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Vážení spoluobčané,
 blíží se konec voleb-

ního období a v této sou-
vislosti bych rád provedl 
malé shrnutí. Budu se 
hlavně věnovat investič-
ním akcím, a to ve spo-
jitosti s „Programem 
rozvoje obce Hukval-
dy na období 2011 – 
2014“. Tento dokument 
je sestaven radou obce 
a schvalován zastupi-
telstvem obce. Jedná 
se dokument podpůrný 
a nezávazný. Je vodít-
kem pro realizaci zámě-
rů rozvoje obce, které 
vycházejí z rozpočtu 
obce a možnosti finan-
cování i z jiných zdrojů 
(dotace, půjčky, úvěry 
apod). Některé obce 
tento dokument vůbec 
nemají. Je nesnadné do-
předu odhadnout, které 
dotační tituly budou vy-
psány a když už vyhlá-
šeny jsou, je vzhledem 
k počtu žadatelů o dota-
ci její získání vždy nejis-
té a k tomu se může vy-
skytnout mnoho dalších 
okolností, které ve svém 
důsledku vedou k tomu, 
že ne všechny plánova-
né investiční akce mo-
hou být realizovány.

 Ve volebním období 
2007 –  2010 se poda-
řilo vedení obce z akcí 
finančně náročných re-
alizovat necelých 40 %. 

Z programu rozvoje 
obce na období 2011 – 
2014 se podařilo z vět-
ších investičních akcí 
realizovat 60 %. 

 Některé akce jsme po 
zvážení okolností pro 
jejich realizaci zamítli. 
Jednalo se např. o kom-
postování formou vaků 
a vybudování sběrného 
dvora. V obou případech 
jsme nenalezli vhod-
nou plochu k umístění 
daných zařízení a v pří-
padě kompostování 
nastává problém, co se 
vzniklým kompostem. 
Našli jsme však řešení 
ekonomicky a provozně 
výhodnější. Z důvodu 
výstavby kanalizace se 
nepodařilo realizovat 
chodník v Rychalticích. 
Výstavba může být za-
hájena nejdříve příští 
rok po dokončení kana-
lizace. Z důvodů církev-
ních restitucí nastaly 
problémy taky s termí-
nem zahájení rekultiva-
ce skládky. Vše se na-
konec podařilo vyřešit 
a koncem září může být 
rekultivace zahájena. 
Bohužel se zatím nedaří 
řešit plánovanou cyklo-
stezku z Krnalovic do 
Rychaltic. Nepodařilo 
se nám získat souhlasy 
všech majitelů pozem-
ků, přes které by měla 
cyklostezka vést. Ško-

da, že se nikdo nezabý-
val tímto problémem 
v době, kdy se obec vy-
jadřovala k projektu na 
stavbu rychlostní ko-
munikace R48.

 Část plánovaných 
akcí byla vzhledem 
k rozpočtu obce vázá-
na na případnou dota-
ci. Jedná se například 
o rekonstrukci hřbitova 
v Rychalticích, obnovu 
veřejného osvětlení - 
další etapu, cyklostezky 
nebo o sportovní hřiště 
v areálu ZŠ. V těchto 
případech nebyl žádný 
dotační titul vyhlášen. 
Místo těchto akcí jsme 
realizovali mnoho ji-
ných, které v programu 
rozvoje nebyly, ale je-
jich realizace vyplynula 
z potřeb obce a občanů.

 Podrobnější výčet 
a popis realizovaných 
akcích najdete v článku 
paní místostarostky. Je 
to článek poměrně roz-
sáhlý, ale doufám, že si 
ho přečtete a sami si udě-
láte úsudek o naší práci. 
Dle mého názoru jsme 
s obecními prostředky 
hospodařili dobře a jsem 
rád, že je pryč doba, kdy 
se realizovaly velké in-
vestiční akce za ceny 
vyšší, než byly položko-
vé rozpočty v projektu. 
Cílem každého výbě-
rového řízení je snížení 

ceny díla oproti rozpočtu 
v projektu, kde jsou ceny 
jednotlivých položek sta-
noveny podle aktuálních 
platných cen z ceníku 
stavebních prací. 

 V současné době 
obec nemá žádný dluh, 
žádnou půjčku a nesplá-
cí žádný úvěr. Pokud 
by někdo tvrdil něco ji-
ného, tak buď záměrně 
lže, a nebo má jen ne-
dostatečné informace. 
V souvislosti s výstav-
bou kanalizace má obec 
na základě výběrového 
řízení sjednán u České 
spořitelny úvěr ve výši 
20 mil. Kč na krytí vlast-
ního podílu, tzv. neu-
znatelných nákladů. Do 
této chvíle nebyla z to-
hoto zdroje vyčerpána 
ani koruna.

 Výstavba kanalizace 
pokračuje dle časového 
harmonogramu.

Vyhodnocení postu-
pu prací za měsíc srpen 
a předchozí období pře-
hledně ukazuje tabulka 
(str. 4).

Záměrem zhotovitele 
je realizace všech stok 
a kanalizačních přípojek 
do konce letošního roku. 

Zároveň můžu s úle-
vou konstatovat, že již 
byly zahájeny finální 
opravy místních komuni-
kací i hlavní krajské cesty.

Pokračování na další straně

Slovo starosty
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Pokračování z předchozí strany

Podrobný časový har-
monogram zde nebudu 
uvádět, naleznete ho na 
webových stránkách obce 
v sekci aktuality. Podle to-
hoto harmonogramu by 
měly být do poloviny října 
opraveny tyto komunika-
ce: krajská komunikace 
od restaurace U Richarda 
až po most „esíčko“ v Dol-
ním Sklenově, v Rychalti-
cích téměř všechny místní 
komunikace kromě ulice 

k panu Milanu Holexovi 
a ulice do Řehůvky. Po-
vrch komunikace za vo-
dou, od pana Bujnocha až 
po sklenovský most, bude 
tvořit živičná vrstva s jem-
nější frakcí, vhodná např. 
pro kolečkové brusle. 

V Dolním Sklenově 
bude opravena cesta od 
pana Hodináře vedou-
cí kolem rybníka až po 
křižovatku s krajskou 
komunikací. Na Hu-
kvaldech se jedná o ces-

tu pod hotelem vedoucí 
k panu Ermisovi, kousek 
komunikace kolem pana 
Zahrádky a taky ces-
tu kolem pana Drlíka. 
Termín finální opravy 
komunikace na Horním 
Sklenově je v této chvíli 
stále otevřen a bude-
me o něm dále jednat. 
Všechny místní cesty 
budou opraveny v celé 
šířce a bude zachována 
jejich původní výška. Jen 
tam, kde to podmínky 

dovolí (delší úseky bez 
zástavby), dojde ke zvý-
šení povrchu. 

 Výstavba kanalizace 
je pro nás všechny nepří-
jemnou skutečností, kte-
rá každý den zasahuje do 
našeho života. Přináší 
sebou mnoho problémů, 
které se někdy daří řešit 
rychle, jindy pomaleji. 
Prosím vás tímto o trpě-
livost a jistou dávku tole-
rance. Děkuji.

 Luděk Bujnošek

Hukvaldy předchozí prostavěnost prostavěnost v měsíci zbývá prostavět

MJ
množství 

celkem
množství % množství % množství %

Revizní šachty ks 416,00 333,00 80,05 24,00 5,77 59,00 14,18

Stoky
DN 300 m 12 226,50 9 057,74 74,08 873,41 7,14 2 295,35 18,77

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

Kanalizační 
přípojky

přípojky ks 333,00 128,00 38,44 49,00 14,71 156,00 46,85

DN 150 m 1 593,00 509,46 31,98 374,97 23,54 708,57 44,48

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

Vyhodnocení postupu prací za měsíc srpen roku 2014 a předchozí období.  VÍCE INFO: www.hukvaldy.eu

Vyhodnocení postupu prací za měsíc květen roku 2014 a předchozí období.  VÍCE INFO: www.hukvaldy.eu

Porovnání prací v měsíci květnu a srpnu roku 2014:

Slovo starosty
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Prázdninový fotbalový kemp na Hukvaldech
„…ahoj mami, tati…. 
tak v pátek, jo…?“

Pár nezbytných doku-
mentů jako bezinfekč-
nost, kartička pojištěn-
ce, doplatek stravy a pak 
už hurá za kamarády.

Takto vypadalo před-
poslední srpnové ráno 
v prostorách tělocvičny 
ZŠ a MŠ Leoše Janáčka 
v Hukvaldech, i když 
prázdniny ještě neskon-
čily. Trenéři TJ Sokol 
Hukvaldy – Petr Gier-
giel, Jiří Matula, Pavel 
Rek a Jan Sasín zorga-
nizovali dlouho pláno-
vané fotbalové soustře-
dění pro své chovance. 
Konkrétně 22 hukvald-
ských fotbalových na-
dějí ve věku 6 – 14 let, se 
kterými trávili od pon-
dělního rána do páteč-
ního brzkého odpoledne 
24 hodin denně svého 
volného času (z vlast-
ní dovolené), nebáli se 
zodpovědnosti a řešení 
případných problémů, 
které se v chlapeckém 
kolektivu různého věko-
vého složení dají snadno 
očekávat.

Celý týden byl pevně 
stanoven program, kte-
rý začínal krátkou ranní 
rozcvičkou, následo-
val úklid „noclehárny“ 

a pak už dvoufázový 
trénink. Program zahr-
noval také různé sou-
těže a relaxační výlet 
do Aquaparku Olešná. 
Osobní volno, hry, ne-
zbytná večerní hygiena 
a pak „hajdy na kutě“ 
– to vše stále pospolu 
v prostorách školy.

O vydatnou zdravou 
stravu a pitný režim 
mladých borců se pečli-
vě starala paní Kapsiová 
se svým kuchařským 
týmem (své ovšem od-
vedli také trenéři, a to 
kolem 22. hodiny, když 
někomu v noclehárně 
kručelo v břiše, a oni na-
mazali nespočet krajíců 
chleba).

