tradiční pohanský 
zvyk, který se dochoval 
až dodnes. 

Málokdo si uvědo-
muje, že tyto aktivity 
mohou přímo ohrozit 
lidský život! I zdánlivě 
bezpečná činnost jako 
je spalování shraba-
ných porostů či pálení 
Morany tak může mít 
neblahé následky. Stačí 
jen neopatrnost, trocha 
nepozornosti nebo pa-
nika a oheň v otevřeném 
prostoru se může veli-
ce snadno vymknout 
kontrole, například při 
silném větru, a způsobit 
nejenom ohrožení ži-

vota a značné škody na 
majetku, třeba v podobě 
ztráty části lesa či úhy-
nu živočichů. 

Na rozdíl od pálení 
Morany je vypalování 
porostů podle zákona 
č. 133/1985 Sb., o po-
žární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o po-
žární ochraně“) strikt-
ně zakázáno. V případě 
porušení tohoto zákazu 
hrozí dle zákona o po-
žární ochraně občanům 
pokuta až ve výši 25 
000,- Kč, právnickým 
a podnikajícím fyzic-
kým osobám může být 
udělena sankce až do 
výše 500 000,- Kč.

Při spalování hořla-
vých látek na volném 
prostranství zákon 
o požární ochraně uklá-
dá povinnost učinit od-

povídající opatření proti 
vzniku a šíření požáru – 
jinak řečeno, zabezpečit 
vše tak, aby se spalová-
ní nevymklo kontrole 
a nevznikl z něj požár. 
Navíc firmy jsou povin-
ny každé spalování hoř-
lavých látek na volném 
prostranství – včetně 
protipožárních opat-
ření – předem oznámit 
územně příslušnému 
hasičskému záchranné-
mu sboru kraje, který 
má pravomoc nařídit 
přijetí dalších podmí-
nek pro bezpečnost 
spalování, či spalování 
zcela zakázat.

Občané by se také 
měli seznámit se závaz-
nými vyhláškami obcí, 
které mnohdy upravují 
i způsob pálení odpadů 
na volném prostranství 
a někdy jej i zakazují. 

Pálení odpadů na vol-
ném prostranství navíc 
není jediný způsob, jak 
se zbavit biologického 
odpadu. Je možné ho 
zkompostovat, odložit 
ve speciálních kontej-
nerech nebo sběrných 
dvorech. Rovněž jako 
rodiče si musíme uvědo-
mit, že jsme ze zákona 
odpovědni za své děti 
(do 15 let) a rozhodně 
bychom neměli zapo-
menout je poučit o tom, 
jak lehce může dojít 
k požáru při neopatr-
ném zacházení s ohněm 
na loukách, v parcích 
a lesích, prostě na všech 
místech, které si děti 
vybírají ke svým hrám 
a radovánkám.

Bohužel i přes ne-
ustálé výzvy ve sdělo-
vacích prostředcích 
každoročně dochází ke 
vzniku požárů způso-
bených vypalováním 
starých porostů, které 
často končí tragicky 
s velkými materiálními 
škodami a v nejhorším 
případě ztrátou lidské-
ho života. A proto znovu 
upozorňujeme vypalo-
vání suché trávy a po-
rostů je zakázáno!

Nprap. Ing. Dalibor 
Kubátka,

vrchní inspektor PO

foto: www.hzscr.cz
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Kompostéry pro občany Hukvald
V rámci operačního 
programu Životní-
ho prostředí, výzvy 
č. 52 požádala obec 
Hukvaldy o dotaci na 
pořízení kompostérů 
pro své občany. Dota-
ce nám byla přiznána.

Cílem je zavedení 
separace biologicky 
rozložitelných odpadů, 
které vznikají v domác-
nostech. Kompostéry 
budou bezplatně zapůj-
čeny na dobu 5 let obča-
nům s trvalým pobytem 
v obci a chalupářům, 
kteří zde vlastní nemo-
vitost a mají zaplacen 
poplatek za provoz sys-
tému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a odstra-
ňování komunálních 
odpadů. Po uplynutí pě-
tileté lhůty udržitelnosti 
projektu pak kompos-
téry přejdou do jejich 
vlastnictví.

V současnosti probí-
há výběrové řízení na 
dodavatele kompostérů 
a po předložení požado-
vaných dokumentů po-
skytovateli dotace bu-
deme znát termín, kdy 
dostanou občané kom-
postéry do svých do-
mácností. Včas budou 
všichni zájemci vyzváni 

k odběru, který předpo-
kládáme v prázdnino-
vých měsících.

Kompostování je pro-
ces podobný humifikač-
ním pochodům, které 
probíhají za pomoci 
půdních organismů 
z takzvané primární 
organické hmoty, tedy 
ze zbytků rostlin, živo-
čichů, postupnou pře-
měnou přes množství 
různých látek. 

Pokud se bioodpady 
nevytřídí a jsou spo-
lečně se směsným ko-
munálním odpadem 
odváženy na skládky, 
tak vzniká riziko úniku 
silného skleníkového 
plynu methanu (– CH

4
) 

do ovzduší. Tento plyn 
je 20krát účinnější než 
CO

2
. Pokud skládky 

nevlastní technologii 
na jímání methanu 
a jeho následné energe-
tické využití, je taková 
skládka silně nevhod-
ná. Pokud se bioodpady 
sváží spolu se SKO do 
spalovny, tak se spále-
ním ztrácí velké množ-
ství potenciálních živin 
a humusu, které by se 
daly ve formě kompo-
stu vracet zpět do půdy. 
Tím by se zlepšovala 
biologická aktivita, 
zásoba živin a kvalita 

půdy. Půda obohace-
ná o kompost má lepší 
výměnnou kapacitu, 
dodává rostlinám živi-
ny postupně a nezpůso-
buje vyplavování živin 
do povrchové a spodní 
vody, tzv. eutrofizaci.