Úspěšný a pro mnohé 
vyčerpávající týden, byl 
završen, kde jinde, než 

na místním fotbalovém 
hřišti. Od 17.00 hodin 
se zde konala slavnost-
ní akce k zahájení nové 
sezóny, pořádaná pro 
rodiny a přátele ma-
lých fotbalistů. Všichni 
zúčastnění byli bohatě 
pohoštěni domácím ob-
čerstvením z kuchyně 
maminek hráčů. Krás-
ný, chutný dort hodný 
jako z profesionální 
cukrárny vytvořila paní 
Míša Nekolová. Pod-
statnou částí večera 
bylo seznámení hostů 
s tréninkovými prakti-
kami a úspěchy chlapců 
a dívek, nebojácných 
fotbalistek. V neposled-
ní řadě došlo k utkání 
rodičů hráčů se svými 
ratolestmi a rodiči vzá-
jemně. Radost pohle-

dět, jak to všem skvěle 
šlo, kolik legrace se 
zažilo a jak je fajn, když 
děti tráví smysluplně 
naplněný volný čas. 

K zamyšlení nad 
skvělým týdnem, za 
který patří obrovské po-
děkování dobrovolným, 
výše zmíněným trené-
rům přispěl i krásný zla-
tý hřeb večera v podobě 
ohňostroje pana Žár-
ského, který celé akci 
dodal punc opravdové 
slavnosti. 

Silvie Jati
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Čtrnáctý cyklozájezd KČT Hukvaldy do Litvy
... aneb Jak jsem se 
po 35 letech setkal 
s turisty z Hukvald.

Šťastná shoda náhod 
tomu chtěla, že jsem se 
letos v červnu mohl zú-
častnit zájezdu do Lit-
vy, který pořádal KČT 
Hukvaldy. Procestovali 
jsme 2700 km autobu-
sem a 300 km na kolech.

Viděli jsme velký kus 
Litvy, od hlavního města 
Vilniusu, přes basket-
balu zasvěcený Kaunas, 
Kurskou kosu, Nidu, 
Horu křížů, Trakai až po 
pobyty v národních par-
cích Žemaitija a Dzukija. 
Bonusem byla projížďka 
v Polsku, ve Wigerském 
národním parku.

Ani se mi nechce věřit, 
co všechno se dá stihnout 
za jeden týden. Zájezd byl 
naplánován tak, abychom 
z Litvy poznali co nejví-
ce. Viděli jsme všechny 
hlavní turistické atrakce. 
Ubytování bylo v pěk-
ných, nových kempech, 
ve kterých, jsme díky 
termínu byli téměř sami. 
Naplánované cyklotrasy 
byly plné překvapení. Od 
dokonalého značení až po 
„práci“ s mapou a dotazy 
u místních, velmi ochot-
ných obyvatel. Díky tomu 
jsme mohli vidět litevskou 

krajinu, cit Litevců pro 
práci s dřevem, úpravu 
okolí obydlí, plno pasou-
cích se krav a koní, hejna 
čápů, užít si všechny dru-
hy povrchů na cestách, 
zažít každodenní pře-
háňky, ochutnat litevské 
pivo Švyturys, obdivovat 
sochy z písku, odpočívat 
v kádích s horkou vodou.

Každý si asi odnesl ze 
zájezdu ten svůj největší 
zážitek, na který bude 
při prohlížení fotografií 
vzpomínat. Já jich mám 
několik. Ten první byl, 
když jsem viděl přívěs na 
kola, který si postavila 
parta nadšenců sama. 
Byl jsem na několika cy-
klozájezdech, ale s něčím 
podobným a dle mého 
názoru téměř dokonalým 
jsem se tam nesetkal. Ale 
největší zážitek byl ten, 
že jsem měl jedinečnou 
možnost strávit týden 
s partou báječných lidí, 
kteří na sebe slyší, na-
vzájem se respektují, 
pomáhají si a hlavně, do-
vedou se bavit. Proto chci 
poděkovat všem Jirkům, 
Petrům, Slávkovi, Ro-
landovi …, všem dívkám 
a ženám, ty raději nejme-
nuji, aby to některé ne-
bylo líto. Byli jste báječní 
a děláte to dobře.

Stanislav Kahánek Před NP Žemaitijos  foto: KČT

Kaunaský hrad foto: KČT

Hrad Trakai  foto: KČT
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Prázdninový zájezd na „Rožnovské kotáry“

V sobotu 28. červ-
na 2014 uspořádal 
odbor Klubu českých 
turistů při TJ SOKOL 
Hukvaldy již počtvrté 
prázdninový turistic-
ký zájezd.

 Původně v roce 2011 
byl navržen jako zájezd 
veteránů, avšak od po-
čátku se ho zúčastňo-
valy také rodiče s dět-
mi. Nejinak tomu bylo 
i letos. Z 37 účastníků 
měli převahu ti přes pa-
desátku, ale jelo s námi 
i 7 dětí. Po poměrně ná-
ročné trase v roce 2013 
byla tentokrát zvolena 
mírnější varianta. Také 
jsme nemuseli dlouho 
cestovat autobusem. 
Výchozí bod byl jen 35 
minut jízdy od domova 
a byl jím Rožnov pod 

Radhoštěm. Trasa ved-
la v nadmořské výšce 
na úrovni Palkovských 
hůrek po holém hřebeni 
mezi rožnovskou kotli-
nou a údolím Bystřice. 
Největší výstup (a mohl 
by se dát do uvozovek) 
byl z Rožnova přes sed-
lo Rysová na Hážovské 
díly – 660 m n. m. Na 
tomto rozcestí se nachá-
zí poměrně nová hospo-
da ve valašském stylu. 
Zde jsme měli možnost 
si odpočinout a občerst-
vit se. Sortiment občer-
stvení byl bohatý a ob-
sluha rychlá a příjemná. 
Z Hážovských dílů se 
trasa mírně svažovala 
až do cíle. Nejprve po 
neznačených cestách na 
Hlaváčky až k rozcestí 
Na Horách. Dále nás 
už vedla modrá znač-

ka přes Spinu, rozcestí 
v Javoří do Velké Lhoty. 
Celou cestu byla mož-
nost kruhových výhledů 
na vrcholy Velkého Ja-
vorníku, Radhoště, na 
obce a města pod námi, 
v dálce na Hostýnské 
vrchy, na Vsetínské 
vrchy i na Klenov nad 
přehradou Bystřička. 
Ve Velké Lhotě jsme si 
prohlédli dřevěný to-
leranční evangelický 
kostel z roku 1783. Pro-
hlídku této památky 
nám přiblížil zasvěcený 
výklad farářovy ženy 
o historii kostela, který 
dodnes slouží evange-
lické komunitě z okol-
ních osad a obcí. Zdejší 
fara je zvláštní i tím, 
že zde v letech 1875 až 
1895 působil farář Jan 
Karafiát, dětem zná-

mý autor legendárních 
Broučků. Počasí nám 
přálo, a tak jsme využili 
místní hospodu Obec-
ní dům k zahnání žízně 
i k obědu. Také zde jsme 
našli příjemné prostředí 
s dobře organizovanou 
obsluhou. Děti využi-
ly hřiště, na kterém si 
mohly zaskotačit. Od-
tamtud jsme sestoupili 
k přehradě Bystřička, 
po předchozích chlad-
ných dnech nebyla ná-
lada na koupání, a tak 
jsme se autobusem vrá-
tili domů. 

Celkem jsme našlapa-
li 16 kilometrů. Mnozí 
účastníci byli překvape-
ni krásou trasy a zdá se, 
že můžeme připravovat 
pátý zájezd. Nemáte ná-
vrh na podobnou trasu?

Tomáš Elbel

V kostele. Na návštěvě tolerančního evangelického kostela. foto: KČT



8

Polské Bieščady - několikadenní zájezd do hor
... aneb vyhoď si ně-
koho od stolu chceš-li 
se najíst.

Polské Bieščady 
hraničí na jihu se slo-
venskými vrchy a na-
vazujícími částmi na 
Ukrajině, tedy v nejji-
hovýchodnějším cípu 
Polska. Bieščady leží 
na území krosenského 
vojvodství a jsou zahr-
novány do tzv. Východ-
ních Beskyd. Pro Bieš-
čady, podobně jako pro 
Poloniny na Ukrajině, 
jsou typické vrcholové 
a hřebenové louky ve 
výškách od asi 1100 me-
trů nad mořem.

Pro náš další víceden-
ní zájezd do hor jsme 
vybrali právě tuto loka-
litu, abychom tzv.  do-
razili všechny Poloniny. 
Před třemi roky jsme 
začali Poloninami na 
Ukrajině a letos koncem 
srpna jsme dokončili 
putování po Poloninách 
v polských Bieščadech. 
V Evropě již neexistuje 
mnoho krajů, které si 
zachovaly ráz „Divoké-
ho západu“, avšak Bieš-
čady jsou jedním z nich. 

Přes počáteční ne-
přízeň počasí, kdy jsme 
první dva dny museli 
upravovat náš plán tras 

na tzv. „mokrou varian-
tu“, jsme v dalších dvou 
dnech absolvovali nád-
herné výšlapy – výlety 
po hřebenovkách pol-
ských Polonin, kdy se 
nám ve všech směrech 
otevíraly panoramata 
přilehlých hor. Přirov-
nal bych toto pohoří 
k Velké Fatře na Sloven-
sku, jen s tím rozdílem, 
že tady jsme viděli jen 
hory a zase jenom hory. 
Zdolali jsme nejvyšší 
vrchol zdejších hor – vr-
chol Tarnica, nemohli 
jsme vynechat vrchol 
Halicz (známý z písně 
Sarajevo J. Nohavici). 