Ideálními pomocníky 
při kompostování jsou 
kompostéry. V rámci 
dotace budou pořízeny 
nádoby vyrobené z re-
cyklovaného plastu, 
o objemu minimálně 
700 litrů, které nemají 
dno, aby mohlo neustá-
le docházet k volnému 
styku s půdou a nebylo 
zabráněno přístupu mi-
kroorganismů, červů 
a žížal. Tyto komposté-
ry budou opatřeny ví-
kem s otočným ventilem 
pro regulaci prostupu 
vzduchu a bočními dvíř-
ky pro vyjímání kom-
postu otvory sloužícími 
k provzdušňování.

Kompost je kvalitní 
organické hnojivo, kte-
rým se vrací do půdy 
všechny potřebné ži-
viny. Na rozdíl od mi-
nerálních hnojiv se do 
půdy dostává také hu-
mus, který velmi dobře 
působí na vlastnosti 
půdy a zvyšuje odolnost 
půdy proti okysele-
ní. Zralý kompost se 

přidává k zelenině, ke 
květinám, k ovocným 
a okrasným stromům, 
používá se také při za-
kládání zahrad a tráv-
níků.

Co je vhodné ke 
kompostování: zbytky 
rostlin, plevele, květi-
ny, bramborové slupky, 
listí, posečená tráva, 
rozdrcené dřevo, pili-
ny, hobliny, kuchyňský 
odpad (káva, skořápky, 
slupky, pecky, zbytky 
jídel), zemina z květin, 
trus, podestýlka drob-
ných zvířat (kromě 
psích a kočičích), exkre-
menty hospodářských 
zvířat, sláma a jiné 
zbytky, a v omezeném 
množství suroviny jako 
je popel ze dřeva, novi-
nový papír, karton, kůra 
stromů.

Je potřeba si ale dávat 
pozor na problematic-
ké materiály, jako jsou 
některé plevele s vyzrá-
lými semeny, na kořeny 
plevelů – bršlice, kozí 
noha, pýr plazivý, které 
by se měly kompostovat 
odděleně, tzv. horkou 
cestou.

Do kompostu urči-
tě nepatří: léky a léči-
va, kovy, plasty, textil, 
sklo, barvy, staré ole-
je, bakterie, chemické 
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postřiky, obsah sáčku 
z vysavače, zvířecí kosti 
a maso, mléčné výrob-
ky, rostliny s velkým 
výskytem pesticidů, ne-
dopalky z cigaret.

Návod na komposto-
vání: Materiál určený 
pro kompostování se 
rozdrtí a vloží do kom-
postéru. Na spodek 
kompostu se položí 
hrubý a vzdušný ma-
teriál (větší část větvi-
ček a sláma) k zajištění 
vzdušnosti. Je vhodné 
míchat co nejvíce měk-
ké, zelené a šťavnaté 
materiály (dusíkaté), 
s tvrdými, hnědými 
a suchými materiály. 
Ke směsi pak přidat lo-
patku hlíny či hotového 
kompostu, popřípadě 

kompostové bakterie, 
houbové kultury, červy, 
žížaly a močovinu.

Přidáním vody se 
zvlhčí každá vrstva 
kompostu.

Důležité je důkladné 
promíchání vrstev.

Po naplnění se kom-
postér uzavře víkem, 
v letních měsících se 
pootevře nebo zcela 
otevře ventil ve víku 
kompostéru, naopak na 
zimu se zase zavře. Boč-
ní otvory umožňují do-
statečné provzdušnění, 
víko s ventilem zabra-
ňuje převlhčení a tvorbě 
zápachu.

Kompost je nutné ale-
spoň 1 – 4 krát měsíčně 
promíchat a umožnit 
tak dostatečný přístup 

kyslíku do všech vrstev 
a podle potřeby zvlhčit.

Chyby při kompo-
stování: Pokud rozklad 
neprobíhá podle před-
stav, jediné řešení je 
kopu převrátit. Každé 
obrácení zvyšuje aktivi-
tu bakterií, teplotu a tím 
urychluje rozklad.

Při nedostatečném 
množství vody nebude 
proces ideální, je nutné 
vlhčení, neboť se zvy-
šující se teplota způso-
buje odpařování vody. 
Proces se zastaví ve fázi 
hub, bílé plísňové houby 
získají převahu a kom-
post vysuší. Tomu se dá 
předejít zakrytím kupy 
posekaný trávníkem.

Naopak velmi mnoho 
vlhkosti vede k hnilobě 

a zápachu. Doporučuje 
se pak přidání savého 
materiálu, jako je slá-
ma, piliny, posekané 
dřevo.

Vyzrálý kompost je 
hnědé až tmavohnědé 
barvy, drobné struktu-
ry, nezapáchá, ale voní 
jako humus.