A jelikož jsme každý 
den nemohli vyrazit na 
túru kvůli počasí, vzali 
jsme zavděk návštěvou 

města Sanok s neza-
pomenutelnou sochou 
Švejka a jeho hospůd-
ky, rozsáhlého skanze-
nu lidové architektury. 
Někteří naši turisté 
si to zpříjemnili ještě 
překonáním řeky San 
zavěšeni jízdou na laně 
přes řeku. V dalším 
dni, kdy nás trápilo po-
časí, jsme vyrazili do 
rezervace Sine Wiry, 
známou svou divokos-
tí s výskytem zubrů, 
bobrů, rysů, medvědů 
a kaskádovitými par-
tiemi řeky Wetlina. 
Nezapomněli jsme 
vyrazit ani k jezeru 
Solina. Poslední den 
jsme si zpestřili 12 km 
vyjížď kou ve vláčku 
Bieščadské úzkokolej-

ky po bývalé trase lesní 
železnice. 

A proč ten nadpis „vy-
hoď si někoho od stolu, 
chceš-li se najíst“? Uby-
tování na horské chatě 
Pod Honem bylo skrom-
né a trochu stísněné 
– abychom se všichni 
mohli vměstnat do 
tzv. jídelny (v noci noc-
lehárny), museli jsme 
„vyponklovat“ všechny, 
kteří tam zrovna neměli 
co dělat. Tímto zájez-
dem jsme završili puto-
vání po Poloninách a už 
plánujeme, kam vyrazí-
me příští rok. Budou to 
po delší době české hory 
(Krkonoše) nebo snad 
hory na Slovensku?

za KČT Hukvaldy
Slávek Koval
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Veselé dětské odpoledne v Krnalovicích
Ačkoli to v poledne 
16. 8. 2014 vypadalo, 
že počasí váhá, zda 
nám umožní setkání 
se sousedy a přáteli 
Krnalovic, po obědě 
se zamračená obloha 
rozzářila sluncem 
a my mohli nadšeně 
vyhlížet děti. 

V toto krásné odpole-
dne byly děti očekávány 
na tzv. Tobolově louce. 
Divte se nebo ne, dětí 
přišlo celkem 27. Byly 
rozděleny do tří indi-
ánských skupin – ško-
láci, předškoláci a před 
předškoláci. Společně 
s rodiči si vyrobily in-
diánskou čelenku a pak 
je čekal zapeklitý úkol 
– vymyslet si indián-
ské jméno. Když tohle 
všechno zvládly, mohly 

se plny očekávání vydat 
na stezku plnou úkolů. 
Čekalo je mj. poznává-
ní stop zvířat, lovení 
rybiček, střelba z praku 
a nechyběla třeba ani 
jízda na kole.

Aby se dospěláci 
během soutěžení ma-
lých indiánů nenudili, 
byla pro ně připravena 
tombola plná úžas-
ných věcí a také bohaté 
občerstvení.

Indiáni během čekání 
na vyhlášení výsledků 
stříleli ze vzduchovky 
a nechyběl ani skákací 
hrad.

Po vyhlášení vý-
sledků a rozdání dá-
rečků pro všechny zú-
častněné indiány nás 
počasí začalo zlobit. 
Nikomu to ovšem ne-
vadilo. Sesedli jsme se 
na lavičkách pod stany 
a pochutnávali si na 
pěnivém moku, indiáni 

měli plné pusy cukro-
vinek, placek i opéka-
ných buřtů.

V příštím roce bude-
me více prosit počasí, 
aby nám vyšlo vstříc 
a mohly se uskutečnit 
i společné úkoly dospě-
láků s jejich ratolestmi.

Když se tak zamys-
lím, v Krnalovicích žijí 
báječní lidé, se kterými 
je vždy fajn se setkat. 
Je tady prostě krásně 
– přijďte se za rok pře-
svědčit sami.

Děkujeme sponzo-
rům za přispění: Obci 
Hukvaldy, firmě Opěla 
Vladimír a firmě Sedlář 
Zbyněk.

Lenka Václavíková
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Jak proběhlo první pololetí v Klubu seniorů?
Zimní měsíce jsme 

prožili v klubovně, u kávy 
a sladkostí jsme si zazpí-
vali s DVD skupiny Mora-
vanka. Pánové František 
Hrček, Zdeněk Hubeňák 
a Julius Rek připravili 
„Pějme píseň dokola“. 
Paní Drahuška Kucha-
řová hovořila velmi zají-
mavě o historii Hukvald, 
Sklenova i Rychaltic. Pan 
Zdeněk Hubeňák hovořil 
o životě hereckých hvězd, 
jejichž životy vyhasly vel-
mi brzy. Pan Petr Sobotík 
vyprávěl o Moskvě a svůj 
výklad doplnil videem.

V březnu proběhla 
výroční schůze. Milými 
hosty byli pan Mgr. Luděk 
Bujnošek a Ing. Ivana Hr-
čková. Jejich přítomnost 
a zájem o život seniorů 
nás vždy potěší. Na vý-
roční členské schůzi pro-
běhla také tombola, do 
které přinesli hodnotné 
dárky pan starosta, paní 
místostarostka, paní 
Zdeňka Sobotíková a pan 
Petr Eliáš. 

Druhý týden v březnu 
nás policisté z Palkovic 
seznámili se zákonem 
č.361/2000 Sb., s trest-
nou činností v obci a se 
správným chováním se-
niorů v silniční dopravě. 

Od dubna jsme pak 
začali využívat přízni-

vého počasí a manželé 
Vondrovi připravili vy-
cházky na Fojtovy vrchy, 
na tvarůžky do restaurace 
v Dolním Sklenově a na 
skalničky k Boháčům na 
Horní Sklenov.

V dubnu také proběhly 
v klubovně ochutnávky, 
do kterých se zapojili 
všichni členové. Pan Petr 
Sobotík využil blížících 
se Velikonočních svátků 
a přinesl upečené berán-
ky a zajíce. Tyto veliko-
noční symboly byly loso-
vány a výherci si na nich 
pochutnali.

Pěkné vystoupení ke 
květnovému Dni matek 
si připravili pan Franti-
šek Hrček a pan Zdeněk 
Hubeňák. Na myslivecké 
chatě proběhlo smažení 
vaječiny. Za zapůjčení 
chaty děkujeme Mysli-
veckému sdružení a panu 
Pavlu Rekovi, který nám 
zde připravil velmi pěk-
né prostředí. Na zdár-
ném průběhu se podílely 
Terezka Bujnošková, 
A. Michalíková, Marie 
Reková, Drahuška Von-
drová a Květka Válková. 
Obsluhoval nás Petr Von-
dra. Protože se všechna 
přinesená vajíčka nespo-
třebovala, připravili na 
dalším setkání v klubovně 
manželé Vondrovi a paní 

A. Michalíková ještě jed-
nou chléb s vaječinou.

Na jaře jsme také pod 
vedením pana Petra So-
botíka a paní Jany Holu-
bové uskutečnili zájezd 
do Polska. První zastáv-
kou byl Polský Těšín. 
V 17. století zde byla kři-
žovatka solné a měděné 
cesty. To přispělo k roz-
voji města. Těšín je také 
sídlem pobočky Slezské 
university. Působí zde 
průmyslové závody Poli-
farb Cieszyn a. s., Celma – 
továrna na elektronářadí 
a čokoládovny Olza. Pro-
jeli jsme Bialsko-Białou, 
Skalitou, Mosty u Jablun-
kova, které jsou hraniční 
obcí se Slovenskou repub-
likou a také město Třinec.

V květnu jsme navští-
vili jižní Moravu, podíva-
li jsme se do Tupeského 
muzea keramiky, Uher-
ského Hradiště a na Vele-
hrad, kde jsme si v Infor-
mačním centru prohlédli 
výstavu o historii Vele-
hradu. Další cesta vedla 
do areálu Živá voda. Zde 
se nachází babiččina za-
hrádka s bylinami, které 
se používaly do kuchyně 
a k léčení. V mokřadech 
žijí ropuchy, skokani, žel-
va bahenní a mnohé dru-
hy hmyzu. Potok ústí do 
tůně s vodopádem. Zde 

žijí pstruzi, lipani a mník. 
Do vodopádu lze nahléd-
nout oknem. V podzem-
ním patře, které bylo 
3,5 metru pod hladinou, 
byl průhledný tunel, kte-
rým jsme pozorovali život 
v tůni. Druhé podzemní 
patro bylo 6,5 metru pod 
hladinou. Průhledným 
dnem jsme pozorovali šti-
ku, úhoře, bolena, sumce 
a další známé i méně zná-
mé ryby. V archeoskan-
zenu Modrá jsme prošli 
kolem opevnění z 9. sto-
letí ke srubům, zimnicím 
(typické obydlí prostého 
lidu), kleti (plnila funkci 
spižírny a seníku), zásob-
ní jámy (obilnice) k nad-
zemním domům, knížecí-
mu paláci a až ke kostelu 
z přelomu 8. a 9. století.

Druhý květnový zájezd 
zajistila paní Jana Holu-
bová. Navštívili jsme vin-
ný sklep v Bořeticích.

První pololetí jsme za-
končili opékáním párků 
na koupališti.

Za bohatý život plný zá-
žitků děkují členové klubu 
představitelům obce. 
Panu starostovi a paní 
místostarostce děkuje-
me za zájem a vstřícnost, 
kterou nám projevují při 
řešení našich problémů.
Za Klub seniorů Hukvaldy

Marie Vašendová
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Hasičská noc 
pod hvězdami

Hasičská noc u stu-
dánky na Horním 
Sklenově.

Dne 8. srpna 2014 se 
členové Sboru dobro-
volných hasičů Hukval-
dy rozhodli přespat pod 
širákem u Studánky 
na Horním Sklenově. 
Tohoto přespání se zú-
častnil tým starších 
žáků a mladších žáků. 
Toto přespání bylo mo-
tivací na další aktivity, 
které nás v tomto roce 
čekají. V podvečer jsme 
grilovali a plánovali 
bobříka odvahy, který 
nevyšel kvůli strachu 
přítomných hasiček. 
Touto cestou bychom 
chtěli poděkovat majite-
li pozemku, panu Pavlu 
a Marii Strakošovým za 
možnost uskutečnění 
našeho přespání.  Díky.

Za hukvaldské hasiče
 Matěj Gřes

Na výletě. Jak proběhlo první pololetí v Klubu seniorů? foto: Klub seniorů
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Konec prázdnin s tenisem

Dva měsíce léta utek-
ly jako voda a tenisové 
kurty budou zaslouže-
ně odpočívat po letním 
přívalu tenistů. Posled-
ní sobota měsíce srp-
na byla určena ženám. 
Sešly jsme se v menším 
počtu než běžně, ale 
i tak nás nakonec začalo 
hrát celkem devět. Pro-
to jsme zvolily souběžně 
hru ve dvouhrách i ve 
čtyřhrách, ať si dosta-
tečně užijeme pohybu 
a zábavy. Toto se nako-
nec ukázalo jako dobrá 

volba a všechny zúčast-
něné měly možnost hrát 
celou sobotu. Po tuhých 
bojích vzešly vítězky jak 
ve čtyřhrách, tak dvou-
hrách. Krásné počasí 
ještě umocnilo dojem 
z celého dne a my se tě-
šíme na další společnou 
akci, která proběhne 
20. 9. 2014. Tímto zvu 
další ženy mezi nás 
a muže žádám o podpo-
ru v našem snažení.

 Za všechny tenisové 
ženy 

Iva Kapsiová 

Tenisové memoriály
V sobotu 12. 7. 2014 
uspořádal teniso-
vý oddíl TJ SOKOL 
Hukvaldy tradiční 
turnaj čtyřher mužů, 
který je otevřen pro 
tenisovou veřejnost 
z blízkého okolí.

Byl to již 25. ročník 
Memoriálu Jaroslava 
Strakoše a 11. ročník 
memoriálu Zdeňka 
Adamovského. Turnaje 
se zúčastnilo 18 hrá-
čů, z toho 8 domácích. 
V kategorii do 50 let 
hrálo 5 dvojic způso-
bem každý s každým na 
1 set a 4 dvojice hráčů 
starších 50 let soutěži-
ly stejným systémem. 
Většina účastníků se 
turnaje zúčastňuje pra-
videlně. Letos chyběl 
sedmnáctinásobný ví-
těz Petr Kinčický, ale 
i tak z 18 hráčů bylo 7, 
kteří alespoň jedenkrát 
turnaj vyhráli.

Ve skupině hráčů pod 
50 let (Memoriál J. Stra-
koše) zvítězila dvojice 
Libor Dubský-Roman 
Főrster a v kategorii 
nad 50 let (Memoriál Z. 
Adamovského) obhájili 
loňské prvenství Zby-
něk Kaloč a Vladimár 
Huťka. Vítězové obdr-
želi upomínkové ceny. 

Tím turnaj neskončil. 
Uskutečnilo se ještě „fi-
nále čtyř“, do kterého 
se kromě vítězů skupin 
probojovaly i dvojice 
umístěné na druhém 
místě. 

V semifinále se utkali:
Dubský, Főrster – 

Dědek, Elbel: 6 : 3;
Weber, Vašenda – 

Kaloč, Huťka: 3 : 6
Ve finále pak zvítězili 

hráči starší kategorie 
Kaloč-Huťka nad Dub-
ským s Főrstrem 6:3, 
6:4 a získali poukaz 
na večeři v restauraci 
„U námořníka“.

Turnaj proběhl v dob-
rém sportovním duchu 
a splnil i své společen-
ské poslání se vzpomín-
kou na zesnulé kamará-
dy. Turnaj sponzorsky 
podpořili Vít Lanča, 
Petr Eliáš a Drahoslav 
Koval. Všem děkujeme. 
Děkuji rovněž Tomáši 
Jurkovi a Petru Kučovi, 
kteří se mnou turnaj or-
ganizovali.

Tomáš Elbel

Tenisové memoriály. Vítězové turnaje s  poháry 
(uprostřed) a  poražení finalisté na levém a  pravém 
okraji. foto: Tenisový oddíl
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POUHÁ SLOVA OVOCE  NEPŘINÁŠÍ

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, podělit se s Vámi  o moje první a zároveň poslední zamyšlení v tomto  volebním období o
mých zkušenostech v právě  končícím zastupitelstvu obce. Krátce se ohlédnu za  sliby, dané voličům.
Tak jako volební program ODS z let již dávno minulých, a v něm, slib občanům, cituji: „budeme zejména
prosazovat  výstavbu  rodinných  domků  v obci,  sliby  volebních  programů   různých  uskupení,  cituji:
„vybrat a přednostně nabídnout občanům, kteří mají zájem stavět vhodné stavební parcely, připravovat
nové projekty a žádat o dotace z EU“, a  mohla bych  pokračovat, slova a slova, pouhá slova. K centrální
výstavbě  levných  rodinných  domků  na  obecních  pozemcích  pro  mladé  lidi  v Rychalticích  doposud
nedošlo. A nesl za to někdo odpovědnost ve vztahu k voličům? Kdepak! Co z toho plyne? Vyřčené slovo
a moc jsou nebezpečný manipulační nástroj. Většinou  kampaň, založená na líbivých slovech, slibech,
napohled vypadá  hezky, a volič?? Po volbách se jen diví, vždyť volil někoho, kdo tam vlastně nechce a
naopak, a co se stane? Co mi, občanovi, tito zastupitelé přinesou? Jako žába na prameni  prosedí mlčky
čtyři roky v zastupitelstvu, bez názoru, bez nápadu, bez hnutí,  beze slov.Toho jsme byli svědkem, to byl
výsledek povolebního týmu nově utvořené „koalice osmičky“. Jejich výkony a pracovní nasazení nedalo
na sebe dlouho čekat. Často chaos, zmatek, nepřipravenost způsobil, že sami nebyli schopní, shodnout se
na názoru, ani jednotně hlasovat. Nedokázali včas rozhodnout (tahanice o mostě v DS). I proto, mnou
níže uvedené  priority mnoha občanů obce, jsou ve stavu, v jakém jsou.

 Hotové projekty pro  čerpání dotací v dalším volebním období – žádné.
 Výstavba rodinných domků na obecních pozemcích  v Rychalticích - nepřipravena.
 Dokončení mostu v DS –  v nedohlednu.
 Zlepšení kvality propagace obce – jsem nezaznamenala.
 Příprava rekonstrukce hřbitova v Rychalticích – stagnuje.
 Mlýnský  náhon  v Rychalticích   prorůstá  trávou,  pomník  padlých  hrdinů  a  potoky  dopadly

stejně, rychaltický hřbitov neudržovaný, bez vody, bez naděje na lepší časy.
 Obecní budova Škola mládeži v Rychalticích – chátrá.
 Údržba cykloturistické trasy – v bídném stavu.
 Snaha o vybudování chodníku pro pěší z Krnalovic do Rychaltic  - skomírá.

Vážení spoluobčané,
komunální politika je na rozdíl od státní politiky  viditelná, a nechápu ji jako nějaký duel mezi dalšími
politickými subjekty, ani turnajem o nejlepší posty na obci. Do nového volebního období (v případě, že
budu  do  zastupitelstva  zvolena),  nabízím  opět   své  zkušenosti.  Neslibuji  nemožné,  sami  posuďte
výsledky   zastupitelů  za  KDU-ČSL,  kteří   se  svými  tehdejšími  koaličními  partnery  nesli  spolu
zodpovědnost za vývoj obce. Výsledky jsou uchopitelné. V letech 2006 -2010 bylo proinvestováno více,
než 60 miliónů Kč.  To není samochvála,  nemáme se za co stydět,  tak  proč to  spoluobčanům
nepřipomenout.  Naši kandidáti nikdy neslibují voličům nesplnitelné! Věřte, že bez arogance  to jde
líp! 
K tomu, abychom mohli uskutečnit naše – Vaše priority, které jsme zveřejnili v našem volebním letáku,
je potřeba  být do zastupitelstva zvolen. Pokud nám svěříte tento úkol, pak si Vás dovolíme požádat,
vhoďte, prosím, do volební urny celou kandidátní listinu KDU-ČSL     s     číslem 2.   Předem děkujeme. 

Jaroslava Michnová

Následující příspěvky neprošly redakční úpravou
a v nich obsažené názory nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.
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KOMUNÁLNÍ VOLBY HUKVALDY 2014

Vážení spoluobčané,

    10. a 11. října 2014 máte možnost svým hlasem rozhodnout 

o novém složení Zastupitelstva obce Hukvaldy.

    Vyhodnotit volební sliby z právě končícího volebního období 

je pro nás velmi obtížné. Jednak jsme nebyli součástí vládnoucí 

koalice a také nebyl plnohodnotně sestaven Plán rozvoje obce 

pro toto období. 

   Jsme toho názoru, že se mohlo udělat mnohem víc, zejména 

při  získávání  dotací  pro  obecní  projekty.  Nás,  kandidáty 

volební  kandidátky ČSSD tento stav neuspokojuje a  chceme 

jej změnit.

„ZMĚŇME OBEC K LEPŠÍMU“
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... volte číslo 3

Vážení voliči!
Stejně jako Vy, ani obec nemůže žít na dluh!

Proto Vám předkládáme program, který zodpovědně nakládá s obecním rozpočtem.
Program, který nepřináší jen řešení výdajů, investic, ale počítá také se zisky a příjmy.

Reálné plnění předvolebních slibů není možné bez jasné vize,
z jakých zdrojů bude financováno.

Sestavili jsme konkrétní strategii směřování v hospodaření obce.
Zároveň chceme pokračovat v nastoleném trendu

hospodaření s finančními prostředky obce.

Jak podporovat podnikatele?
- výhody a slevy pro organizátory kulturních a sportovních akcí na Hukvaldech

- zvýhodněné ceny pronájmu obecních prostor pro místní podnikatele (sál ZŠ, am�teátr, ...)
- zvýhodněné ceny prezentace v obecních médiích pro místní podnikatele a organizátory

- zřízení bankomatu (nebo jiné formy možnosti vybírání peněz)

Co znamená zlepšení kvality služeb?
- nárůst počtu živnostníků (větší konkurence)
- oprava a zabezpečení vývěsních ploch

Co příliv turistů vyvolá?
- poptávku po službách

- nárůst sportovních a kulturních akcí v obci Hukvaldy

Co přinesou předchozí tři body obci Hukvaldy a jejím občanům?
- více pracovních příležitostí v místě bydliště

- vyšší výdělky živnostníků a �rem v obci
- širší kulturní a sportovní vyžití nejen pro občany Hukvald
- vyšší zisk pro obec za výběr nájemného (obchody, stánky, ...)