Čím jednostrannější je 
kompostovaný materiál, 
tím jsou horší výsledky. 
Zatím co kompost zís-
kaný ze zahradních ma-
teriálů je spíše chudý na 
živiny, kompost z hnoje 
a velkého množství ku-
chyňských zbytků má 
hodně živin.

Zdroj informací: 
Příručka „Jak správně 
kompostovat“

Ivana Hrčková

Statistický přehled kriminality spadající pod obec Hukvaldy za období: 01.01.2011 - 28.05.2014
2011

evidováno celkem 45 trestných činů-přečinů
Trestné činy proti majetku: 41 případů 

krádeže vloupáním:  28
krádeže prosté:  7

podvod:  4  
poškození cizí věci: 2 

Trestné činy proti životu a zdraví: 1
Trestné činy obecně nebezpečné: 

3 / ohrožení pod vlivem návykové látky/

2012
evidováno celkem 42  trestných činů-přečinů

Trestné činy proti majetku: 34  případů 
krádeže vloupáním:  26 

krádeže prosté:  5
poškození cizí věci:3  

Trestné činy proti životu a zdraví: 2
Trestné činy obecně nebezpečné: 

4 / ohrožení pod vlivem návykové 
látky/

Trestné činy proti rodině a dětem: 2 / za-
nedbání povinné výživy/

2013
evidováno celkem 27 trestných činů-přečinů
Trestné činy proti majetku: 15  případů  

krádeže vloupáním:  10
krádeže prosté:  4

poškození cizí věci:1  
Trestné činy proti životu a zdraví: 3

Trestné činy obecně nebezpečné: 
3 / ohrožení pod vlivem návykové látky/
Trestné činy proti rodině a dětem: 5 / za-

nedbání povinné výživy, týrání osoby 
žijící ve společném obydlí/

Trestní činy narušující soužití lidí: 1 / ne-
bezpečné pronásledování/

     2014
 dosud  evidováno celkem  6  trestnýchči-

nů-přečinů

Trestné činy proti majetku: 4  případy        
krádeže vloupáním:  2

krádeže prosté:  1
podvod: 1   

Trestné činy proti životu a zdraví: 2

Z výše uvedené statistiky vyplývá 
postupný pokles kriminality v obci 

Hukvaldy, kdy tento trend přetrvává 
i v letošním roce, a to i v okolních 

obcích územního obvodu. Nemalou 
měrou tomu přispěli samotní občané 

a odpovědni zástupci Obecního úřadu 
Hukvaldy, kdy díky jejich přístupu, vší-
mavosti a ochotě spolupracovat s policií 
byla kriminalita eliminována a přispěla 

k zjištění pachatelů trestné, či jiné nekalé 
činnosti. Dovolte nám touto formou, za 

váš příkladný přístup  poděkovat.

npor. Ing. Pavel Nesit, vedoucí oddělení
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Stručný zápis z jednání Rady obce Hukvaldy
Rada obce Hu-
kvaldy se sešla od 
minulého jednání 
zastupitelstva v ter-
mínech 17. 3., 7. 4., 
28. 4. a 19. 5. 2014.

1. RO doporučila ZO 
schválit záměr prodeje 
části pozemku parc. č. 
1524 na k. ú. Rychaltice 
v souvislosti s rekon-
strukcí vysokotlakého 
plynovodu za účelem vý-
měny trasového uzávěru 
AU 300037.

2. RO schvaluje uza-
vření příkazní smlouvy 
se společností Seller Mo-
ravia na zajištění celého 
průběhu zadávacího 
řízení jako zjednoduše-
ného podlimitního řízení 
dle zákona 137/2006 Sb. 
o veřejných zakázkách 
– rekultivace skládky 
za cenu 42 350,- Kč vč. 
DPH.

3. RO schvaluje uza-
vření smlouvy o umís-
tění a provozování kon-
tejnerů na sběr oděvů, 
textilu a obuvi s firmou 
Trans, Rychvald na sta-
novených místech Hu-
kvaldy – parkoviště pod 
kopcem, Dolní Sklenov 
– Drážky, Rychaltice – 
pod kostelem.

4. RO schválila uza-
vření smlouvy o ve-

řejném provozování 
hudebních děl se společ-
ností OSA Ochranný 
svaz autorský o udělení 
licence k provozování 
hudebních děl za částku 
2 777,- Kč vč. DPH.

5. RO schválila úhra-
du členského příspěvku 
ve výši 2000,- Kč Spolku 
pro obnovu venkova.

6. RO schválila úhra-
du členského příspěvku 
ve výši 5 771,20 Kč Sva-
zu měst a obcí České re-
publiky.

7. RO schválila nabíd-
ku Fondu Janáčkovy Hu-
kvaldy na spolupořada-
telství při XXI. Ročníku 
Mezinárodního hudeb-
ního festivalu Janáčkovy 
Hukvaldy. 

8. RO schválila zařazení 
Hukvald do motivačního 
programu pro obce zapo-
jené do systému zpětného 
odběru elektrozařízení se 
společností Elektrowin.  
Jedná se příspěvek spo-
lečnosti Elektrowin na 
pořízení plechové garáže, 
která bude umístěna ve 
dvoře obecního úřadu, 
kam budou moci občané 
vozit vyřazené velké elek-
trospotřebiče (ledničky, 
pračky, sekačky, atd.)