Do čeho chceme investovat získané �nance?
- vylepšit systém sběru, třídění komunálního odpadu a snížit ceny za odvoz odpadů

- podporovat mimoškolní aktivity mládeže
- zajistit profesionální dohled nad církevními restitucemi v rámci kompetence obce

- obnovit spojení Krnalovice - Rychaltice, zastávka pod mostem (cyklostezka)
- po dokončení kanalizace usilovat o zvelebování obce (zeleň, vodní toky, ...)
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Občané pro obec 2014 - 2018

Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás opět po čtyřech letech oslovit.

Sdružení nezávislých kandidátů „Občané pro obec 2014-2018“ se na Vás obrací s žádostí o Vaši 

podporu ve volbách do obecního zastupitelstva.

Věříme, že jste zaregistrovali snahu našich zástupců v Zastupitelstvu obce Hukvaldy, podporovat po 

celá minulá volební období takové aktivity, které byly přínosem pro občany naší obce.

Ve volebním období 2014-2018 bychom v této tradici rádi pokračovali.

Našimi prioritami jsou akce, které usnadní každodenní život našich spoluobčanů.

Prvořadým úkolem je zkvalitnění komunikace s občany obce (rozšíření informačního systému v obci-

obecní rozhlas), podpora kulturních a společenských akcí v obci v návaznosti na světoznámého 

rodáka a historii obce.

V této souvislosti bychom rádi podporovali turistický ruch a návštěvnost Hukvald i po sportovní linii, 

rozšířením sítě cyklotras a naučných stezek nejen po obci, ale i v jejím okolí.

Za své si chceme vzít podporu sportovních a rekreačních aktivit všech občanů, zvlášť naší mládeže. 

Rozhodně bychom chtěli pokračovat v navázané spolupráci se Základní a Mateřskou školou, která je

dle našeho názoru základem pro kvalitní využití volného času našich dětí a mládeže.

Aktivity, na které se chceme soustředit, navazují na práci současného nezávislého vedení obce. Jak 

ukázaly uplynulé čtyři roky, nezávislí kandidáti na postech vedení obce neřeší stranické a osobní 

půtky, ale plně se věnují práci pro rozvoj obce.

Jen namátkou rekonstrukce základní školy realizována s nemalou finanční úsporou( zateplení a 

výměna oken, rekonstrukce kotelny), navýšení kapacity mateřské školy o další oddělení včetně 

nového sociálního zařízení, rekonstrukce stávajícího sociálního zařízení v mateřské škole, rozšíření 

parkoviště u mateřské školy a u sousedního Domu s pečovatelskou službou, vybudování nové 

zahrady s hracími prvky pro děti mateřské školy.

Rekonstrukce sportovního areálu TJ Sokol Hukvaldy (dokončení kabin a okolí sportoviště,

zavlažování fotbalového hřiště), vybudování dětského hřiště v Rychalticích.

Péče o obecní majetek (rekonstrukce hasičské zbrojnice v Rychalticích, výměna oken a oprava 

vodovodní přípojky v hasičské zbrojnici na Hukvaldech, rekonstrukce kotelny a výměna oken 

v Rodném domě Leoše Janáčka, obnova sakrálních staveb v obci a postupné opravy hřbitova a 

smuteční síně v Rychalticích včetně vstupní brány na hřbitov).

Těchto několik akcí, pomocí kterých jsme chtěli ukázat aktivní práci současného nezávislého vedení 

obce, by Vám mohlo pomoci ve Vašem rozhodování.

Možná se Vám zdá, že náš program je příliš obecný a bez konkrétních bodů. Na to, abychom mohli 

uskutečnit maximum možného, chceme prosazovat tři základní věci:

1. spolupráci a dohodu na konkrétních bodech v zastupitelstvu - máme pocit, že se to v tomto 

volebním období především díky nezávislým kandidátům poměrně dařilo

2. podporovat aktivity, na které jsou vypsány dotační programy

3. přihlížet potřebám našich spoluobčanů

Nezávislé sdružení Občané pro obec 2014-2018 Vás tímto žádá o Vaše hlasy. Pokud chcete 

sledovat klidná a věcná jednání obecního zastupitelstva, volte kandidátní listiny nezávislých 

kandidátů. Jen díky Vašim hlasům, můžeme společně změnit kulturu při jednáních obecního 

zastupitelstva a docílit co nejlepšího rozvoje naší krásné obce.

Děkujeme za Vaši podporu a přejeme Vám šťastnou ruku při výběru kandidátů do obecního 

zastupitelstva.
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přehled: škola

Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka
V pondělí 1. září 2014 
byl ve společenském 
sále školy slavnostně 
zahájen školní rok 
2014/2015.

V průběhu prázdnin 

bylo vyměněno osvětlení, 

podhledy a obklady ve škol-

ní jídelně. Byly zakoupeny 

šatní skříňky v hodnotě 

90 000,- Kč tak, aby se kaž-

dý žák naučil zodpovědnos-

ti za své věci a předešlo se 

tak množícím se drobným 

krádežím. Děkuji vedení 

obce a členům obecního 

zastupitelstva za finanční 

prostředky, které jsou nut-

né pro vytvoření podmínek 

pro výchovu a vzdělávání 

dětí a žáků v naší obci. Do 

2. třídy byl zakoupen, díky 

výtěžku z Karnevalového 

reje a Vánočního jarmarku, 

nový nábytek. Zbývající 

část peněz bude věnována 

na nákup hraček do mateř-

ské školy. Děkuji Unii ro-

dičů, manželům Rekovým 

a Bartulcovým za pořádání 

těchto akcí. 

Část prostor školy byla, 

v souladu s hygienickými 

požadavky, vymalována 

a do tříd budou v průběhu 

prvního zářijového týdne 

umístěny dávkovače mýdla 

a papírové ručníky.

Ve školním roce 

2014/2015 je ke vzdělává-

ní v Základní škole a Ma-

teřské škole Leoše Janáč-

ka Hukvaldy přihlášeno 

147 žáků. 

Vzhledem k tomu, že 

opět nedosahujeme počtu 

žáků 153, nesplňujeme 

podle zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, zá-

kladním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdě-

lávání, § 23 podmínku 

dostatečného počtu žáků. 

Proto musela být škole 

zřizovatelem opět uděle-

na výjimka z počtu žáků. 

A zřizovatel má zákonnou 

povinnost uhradit zvýšené 

výdaje na vzdělávání.

Vzdělávání v naší ško-

le bude probíhat podle 

školního vzdělávacího 

programu „Držím se ko-

řenů života a rostu“, který 

je v souladu s Rámcovým 

vzdělávacím programem 

pro základní vzdělávání. 

Výuku bude zajišťovat 

100 % kvalifikovaný peda-

gogický sbor. 

K dispozici budou mít 

žáci řadu kroužků, do kte-

rých se budou moci přihlá-

sit v prvních dvou týdnech 

v měsíci září a zvolit si tak 

náplň volného času akti-

vitami, které je baví. V le-

tošním roce, stejně jako 

v letech minulých, jsme za-

pojeni do projektů financo-

vaných EU, Ministerstvem 

životního prostředí, Minis-

terstvem školství nebo Mo-

ravskoslezských krajem. 

Projektová výuka je forma 

výuky, kdy dochází k roz-

voji klíčových kompetencí 

v souladu s Rámcovým 

vzdělávacím programem 

pro základní vzdělávání 

jiným způsobem, než jen 

sezením v lavicích a pa-

sívním přijímáním předá-

vaných informací. Jedná 

se o tzv. činnostní učení. 

Rozvíjí se kompetence 

k učení, k řešení problémů, 

komunikativní, sociální 

a personální, občanské 

a pracovní. 

Jsou to projekty, které 

byly zahájeny v loňském 

školním roce - Média do 

škol, Malé školní arbore-

tum s venkovní učebnou, 

Přeshraniční spolupráce 

s polskou Wisłou. Nově 

v letošním školním roce 

projekt Zlepši si svou 

techniku, kde jsme part-

nerem Vysoké školy báň-

ské. Stručný popis pro-

jektu uvedl Ing. Stanislav 

Čajánek v minulém čísle 

Hukvaldského občasníku. 

Dalším z projektů je čás-

tečná výuka anglického 

jazyka na 2. st. rodilým 

mluvčím. A v neposlední 

řadě časově náročný pro-

jekt dalšího vzdělávání 

učitelů „Kooperativní 

model rozvoje ICT doved-

ností učitelů“, který bude 

představovat vzdělávání 

v oblastech:

využití tabletů ve výuce 

– MŠMT připravuje v příš-

tích letech dotační tituly na 

zavedení tabletů do výuky, 

Vademecum učitele v in-

formačních technologiích 

2, Svět internetu – zdroj 

informací, ale i nebezpe-

čí, Microsoft Office 365, 

nástroj pro školní komu-

nikaci, Google Apps, iPad 

– praktický pomocník ve 

výuce, Android ve škole, 

Operační systém Micro-

soft a jeho využití ve škole 

atd. Po ukončení vzdělává-

ní, v červnu 2015 zůstanou 

škole mobilní dotyková za-

řízení a další vybavení ICT 

v hodnotě 210 000,- Kč. 

Máme pro žáky také 

připraveny i další školní 

i mimoškolní akce, které 

jsou už na škole akcemi 

tradičními. Žáci se budou 

opět také účastnit různých 

soutěží a olympiád, aby 

si změřili síly, vědomosti 

a dovednosti s vrstevníky 

z jiných škol. 

O dění ve škole budeme 

dále pravidelně informovat 

na webových stránkách 

školy www.zshukvaldy.cz, 

na facebookových strán-

kách školy a v Občasníku. 

Mgr. Alena Lévová
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Média do škol - zajímavé filmové prázdniny!
„Média do škol“, který realizuje DDM Vratimov, 
p. o. z prostředků OP VK, pod registračním 
číslem CZ.1.07/1.1.24/02.0144

Tyto prázdniny jsem 
měl možnost já a Oliver 
Jati jet na desetidenní 
soustředění TV Pantuš-

ky ve Velkých Karlovi-
cích. V neděli po obědě 
byl sraz ve Vratimově 
u DDM, kde nastoupila 
většina členů TV Pan-
tušky. Ostatní včetně nás 
jsme nastoupili u místec-
kého TESCA. Poté jsme 
vyrazili na hodinovou 
cestu do Velkých Karlo-

vic. Při cestě jsme pro-
jížděli kolem bouračky 
motorkáře. Když jsme 
dorazili do Velkých Kar-
lovic, po ubytování na 
pokojích, se šlo na večeři. 
Po večeři se hrály sezna-
movací hry, poté násle-
dovala večerka, kterou 
stejně většina účastníků 
nedodržovala. 

Následující dny pro-
bíhaly stejně a to natáče-
ním různých videí a ob-
čas jsme zahráli nějakou 
tu týmovou hru. Jediný 
čtvrtek byl netradiční 

a to tím, že před chatou 
přistál vrtulník pro zra-
něnou bikerku. Všich-
ni popadli mikrofony 
a kamery a běželi dělat 
reportáže. Potom jsme 
se vrátili zpět do starých 
kolejí. V úterý 26. srpna 
jsme přijeli do F-M do 
hospody u Arnošta, kde 
bylo promítání našich 
videí. Poté jsme se roz-
loučili s kamarády a jeli 
domů. Strava a prostře-
dí se nám líbily.

Oliver Jati a Filip Kovář
VII. ročník

Vydrýsci soutěžili v myslivecké soutěži o lákavou zlatou srnčí trofej
V březnu letošního 
roku jsme přijali 
výzvu Okresního 
mysliveckého svazu 
Frýdek-Místek do 
soutěže o „Zlatou srn-
čí trofej“. Žáci našeho 
kroužku se přihlásili 
pod názvem „Vydrýs-
ek“ do okresního kola 
v kategorii do 11 let 
v tomto složení: 
Viktor Blachowski, 
Hanka Piskořová, 
Johanka Doležalová 
a Verunka Bůžková.

Okresní kolo pro-
běhlo 10. května 2014 
v prostorách rekre-

ačního střediska Bu-
doucnost v Nové Vsi 
u Frýdlantu nad Os-
travicí. V soutěži se 
utkalo 5 družstev, která 
postoupila z místních 
kol a to: Koloušci ze 
ZŠ Ostravice, Lišča-
ta ze ZŠ Komenského 
Frýdlant, Markazini ze 

ZŠ T.G. Masaryka Frý-
dlant, Vydrýsek ze ZŠ 
L. Janáčka Hukvaldy 
a Bažanti ze ZŠ Sedli-
ště.

Soutěžící měli při-
pravený test o 5 otáz-
kách a v praktické části 
pak na jednotlivých 
stanovištích poznávali 

podle větviček druhy 
stromů a keřů, deky 
(kůže) ulovené zvěře 
a jiné zajímavosti z ob-
lasti myslivosti. Jelikož 
se tato soutěž konala 
v okrese poprvé, šlo 
nám hlavně o to získat 
zkušenosti a předsta-
vu, jak taková soutěž 
probíhá a jak se na ni 
připravit. 

Soutěžící tak prožili 
pěkný den v krásném 
prostředí pod Lysou 
Horou a zároveň získali 
zkušenosti k přípravě 
pro příští ročník soutěže 
„O zlatou srnčí trofej“.

Ing. Vladimír Větřil
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přehled: obec

Investiční a neinvestiční akce v obci Hukvaldy
Vážení spoluobčané, 
jelikož se blíží konec 
volebního období 
2010 – 2014, ráda 
bych Vás seznámila 
podrobněji nejen 
s investičními akcemi, 
které se v tomto 
volebním období po-
dařilo zrealizovat.

Čtyři roky se mohou 
zdát jako dlouhá doba, 
ale pro práci v obci je to 
jen zlomek času. Veš-
keré naše snažení musí 
podléhat schvalovacím 
procesům, a proto se 
může zdát, že jsme toho 
za poslední roky moc 
nestihli. Já tento názor 
nesdílím. I když jsme 
nestihli vše, co jsme 
měli v plánu, podařilo 
se nám dokončit akce, 
které jsme „zdědili“ po 
minulém období, neboť 
ani oni nestihli vše, co 
si předsevzali, a záro-
veň jsme zrealizovali 
i další nové akce, které 
přispěly k rozvoji naši 
krásné obce. Vše začalo 
dostavbou sportovního 
areálu TJ Sokol Hukval-
dy, přesněji fotbalovými 
kabinami a po této akci, 
jsme se zaměřili na re-
konstrukci a zateplení 
školy, také z dílny minu-
lého vedení.

Kabiny v areálu TJ 
Sokol Hukvaldy

Koncem roku 2010 
byl dokončen, přes mno-
hé technické problémy, 
spojovací trakt v areá-
lu TJ Sokol Hukvaldy 
za částku 2 593 529 Kč 
a v dalším roce na pod-
zim pak začala rekon-
strukce původních 
kabin, které byly na 
jaře 2012 slavnostně 
otevřeny. Minulé vedení 
obce mělo v programu 
rekonstrukci stávají-
cích kabin realizovat jen 
v případě získání dotace, 
o kterou dvakrát žáda-
lo, ale nebylo úspěšné. 
Přesto bylo naším cílem 
celou započatou stavbu 
dokončit. Proti původ-
nímu rozpočtu, který byl 
vyčíslen na 5 200 000 Kč 
se podařilo ušetřit přes 
2 000 000 Kč! Výsledná 
suma byla 3 098 017 Kč. 
Součástí projektu nebyly 
venkovní úpravy, takže 
byla poskytnuta dota-
ce ve výši 30 000 Kč na 
zakoupení materiálu na 
chodník před budovou, 
který si členové fotbalo-
vého oddílu vybudovali 
svépomocí. Náklady na 
další část chodníku od 
tenisových kurtů ve výši 
30 900 Kč pak šly celé 
z obecního rozpočtu.

Další investicí do ka-
bin bylo poskytnutí 100 
000 Kč na zakoupení 
vnitřního vybavení (la-
vičky, skříňky, stůl, prač-
ky, televize, elektronické 
zabezpečení, stojan na 
míče, bezpečnostní fó-
lie na sklo), vybudování 
plotu kolem fotbalového 
hřiště ve výši 89 973 Kč 
a 318 493 Kč na zavla-
žování fotbalového hři-
ště. Za poslední 4 roky 
bylo do areálu TJ Sokol 
Hukvaldy investováno 
6 260 912 Kč z rozpočtu 
obce.

Základní a Mateřská 
škola Leoše Janáčka 
Hukvaldy

V roce 2010 požáda-
lo minulé vedení obce 
o dotaci na zateplení 
školy a výměnu oken. 
Podmínkou přiznání 
dotace byla nezbytná 
rekonstrukce kotelny 
a výměna původních 
plynových kotlů za kon-
denzační, na kterou se 
už dotace nevztahova-
la. Původní projektový 
rozpočet jen na zatep-
lení a výměnu oken 
byl 24 milionů korun 
a přislíbená dotace byla 
6 milionů korun, což by 
bylo sice 90 % nákladů, 
ale jen z těch uznatel-

ných. Bohužel zbylých 
18 milionů, které byly 
náklady neuznatelné, 
by obec musela zaplatit 
ze svého rozpočtu nebo 
si vzít úvěr. Začali jsme 
proto hledat možnosti, 
jak celou akci zrealizo-
vat levněji, ne za tyto 
peníze. 

První myšlenkou 
bylo takto nevýhodnou 
dotaci odmítnout a zafi-
nancovat vše z vlastních 
zdrojů. Nechali jsme 
si zpracovat nabídky 
zvlášť na výměnu oken 
a zateplení od několi-
ka firem, tyto nabídky 
se pohybovaly kolem 
3 milionů korun za okna 
a okolo 4 milionů za za-
teplení. 

Po podrobném pro-
studování projektového 
rozpočtu vyšly najevo 
některé zbytečné prá-
ce, které byly z katego-
rie tzv. neuznatelných 
nákladů, které by obec 
musela zaplatit ze své-
ho rozpočtu. Jednalo se 
například o vybourání 
obvodových betono-
vých panelů pod okny 
v celé budově a vyzdění 
nových zdí z cihel. Tyto 
práce byly vyčísleny na 
téměř 5 milionů korun. 
Vyjádření projektan-
ta bylo, že postupoval 
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podle posudku statika, 
statik zase prohlásil, 
že to takto dostal v za-
dání. Bohužel se nám 
nepodařilo dopátrat od 
koho. Rada obce pro-
to nechala zpracovat 
nové nezávislé statické 
posouzení, které potvr-
dilo dostatečnou nos-
nost zdí a na základě 
tohoto posudku pak RO 
rozhodla zainvestovat 
částku 24 000 Kč na 
přepracování projektu. 
V rámci úprav projek-
tu také došlo ke změně 
v počtu oken v tělocvič-
ně, kde měla být jen 
jedna řada oken, zbylá 
okna měla být zazděna, 
což byly další neuzna-
telné náklady financo-
vané z vlastních zdrojů. 
Nakonec se podařilo 
upravit projekt tak, aby 
plocha původních oken 
zůstala zachována. Dal-
ší změnou byla úprava 
izolační plochy na půdě 
školy pro případné dal-
ší úpravy půdy z důvo-
du vybudování dalších 
místností pro školní 
i mimoškolní výuku.