9. RO schválila podání 
žádosti o dotaci z Morav-
skoslezského kraje z Pro-

gramu rozvoje venkova 
na Výměnu osvětlení 
jídelny a tělocvičny ZŠ 
a MŠ Leoše Janáčka na 
Hukvaldech. V součas-
nosti známe výsledek, 
žádost nebyla k podpoře 
vybrána a je zařazena 
mezi náhradní.

10. RO schválila 
nabídku společnosti 
ATLAS software na po-
skytování software aktu-
ální legislativy vč. vzorů 
smluv, Codexis Online 
– akce malé obce za cenu 
43 560,- Kč vč. DPH na 
dobu 5 let. 

11. RO schválila za-
koupení vyhřívaného 
zrcadla s opatřením proti 
jínění a rosení od firmy 
NVB LINE Otrokovi-
ce za cenu 12 000,- vč. 
DPH. Zrcadlo je umís-
těno naproti výjezdu ze 
základní školy, původní 
zrcadlo pak bylo pře-
místěno naproti výjezdu 
z rychaltického hřbitova.

12. RO schválila jako 
zhotovitele podlah v ob-
jektu budovy č. p. 4 Hu-
kvaldy Milana Tomka za 
cenu 33 012,- Kč.

13. RO schválila Ivana 
Tachezyho z Ostravy – 
Hrabůvky na zpracování 
projektové dokumentace 
na provedení výsadeb 
vzrostlých stromů a keřů 

na území obce Hukvaldy 
za cenu 31 460,- Kč vč. 
DPH.

14. RO schválila Ivana 
Tachezyho jako zpra-
covatele studie posou-
zení zdravotního stavu 
starých stromů v obci 
za cenu 25 210,- Kč vč. 
DPH.

15. RO schválila spo-
lečnost IDIZ CZ z Opavy 
na zajištění komplexní-
ho organizačního a věc-
ného zadání veřejné za-
kázky „Kompostéry pro 
občany obce Hukvaldy“. 
Koncem května proběh-
lo výběrové řízení, z pěti 
oslovených firem se při-
hlásila pouze jedna fir-
ma, takže VŘ muselo být 
v souladu se zákonem 
zrušeno. Další kolo bude 
v polovině června, kdy 
už snad bude znám do-
davatel kompostérů, na 
které obec získala dotaci 
z Operačního programu 
životního prostředí.

16. RO schválila roz-
dělení hospodářského 
výsledku ZŠ a MŠ Leo-
še Janáčka na Hukval-
dech za rok 2013, který 
činil 64 459,- Kč, z toho 
12 018,- Kč z doplň-
kové činnosti a částka 
52 440,- Kč z hlavní čin-
nosti. Do fondu odměn 
bude vloženo 50 000,- 
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Kč a do rezervního fon-
du 14 459,- Kč.

17. RO schválila 
modernizaci sítě OIIS 
Hukvaldy – za částku 
441 650,- Kč vč. DPH, 
která byla schválena 
v rozpočtu obce na rok 
2014.

18. RO projednala 
zprávu z jednání se zá-
stupci Magistrátu města 
FM, odboru dopravy 
a policie ČR o úpravách 
dopravního značení a ře-
šení nebezpečných úse-
ků z hlediska silničního 
provozu, jedná se o zúže-
nou vozovku na krajské 
komunikaci za hukvald-
ským kostelem, ozna-
čení mostku na krajské 
komunikaci v Rychalti-
cích, parkování kamionů 
v Rychalticích, označení 
požárního prostoru před 
společenským sálem zá-
kladní školy.

19. RO schválila pro-
vedení obnovy žluté čáry 
na komunikaci II/486 
v prostoru „Podzámčí“ 
v částce do 10 000,- Kč.

20. RO schválila fir-
mu ing. Tomáš Vajčnera 
z Frýdku–Místku jako 
zhotovitele zavlažovací-
ho zařízení fotbalového 
hřiště TJ Sokol Hukval-
dy za částku 318 493,- 
Kč. Bylo vybíráno ze tří 
firem. Zavlažování je 
v současnosti hotovo.

21. RO schválila jako 
zhotovitele vchodových 
dveří do DPS firmu 
ZROKNA Zdeněk Rož-
novský z Frýdku-Místku 
za cenu 83 545,66 Kč. 
Bylo osloveno 6 firem, 
nabídku podaly 3 firmy. 
Dveře jsou vyrobeny 
a byly vyměněny v termí-
nu 11. - 13. června 2014.

22. RO vybrala na za-
koupení herního prvku 
na dětské hřiště v ry-
chalticích za bývalým 
kulturním domem firmu 
Hřiště rychle za částku 
47 372,- Kč

23. RO schválila na-
bídku Ivo Elischera z Hu-
kvald na pokácení stro-
mů z důvodu vybudování 
parkovacích míst před 
budovou základní školy 
za částku 3 000,- Kč.

24. RO uložila zpra-
covat žádost o dotaci 
z MSK a Ministerstva 
obrany na rekonstruk-
ci pomníků padlých na 
Hukvaldech a v Rychal-
ticích. Žádosti jsou zpra-
cované, musí být schvá-
lené Zastupitelstvem 
obce.

25. RO schválila uza-
vření smlouvy se spo-
lečností DIGIS, jejímž 
předmětem je aktualiza-
ce aplikace Promeba za 
částku 26 015,- Kč.

26. RO schválila z dů-
vodu změny systému 

odměňování uzavření 
Smlouvy o zajištění zpět-
ného odběru a využití 
odpadů se společností 
EKOKOM.

27. RO schválila jako 
zhotovitele parkoviště 
u Základní školy firmu 
Jaromír Blažek, Čeladná 
za částku 139 392,- Kč 
včetně DPH, bylo oslo-
veno 8 firem, nabídku 
podalo 6 firem. 

28. RO projednala 
návrh ředitelky ZŠ na 
zpracování záměru na 
rekonstrukci půdních 
prostor budovy školy 
a rekonstrukci toalet 
v přízemí a 1. patře školy 
a zadala zajistit cenové 
nabídky na zpracování 
projektové dokumentace 
do konce měsíce srpna.

29. RO schválila 
smlouvy na zajištění 
veřejné umělecké pro-
dukce na akci Lašské 
hry, které se budou ko-
nat 14. 6. 2014. Jedná 
se o skupiny Cimbálová 
muzika Gajdůšek, GG 
Aqustic, Michal Tučný 
Revival, Žamboši, To-
máš Kočko a Orchestr.

30. RO schválila za-
dávací dokumentaci na 
otevřené podlimitní ří-
zení na stavební práce 
„Rekultivace skládky 
TDO v obci Hukvaldy“, 
které zpracovává firma 
Seller z Ostravy. Tato 

firma vede celé výběrové 
řízení.

31. RO schválila firmu 
Jana Slabého z Brušper-
ka jako zhotovitele opra-
vy propustku mlýnského 
náhonu v Dolním Skle-
nově za částku 175 354,- 
Kč vč. DPH.

32. RO schválila zajiš-
tění sběru a svozu bio-
logicky rozložitelných 
odpadů z ploch obce ve 
velkoobjemových kon-
tejnerech Bikran o obje-
mu 5 – 7 m3 firmou Frý-
decká skládka.

33. RO schválila při-
jetí do majetku sakrální 
stavby, u kterých nebyl 
znám vlastník: Socha 
sv. Floriána, Socha 
sv. Panny Marie, socha 
sv. Jana Nepomuckého 
na podzámčí, Morový 
sloup v oboře, Kaplička 
u příčnice, Kamenný 
kříž u mlýna, vše na 
k. ú. Sklenov a Kříž na 
hřbitově v Rychalticích.

34. RO schválila ná-
vrh Českého hydrome-
teorologického ústavu 
na stanovení stupňů po-
vodňové aktivity na řece 
Ondřejnici ve stanici 
Rychaltice:

SPA I. – bdělost 150 
cm, 19,3 m3/s, SPA II. – 
pohotovost 170 cm, 29,1 
m3/s, SPA III. – ohrože-
ní 190 cm, 40,2 m3/s

Ivana Hrčková
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Prevence! Policie radí, pomáhá a doporučuje
Vážení spoluobčané, 

předešlá zima, která se 
pro milovníky zimních 
sportů a radovánek moc 
nevydařila, je již zdale-
ka za námi a jaro se již 
začíná projevovat v plné 
své síle. Již řadu let, je 
uplynulý měsíc duben, 
nazýván měsícem bez-
pečnosti na silnicích, 
ovšem v současné době, 
by nebylo od věci, na-
zvat každý měsíc v roce, 
měsícem bezpečnos-
ti na našich silnicích. 
Není to jen bezpečnost, 
která je v silničním pro-
vozu vyžadována, ale je 
to také ohleduplnost, se 
kterou se v dnešní době 
bohužel setkáváme jen 
zřídka, což nám všem 

připomínají více či méně 
medializované případy 
takzvaných silničních 
„pirátů“. Málokterý z ři-
dičů si však uvědomí, že 
ohleduplnost je mimo 
jiné zanesena v úvodní 
části zákona o silničním 
provozu, jako povinnost 
každého účastníka sil-
ničního provozu . Chtěl 
bych tedy na vás řidiči, 
respektive na všechny 
účastníky silničního 
provozu apelovat, aby 
jste do svých řidičských 
zkušeností a dovedností 
zařadili také ohledupl-
nost a toleranci. 

Není to však jen do-
prava, která dělá vrás-
ky na čele policistům, 
jsou také v neposlední 

řadě majetkové delikty, 
zejména pak krádeže. 
V těchto měsících to 
jsou obzvláště krádeže 
starého železa, které-
ho je kolem domů a na 
zahradách více než 
dost. Od krádeže žele-
za to jsou potom také 
v hojném počtu jízdní 
kola a nakonec nemů-
žu zapomenout ani na 
vloupání do rodinných 
domů. K potlačení těch-
to deliktů, je zapotřebí 
si řádně a vhodně za-
bezpečit svůj majetek, 
svá jízdní kola, ale také 
i jiné věci, jakými jsou 
šperky, vzácné před-
měty a jiné, které mají 
nějakou hodnotu, tak 
pořídit fotografie těchto 

věcí, protože tyto foto-
grafie dopomáhají k pá-
trání po těchto věcech. 
Rovněž také je vhodné, 
zapisovat si výrobní 
čísla věcí, které jsou 
jimi označena, i když již 
pominula jejich záruční 
doba. 