Jaký byl nakonec 
výsledek? Přepraco-
váním projektu, který 
také prošel schválením 
u poskytovatele dota-
ce – Fondu životního 
prostředí (OPŽP) se 
snížila projektová cena 

z 24  milionů na 16 mi-
lionů a Zastupitelstvo 
obce Hukvaldy se roz-
hodlo dotaci ve výši 
90 % uznatelných ná-
kladů (což činilo zhruba 
6 milionů korun) při-
jmout. Práce byly rea-
lizovány během letních 
prázdnin v roce 2012, 
celková konečná cena 
byla včetně nákladů na 
projekt, žádost o dotaci, 
stavební dozoru a admi-
nistraci 10 132 598 Kč. 
Samotná výše dotace 
byla přesně vypočtena 
na částku 5 829 034 Kč 
náklady obce pak byly 
4 303 564 Kč! Úspora 
v obecním rozpočtu 
13 867 000 Kč! Nabízí 
se otázka, v zájmu koho 
bylo realizovat tuto 
akci za zcela zbytečně 
vysokou cenu 24 mil. 
korun podle původního 
projektového rozpočtu, 
který nám zůstal po mi-
nulém vedení obce.

Jak už jsem psala na 
začátku, podmínkou 
získání dotace byla re-
konstrukce kotelny. 
Tím, že se na zateplení 
a výměně oken poda-
řilo ušetřit obrovskou 
částku peněz, zůstalo 
v rozpočtu také na tuto 
akci, která probíhala 
souběžně. Výměna kot-
lů a všech rozvodů v ko-
telně byla realizována 

za částku 1 506 000 Kč 
(cena projektová činila 
2 500 000 Kč). Úspo-
ra pro obecní rozpočet 
1 000 000 Kč !!! Na-
konec došlo z důvodu 
havarijního stavu i k vý-
měně rozvodů teplé 
vody v chodbě v příze-
mí a výměně stropních 
podhledů za celkovou 
částku 390 000 Kč. 

Začátkem školního 
roku 2012-2013 byli 
žáci přivítáni v krásně 
opravené škole, kte-
rá byla také zásluhou 
všech pracovníků školy, 
zejména šikovných paní 
uklízeček, připravena 
a uklizena na další škol-
ní rok. 

Dokončení této in-
vestiční akce, přineslo 
značné úspory ve spo-
třebě plynu, který je ve 
škole využíván k topení. 
Jak je vidět z přiložené 
tabulky (viz str. 26), tak 
úspora po rekonstrukci 
činí 65,5 %. 

Tímto však naše sna-
ha o údržbu největšího 
obecního majetku ne-
končila. Začátkem roku 
2012 jsme požádali 
o dotaci na Minister-
stvu pro místní rozvoj 
na vybudování dětské-
ho hřiště pro děti ma-
teřské školy a s žádostí 
jsme uspěli. V prosto-
rách školního areálu 

bylo umístěno několik 
hracích prvků za celko-
vou částku 595 183 Kč, 
přičemž výše dotace 
byla 400 000 Kč (80%) 
a podíl obce 177 848 Kč. 
Z obecního rozpočtu 
byl dále v roce 2013 vy-
měněn z důvodu špat-
ného pletiva a sloupků 
zadní plot hřiště, záro-
veň došlo k jeho posu-
nutí o 6 metrů (původní 
plot po vyměření parcel 
nebyl v hranici pozem-
ku) za částku 36 044 Kč. 
Součástí tohoto hřiště je 
mini arboretum a ven-
kovní učebna pro děti 
celé základní školy, na 
kterou dostala škola 
dotaci ve výši 70 000 Kč 
korun z Ministerstva 
životního prostředí. 
V souladu s Vyhláškou 
č. 410/2005 Sb., o hygie-
nických požadavcích na 
prostory a provoz zaří-
zení provozoven pro vý-
chovu a vzdělávání dětí 
a mladistvých, ve znění 
pozdějších předpisů, 
§ 3: „Pozemek musí 
být oplocen z důvodu 
ochrany zdraví a zajiš-
tění bezpečnosti dětí.“ 
Veřejnost má k dispo-
zici ostatní areál školy, 
včetně průlezek, laviček 
a cvičících strojů.

Dalšími investičními 
akcemi v naší škole na 
přelomu roku 2012 - 2013 



22

bylo rozšíření mateřské 
školy o další oddělení. 
Nabízely se prostory ředi-
telny, sborovny, kabinetu 
zástupce ředitelky školy 
a přilehlá chodba. Byl 
zpracován projekt, který 
zahrnoval přebudování 
místnosti, kde byla sbo-
rovna, na sociální zaříze-
ní se záchodky, umyvadly 
a nezbytnou sprchou 
včetně nových rozvodů 
vody a odpadů. Stavební 
náklady této akce činily 
424 301 Kč. Bylo také 
nutno zhotovit nové po-
žární dveře oddělující 
prostory školy od školy za 
65 708 Kč. Další vybavení 
nábytkem na hraní, spaní 
a jídelny, koberce, včetně 
vymalování a výzdoby šly 
z rozpočtu školy. Těmito 
úpravami bylo umožněno 
přijmout dalších 19 dětí 
nad původní počet žáků 
MŠ.

Zároveň byl zpraco-
ván další projekt na re-
konstrukci stávajícího 
sociálního zařízení MŠ, 
které už neodpovídalo 
hygienickým normám 
za částku 66 550 Kč. 
Během letních prázdnin 
2013 byla provedena 
rekonstrukce za celko-
vé náklady 904 200 Kč, 
kde jsme oproti projek-
tové ceně 1 200 000 Kč 
ušetřili 229 250 Kč.

Z důvodu chybějí-
cích parkovacích ploch 
u základní školy došlo 
také k jejich rozšíře-
ní, nejprve v roce 2011 
bylo vybudováno šest 
podélných stání mezi 
školou a Domem s pe-
čovatelskou službou za 
cenu 68 320 Kč a v le-
tošním roce před vcho-
dem do mateřské školy 
a tělocvičny dalších 
deset parkovacích míst 
za 165 000 Kč, cena je 
včetně prací za kácení 
stromů a přeložky lam-
py veřejného osvětlení.

Pořízení měřičů rych-
losti na silnici II/486 
v obci

V roce 2011 jsme požá-
dali přes MAS Pobeskydí 
o dotaci na instalaci 4 mě-
řičů rychlosti v naší obci. 
Tato žádost byla úspěšná 
a na jaře 2012 byly tyto 
tzv. radary umístěny na 
sloupech veřejného osvět-
lení v Rychalticích při 
vjezdu do obce, dále v Ry-
chalticích v blízkosti kos-
tela, na Dolním Sklenově 
před zatáčkou ke škole 
a pak ve směru od Koz-
lovic v blízkosti základní 
školy. Realizaci provedla 
firma EMPEMONT z Va-
lašského Meziříčí, celkové 
náklady činily 299 616 Kč, 
dotace 265 000 Kč a podíl 
obce 34 616 Kč.

Rekonstrukce veřej-
ného osvětlení

V roce 2010 minulé 
vedení obce požádalo 
o dotaci opět přes MAS 
Pobeskydí na výměnu 
světel veřejného osvět-
lení a rozvaděče v jed-
notlivých částech obce. 
K realizaci akce došlo 
na jaře 2011, bylo vy-
měněno 176 kusů osvět-
lení a čtyři rozvaděče. 
Celkové náklady byly 
891 978 Kč, z toho do-
tace 668 983 Kč a podíl 
obce 222 995 Kč.

Obnova sakrálních 
staveb v obci

V roce 2012 jsme 
požádali o dotaci 
z rozpočtu Moravsko-
slezského kraje v rám-
ci dotačního titulu 
Podpora rozvoje ven-
kova na obnovu 5 kří-
žů v obci, které jsou 
v jejím majetku a do-
sud nebyly opraveny. 
Jedná se o kříž na hu-
kvaldském hřbitově, 
kovový kříž v lesíku na 
Paleskách, pískovcový 
kříž opět na Paleskách 
u Rotka, kříž u Masa-
rykova mostu a kříž 
před vchodem na hřbi-
tov v Rychalticích. 
Za celkové náklady 
451 660 Kč, výše do-
tace 281 000 Kč, podíl 
obce 170 660 Kč.

Rodný dům Leoše 
Janáčka na Hukval-
dech

V objektu rodného 
domu Leoše Janáčka 
byla provedena výmě-
na zastaralého a nevy-
hovujícího otopného 
systému. Na tuto akci 
jsme obdrželi dotaci 
z rozpočtu Morav-
skoslezského kraje ve 
výši 50 %, což činilo 
220 882 Kč, celkové ná-
klady byly 441 764 Kč. 

Další plánovanou 
a potřebnou investicí do 
této historické budovy 
byla výměna oken, které 
jsou v havarijním stavu, 
netěsní a úspory ener-
gií se zatím nemohou 
projevit. V současnosti 
výměna historických 
oken, jejichž výměnu 
musí schválit Památko-
vý ústav, probíhá, ná-
klady celé akce budou ve 
výši 1 145 505 Kč.

V kuchyni, která pří-
sluší k prostorám využí-
vaných našimi seniory, 
došlo k výměně podlahy 
za 17 310 Kč a vymalo-
vání celé klubovny.

Informační centrum:
Od roku 2011 je In-

formační centrum ka-
ždoročně provozováno 
soukromým subjektem, 
díky tomu se ušetřily 
mzdové náklady. V roce 
2010 činily 280 000 Kč, 
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v roce 2011 - 150 000 Kč, 
2012 – 115 000 Kč, 2013 
– 115 000 Kč, 2014 – 
115 000 Kč. 

Rekonstrukce mostů 
a lávek přes řeku 
Ondřejnici

V roce 2011 byla re-
konstruována lávka 
u pana Bužka přes řeku 
Ondřejnici v blízkos-
ti fary za 295 920 Kč. 
Také jsme nechali pro-
vést statické posouzení 
mostů, na jehož základě 
vyplynula nutnost opra-
vy dvou mostů – u Ko-
šiců a u pana Štefka. 
V roce 2013 pak došlo 
k celkové rekonstrukci 
mostu u Košiců a byly 
opraveny nosné pilíře 
mostu u Štefka. Celko-
vé náklady těchto oprav 
činily 590 666 Kč. Most 
u pana Štefka ještě čeká 
další rekonstrukce, jejíž 
práce jsou odhadovány 
na 2 miliony korun. 