Pevně věřím, že každý 
může svým dílem při-
spět ke zlepšení součas-
ných problémů, které 
byly zmíněné jen krátce 
v předešlých řádcích, 
a proto na závěr vám 
přeji za celý kolektiv 
policistů OO PČR Pal-
kovice mnoho úspěchů 
v soukromém i pracov-
ním životě.

pprap. Tomáš Fojtík 
preventista

MALÍŘ – NATĚRAČ

KUBÍNEK LUBOŠ

Brušperk

Tel: 602 733 356

- nátěry střech, veškeré práce ve výšce

- nátěry oken, dveří, nábytku

- nátěry fasád

přehled: obec, inzerce
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Odpověď paní Jiřině

Reaguji  na  otázku  z článku  „Ovzduší  a  životní  prostředí“,  uveřejněném  v minulém  čísle

„Hukvaldského  občasníku“.  Otázka  zněla:  „co  jsem  já  udělal  pro  zlepšení  ovzduší  a

životního prostředí“.

Bydlím více než 35 let v místní části Horní Sklenov. Za tuto dobu jsem tam vybudoval dva

malé rodinné domky. Oba jsou nízkoenergetické a vytápěné tepelnými čerpadly. Jeden nemá

ani  komín!  U obou jsou nainstalované  čističky odpadních  vod.  Jako  pracovník  Frýdecké

skladky  (společnost,  která  se  zabývá  svozem  a  likvidaci  všech  druhů  odpadů)  je  mou

povinností s odpady nakládat co nejekologičtěji. A takto i  činím a chci být příkladem svým

vnoučatům,  a  tím  je  vychovávat.  Do  topení  a  čištění  odpadních  vod  jsem  v minulosti

investoval nemalé částky, i když mi to zákony tehdy nepřikazovaly. Nechtěl jsem své sousedy

a zejména životní prostředí zatěžovat svým bytím.

Mám tu čest být členem Výboru životního prostředí Zastupitelstva Moravskoslezského kraje.

Na jednáních výboru řešíme problematiku životního prostředí a ovzduší v našem kraji. Bližší

informace si prosím, najděte  na adrese: kr-moravskoslezsky.cz.

A co Vy, vážená paní Jiřino, jak jste na tom se svým bytím? Čím topíte, kdy u Vás byl

naposled fekální vůz, a co odpady, třídíte? A jak to můžete doložit? 

Na závěr dodávám, že za uveřejněnými články v „obecním zpravodaji“, jakož i za diskusi na

zasedáních  zastupitelstva, si stojím. Může být, že mé jednání není někomu po chuti.  Stručně

jsem nastínil, co já osobně dělám pro zlepšení životního prostředí.  Kdo tomu  nevěří, ať si

nasadí radionku, sedne na bicigel a přijede se nadechnout v období topné sezóny na Horní

Sklenov.  A při  té  návštěvě  může  zazvonit  u  vrátek  mého  výminku.  Jsem ochoten  i  tam

debatovat  o  aktuální  situaci  v této  části  obce,  a  o  maximálním  pracovním  nasazení

mistostarostky, která bydlí nedaleko.   

 Ing. L. Žáček - zastupitel
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Výběrové řízení po hukvaldsku podruhé

V  minulém  čísle  jsem  se  rozepsal  o  tom,  jak  probíhalo  výběrové  řízení  týkající  se  nejvýhodnějšího

pojistného programu. Článek vzbudil silné emoce, dokonce i pan starosta mně na to podrážděně odpověděl.

Ale teď fakta a skutečnosti.

Paní  starostka  zneužila  své  funkce  redaktorky  HO,  posunula  uzávěrku  a  tím  i  distribuci  časopisu  a

odpověděla  mi.  Já  jsem  takovou  možnost  neměl,  ale  práce  kvapná  málo  platná.  Její  článek  byl  sice

rozsáhlejší,  ale  plný  nepravd,  omylů  a  v  neposlední  řadě  nic  neříkající  omáčky.  

 Už v úvodě jsem kritizován, že jsem nepochopil, že smlouva není uzavřena s makléřskou firmou, ale přímo

s pojišťovnou Slávia. Nic takového jsem nenapsal. Vyložená lež je to, že bývalá smlouva byla uzavřena na

dobu určitou. Ne, nebyla, doložil jsem na zastupitelstvu. Další nepravda v jejím článku je informace, že

Renomia nemá oprávnění podepisovat za obec pojistné smlouvy ani jiné dokumenty související s pojištěním.

Výpověď podal zástupce Renomie. Dalším problematickým výrokem je poslední odstavec a slova jako je

transparentnost, rovné zacházení a zákaz diskriminace. Nikdo z RO mi nebyl schopen říct, kdy bylo toto

výběrové řízení vyhlášeno a jaké mělo zadávací podmínky. V usnesení RO z 27.6.2013 je jen zmínka , že RO

bere  na  vědomí  nabídky  a  hned  v  dalším  bodě  uzavření  pojistné  smlouvy  na  doporučení  odborníka,

společnosti  Renomia,  s  pojišťovnou  Slávia.  Z  toho  vyplývá,  že  tato  RO asi  vyhlásila  výběrové  řízení,

pověřila  makléřskou  společnost  s  vypracováním nabídek,  ta  bleskově  oslovila  11  pojišťoven,  okamžitě

vyhodnotila  5  došlých  nabídek  a  doporučila  2  nejlepší  RO.  Odborníci  z  rady  obce  v  následujícím  

 bodě schválili smlouvu s pojišťovnou Slávia. Skvělá rychlost.

 Ve skutečnosti Renomia udělala z členy RO idioty, protože smlouvu sama vypověděla k 1.7.2013 a postavila

je před hotovou věc. Rada proto potom vymyslela v časové tísni toto pseudo výběrové řízení. Nikdo proto

ani  nepátral,  proč je pojistné vyšší  o  2000 Kč a  nikoho to asi  ani  nezajímalo.  Pokud by rada pověřila

výběrem nezávislou komisi,  v níž by byli kompetentní členové, nemusili  si  trhnout takovou ostudu. Pro

pořádek  dodávám,  že  touto  kritikou  nejsem  ve  střetu  zájmů.  

 Teď stručně o jiném výběrovém řízení, které také vzbuzuje přinejmenším spoustu nezodpovězených otázek.

Týká  se  to  provozovatele  info  centra  na  Hukvaldech.

 Otázka první: Proč nebyla stanovena transparentním způsobem výběrová komise a výběr prováděla RO, kde

jednoznačně  paní  ing.  Slaná  jako  funkcionářka  Fondu  Janáčkovy  Hukvaldy  má  střet  zájmů?

 Otázka druhá: Proč bylo výběrové řízení stanoveno na tři roky, kdy standartní doba byla i za minulého ZO 1

rok ?

 Otázka třetí: Proč nezvítězila nejlevnější nabídka, když tento parametr byl rozhodující ve všech výběrových

řízeních? 

 A nabízí se otázka čtvrtá a poslední: Nebylo toto výběrové řízení připraveno pro předem určeného vítěze?

 Závěrem chci zdůraznit, že to není moje předvolební kampaň, já nemám ambice být starostou nebo jeho

zástupcem. A vím, že mnozí občané vnímají negativně kritiku a invektivy na jednáních zastupitelstva obce.

Mně se osobní a neslušné napadaní také nelíbí, ale jsem přesvědčen, že tato moje kritika do této kategorie

nepatří.

 Ing Petratur Antonín, zastupitel obce 
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Informační centrum

Na  posledním  jednání  zastupitelstva  pan  Petratur  zpochybňoval  výběrové  řízení  na

provozovatele Informačního centra a argumentoval tím, že výsledek byl předem znám a Fond

JH byl jasný vítěz. Není to pravda. V Radě jsme posoudili všechny došlé nabídky, nad všemi

se dlouze diskutovalo a jako vítěznou jsme nakonec vybrali nabídku Fondu JH a to poměrem

hlasů  3:2.  Já  jsem  podpořil  nabídku  Fondu  a  to  z toho  důvodu,  že  Fond  provozoval

Infocentrum již v předchozím roce a spolupráce s ním byla vždy velmi dobrá a dle mého

názoru provozovali IC kvalitně.

Je zvláštní, že pan Petratur zpochybňuje toto výběrové řízení a přitom on sám byl v minulém

volebním období  členem „povedené“  výběrové komise,  která  vybírala  nového pracovníka

Informačního centra v roce 2007. Jen pro připomenutí – v roce 2007, záhy po volbách, kdy se

paní Michnová a pan Strakoš dostali do vedení obce (spolu s panem Petraturem, který byl

členem Rady)  se  vypsalo  výběrové  řízení  na  pracovníka  IC Hukvaldy,  jelikož  dosavadní

pracovnici paní Čajánkové nebyla prodloužena smlouva. Vítězkou tohoto výběrového řízení

se stala slečna Tkáčová, dcera tehdejšího radního pana Tkáče. Ve výběrové komisi byla paní

Michnová, pan Strakoš a pan Petratur. Všechno lidé, kterým pan Tkáč svým hlasem dopomohl

k funkcím. Opravdu velmi nezávislá a odborná komise a jistě spravedlivé výběrové řízení, ve

kterém určitě nebyl nikdo zvýhodněn.

Na zastupitelstvu jsem se pana Petratura ptal, zda byl členem této výběrové komise a zda mu

toto výběrové řízení přišlo v pořádku, bylo mi odpovězeno, že členem byl, ale že hlasoval pro

paní  Čajánkovou.  Našel  jsem  si  zápis  z výběrového  řízení  a  pan  Petratur  nám  na

zastupitelstvu neříkal pravdu. Ze zápisu jasně vyplývá, že ani jeden z členů hodnotící komise

„nehlasoval“  jednoznačně  pro  paní  Čajánkovou.  Dva  členové  dali  na  první  místo  slečnu

Tkáčovou, jeden pak lišácky slečnu Tkáčovou a paní Čajánkovou. Takže zcela jasný výsledek,

který byl ještě podpořen rozhodnutím Rady ze dne 27.4.2007, kdy byl tento zápis vzat na

vědomí a následně byla schválena smlouva se slečnou Tkáčovou poměrem hlasů 4:0:0. Pan

Petratur  chtěl  zřejmě  svým  neúplným  a  nepravdivým  tvrzením,  že  hlasoval  pro  paní

Čajánkovou, ještě nějak z této nelichotivé situace „vybruslit“. Nepovedlo se.

Myslím, že pokud někdo něco kritizuje, navíc bez jakýchkoliv podkladů, měl by si nejprve

zamést před vlastním prahem. 

Ing. Ivo Dienelt

Člen Rady obce
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Subjektivní popis jedné události

Žalostný stav hojně používané hřbitovní brány pod kostelem sv. Mikuláše v Rychalticích mě

dosti dlouho trápil. Když jsme se na výroční schůzi MO KDU-ČSL 23. 2. 2014 zabývali tím,

co by naši zastupitelé mohli prosazovat při schvalování obecního rozpočtu, padl mimo jiné i

návrh na generální opravu zmíněné brány. Částka byla odhadnuta na 30 tis. Kč. Příliš jsme

nedoufali, že v zastupitelstvu návrh projde. Na druhé straně jsme si nechtěli vyčítat, že jsme

pro to nic neudělali. 

V neděli  druhého  března  jsem si  náhodou  všiml  na  výlepové  ploše,  že  za  tři  dny bude

zastupitelsvtvo obce projednávat rozpočet. Pod tlakem dvaceti hlasů z výroční schůze a při

vědomí toho, že vztahy v zastupitelstvu jsou chvílemi dosti napjaté, jsem se rozhodl zkusit

usnadnit naší navrhovatelce její úlohu. Ještě ten večer jsem se obrátil s prosbou o podporu na

zastupitele, jejichž e-mailové adresy se mi podařilo sehnat. Druhý den se mi dostalo několika

povzbudivých odpovědí, z nichž si dovolím něco vybrat. L. Ž.:  „ Pane lobisto, já s opravou

brány nemám žádný problém, dokonce ani s rekonstrukci celého hřbitova ...“, P. Š.: „Dejte

návrh na ZO za KDU ČSL a já tento návrh podpořím“, I. H.: „Děkuji za podnět na opravu

brány rychaltického hřbitova, věřím, že opravu brány podpoří všichni zastupitelé.“. 

K mému překvapení se při projednávání rozpočtu ujala té věci paní místostarostka Ing. Ivana

Hrčková a návrh byl po krátké diskuzi schválen opravdu hlasy všech přítomných zastupitelů. 

První pracovní schůzka se u brány konala 21. 3.  za přítomnosti  zástupců obce,  farnosti  a

dodavatele  kovářských prací  firmy Petr  Koliba  z  Palkovic,  na které  byl  dohodnut  postup

prací. Dne 7. 4. odvezli pracovníci obce bránu k otryskání, pozinkování, opravě a konečné

povrchové úpravě. Zednické práce na rekonstrukci propadlé dlažby pod branou a nosných

pilířů provedla firma Kosa. Ve středu 4. 6. pak byla obnovená brána znovu osazena na své

místo. 

Pochopitelně mnohem více o všech problémech, které bylo třeba průběžně v souvislosti s

touto  akcí  řešit,  ví  paní  místostarostka.  Z  jejího  popudu  dochází  také  k  rekonstrukci

ozdobného zábradlí před branou, takže vstupní část schodiště ke kostelu i hřbitovu by mohla

působit  dobrým dojmem i na cizího návštěvníka.  Kéž nám obnovená brána aspoň dalších

padesát let slouží! Možná se u ní zase nechá vyfotit některá nevěsta. 

Všem jmenovaným i nejmenovaným, kdo se o opravu brány jakýmkoliv způsobem zasloužili,

upřímné Pán Bůh zaplať! 

Petr Bujnoch
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Vážení čtenáři Hukvaldského občasníku, dovolte, abych se v několika větách vyjádřila k výrokům zastupitele 
Antonína Petratura. Nedělám to ráda touto cestou- přes občasník, ale jinak to nejde. Musím reagovat, protože 
pan Petratur se drží zásady, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Již na několika jednáních zastupitelstva 
( naposledy teď 4.6.) pan Petratur vykřikoval, že prý já jako členka Rady obce Hukvaldy a zároveň členka Fondu 
Janáčkovy Hukvaldy (FJH)jsem ve střetu zájmu a že ovlivňuji radu obce ve prospěch FJH. Pan Petratur nemá 
pravdu a neříká pravdu.  Za prvé : pokud se někdy v radě obce řešilo něco o FJH, pak jsem se vždy zdržela 
hlasování, což je doložitelné v zápisech. Za druhé: další čtyři členové rady obce jsou dospělí lidé se svým vlastním
názorem, kteří jistě nestojí o nějaké ovlivňování. Navíc, podle této teorie pana Antonína Petratura by museli být 
ve střetu zájmu zastupitelé Šlosar, Dryják a Sasín, jakožto činovníci Sokola – vždy, když se na zastupitelstvu jedná
o financích Sokola a také zastupitel Lukáš Strakoš, jakožto činovník hasičů – když se jedná o finance hasičů. Ale 
toto do teorie pana Antonína Petratura nezapadá,  jemu vadí jen Fond Janáčkovy Hukvaldy a vše, co se toho týká.

Zuzana Slaná, zastupitelka

členka Rady obce Hukvaldy
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Uzávěrka příštího čísla Hukvaldského občasníku je 31. srpna 2014.
Termín uzávěrky pro příspěvky občanů a reklamu, které nejsou redakcí upravovány, je 5. září 2014.

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

Hukvaldský občasník číslo 3/2014 vyjde koncem září.

Pokyny pro autory článků
V případě, že chcete přispět do Hukvaldského občasníku, dodržujte, prosím, předepsané pokyny pro 

úpravu příspěvků. Program: MS Word, Open Office, Font: Times New Roman, Velikost: 12, Řádkování: 1,5, 
Zarovnání: do bloku, Odsazení odstavce: žádné. Na konci příspěvku vždy uvádějte autora.

Soubor musíte vždy uložit pod nějakým názvem, pokud možno stejným jako je název vašeho příspěvku.
Pokud posíláte fotografie, ukládejte je s popiskem, který vystihuje, co na fotografii je.
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