Čištění mlýnského 
náhonu a potoků

V roce 2011 byla pro-
vedena oprava části 
Sklenovského potoka. 
Jednalo se o kavernu 
v opěrné zdi u Fojtíků, 
úprava břehů u Kročů 
a u pana Luboše Hrčka 
za částku 94 100 Kč. 
V roce 2013 proběh-
lo čištění mlýnského 

náhonu na Dolním 
Sklenově a potoka v Ry-
chalticích za částku 
370 018 Kč. 

 Opravy místních 
komunikací

Z rozpočtu na opravy 
místních komunikací 
bylo vybudováno obra-
tiště pro nákladní auta 
ve slepé ulici naproti 
Dvorského mostu v Ry-
chalticích za 60 000 Kč, 
odvodnění MK u pana 
Elbla, vyspravení ces-
ty na Dolním Sklenově 
v ulici od moštárny, 
překop na parkovišti, 
přespádování komuni-
kace u Kološů, vše za 
113 105 Kč. Dále byla 
opravena část komuni-
kace vedoucí k chatovi-
šti za částku 59 478 Kč.

V roce 2013 byly pro-
vedeny další opravy 
místních komunikací. 
Jako první přišel na 
řadu úsek na chatovišti 
v blízkosti vleku, který 
byl nebezpečný z dů-
vodů vymílání povrchu 
vozovky vodou a také 
bylo v této části potřeba 
vyřešit plochu na otáče-
ní vozidel zimní údržby. 
Dalším opraveným úse-
kem byla část komuni-
kace opět na chatovišti, 
kde došlo ke zpevnění 
ujíždějícího břehu vli-
vem natékání vod a kde 

hrozil sesuv půdy a byla 
ohrožena bezpečnost 
projíždějících osobních 
aut i těžkých nákladních 
aut zajišťujících odvoz 
odpadků, dovoz staveb-
ního materiálu, i těžší 
techniky jezdící do lesů. 
Na Horním Sklenově 
pak bylo opraveno vy-
ústění potoka u Holubů, 
kde hrozilo propadnutí 
vozovky při projíždění 
těžších vozidel. Celkové 
náklady těchto oprav či-
nily 326 956 Kč.

Další větší opravou 
pak bylo odvodnění 
cesty na Dolním Skle-
nově u domu č.82 za 
61 592 Kč.

Dále byla provedena 
oprava místní komu-
nikace k domu čp. 100, 
které sousedí s katas-
trem Hájova, za částku 
117 732 Kč včetně DPH. 
Polovinu částky uhradi-
lo město Příbor formou 
účelového neinvestiční-
ho příspěvku mezi obcí 
Hukvaldy a městem 
Příbor.

V letošním roce bylo 
zajištěno další odvodně-
ní komunikace na cha-
tovišti z důvodu natékání 
děšťových vod do zahrad 
za 48 000 Kč. Další opra-
vy místních komunikací 
budou probíhat jako sou-
část oprav cest v rámci 
výstavby kanalizace.

V současnosti je před 
dokončením projekt na 
výstavbu chodníku z Ry-
chaltic ke sklenovskému 
mostu , na jehož realiza-
ci bychom rádi požádali 
o dotaci z Fondu doprav-
ní infrastruktury.

Hasičská zbrojnice 
na Hukvaldech

V roce 2011 došlo 
k výměně oken v nové 
části hasičské zbrojni-
ce za částku 18 584 Kč 
bez DPH. V dalším roce 
pak byly vyměněny 
vstupní dveře za částku 
21 647 Kč a nainsta-
lováno zabezpečovací 
zařízení do objektu za 
25 894 Kč. V roce 2013 
pak byla opravena stře-
cha za částku 30 991 Kč, 
v roce 2014 pak byl ko-
nečně vyřešen problém 
s přívodem vody do 
hasičské zbrojnice za 
25 000 Kč.

Hasičská zbrojnice 
v Rychalticích

Na podzim 2013 byla 
provedena oprava zdiva 
a fasády za 171 450 Kč. 
Jednalo se o dokončení 
opravy z roku 2012, kdy 
se realizovala jen část 
akce a byla opravena 
jen polovina budovy za 
84 000 Kč. Práce spo-
čívaly v oklepání soklů, 
podřezání stěn, opravě 
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fasády, oklepání a nata-
žení nových vnitřních 
omítek a obklady v ku-
chyni. Důvodem k pro-
vedení prací bylo neu-
stálé vlhnutí zdí, které 
doprovázelo opadávání 
vnějších i vnitřních 
omítek a zároveň zvý-
šené náklady na otop 
v důsledku nutnosti vět-
šího větrání místností. 
Opravou fasády se zlep-
šily tepelné vlastnosti 
a také estetický vzhled 
budovy.

Další investicí bylo 
zhotovení elektropří-
pojky na výletiště za 
bývalým kulturním do-
mem za 16 500 Kč.

Hřbitov v Rychalticích
Na rychaltickém hřbi-

tově byla od roku 2011 
provedena oprava hřbi-
tovní zdi za 54 000 Kč, 
vymalování a opravy 
stěn všech vnitřních 
prostor smuteční obřad-
ní síně, oprava vadného 
osvětlení za 5 128 Kč, 
natřená střecha, vý-
měna a nátěr okapů za 
66 868 Kč a v letošním 
roce probíhá rekon-
strukce obřadní síně 
– oprava fasády, výmě-
na podhledů, výměna 
všech dveří, oprava 
zbylé části zadní zídky, 
oprava vstupu včetně 
nového chodníku za 

406 000 Kč. Do interi-
éru byly přidány lavice 
z masivu za 20 000 Kč.

Dále byla opravena 
vstupní brána a zábra-
dlí za 65 250 Kč včetně 
opravy sloupů a úpravy 
kamenného vstupu.

Z obecního rozpočtu 
šly dotace na údržbu 
kostela v Rychalticích ve 
výši 120 000 Kč na nátěr 
střechy a 30 000 Kč na 
opravu vstupních dveří.

Dětské hřiště v Rych-
alticích

Za kulturním do-
mem bylo vybudováno 
s pomocí členů SDH 
Rychaltice dětské hřiště 
s hracími prvky, lavič-
kami, pískovištěm za 
137 573 Kč.

Odpadové hospo-
dářství

V minulých letech 
se nabízely možnosti 
zažádat o dotaci na vy-
budování Kompostár-
ny a Sběrného dvora. 
Snažili jsme se najít pro 
jejich umístění vhodné 
plochy, ale ty naší obci 
chybí. Dále jsme řeši-
li další otázky, jako je 
následný provoz a hos-
podárné využití těchto 
zařízení. Provedli jsme 
ekonomickou analýzu 
dočasných výdajů za 
řešení sběru nebez-

pečných a objemných 
odpadů a nákladů na 
biologicky rozložitelný 
odpad z obecních po-
zemků. Odborníci na 
odpadové hospodář-
ství, se kterými jsme 
tyto záležitosti řešili, 
nám dotace nedopo-
ručili zvlášť z důvodu 
vysoce finančně nároč-
ného následného pro-
vozu zařízení a zatížení 
obecního rozpočtu. Za-
řízení k činnosti např. 
kompostáren by se ně-
kolik let nedalo využí-
vat k jiným potřebám, 
jak jsme původně před-
pokládali.

Trávu a listí z obec-
ních pozemků jsme 
odváželi po domluvě se 
zemědělským podni-
kem na hnojiště, v letoš-
ním roce ji odvážíme do 
kompostárny Frýdec-
ké skládky, občanům 
zajišťujeme 2x ročně 
štěpkování větví a letos 
se nám podařilo získat 
dotaci na pořízení kom-
postérů, které občané 
obdrželi zdarma, ve výši 
1 057 690 Kč.

Ve dvoře OÚ jsme zří-
dili místo zpětného od-
běru elektrospotřebičů, 
kde odebíráme vyslou-
žilé elektrozařízení, za 
jehož odběr získáváme 
finance do obecního 
rozpočtu.

Nebezpečný a vel-
koobjemový odpad dle 
zákona dvakrát ročně 
sbírá na náklady obce 
Frýdecká skládka. 

V obci několik let pro-
bíhá separovaný sběr 
papíru, plastů a skla, 
za které opět získává 
obec peníze do rozpoč-
tu: 2011 – 374 196 Kč, 
2012- 380 633 Kč, 2013 
– 362 762 Kč, 2013 – za-
tím 164 210 Kč.

Rekultivace skládky 
Rekultivace sklád-

ky zatím neprobíhala 
z důvodu problémů při 
žádosti o prodloužení 
stavebního povolení. 
Díky církevním resti-
tucím jsme několikrát 
žádali o prodloužení 
lhůty pro vynětí ze ze-
mědělského půdního 
fondu. Díky pracovní-
kům Biskupství opav-
sko-ostravského a KÚ 
nakonec k prodloužení 
termínu došlo. Na tuto 
finančně velmi nároč-
nou akci s projektovým 
rozpočtem z roku 2009 
ve výši 18 milionů korun 
jsme se marně snažili 
najít vhodný dotační 
titul přes různé výzvy, 
ale na tento typ skládky 
dotace neexistuje. Díky 
úsporným opatřením 
se podařilo ušetřit přes 
9 000 000 Kč v obecním 
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rozpočtu, necelý milion 
pak je k dispozici na po-
vinném vázaném účtu, 
na který měla obec po-
vinnost ukládat podíl ze 
skládkovného po dobu 
provozu skládky do 
roku 2009. V září 2014 
rekultivace skládky za-
čne, vysoutěžená cena 
činí 9 863 728 Kč. Re-
kultivace bude dokon-
čena na jaře 2015.

Opravy budov na 
Hukvaldech

Na budově čp. 110 
byla provedena opra-
va střechy, vyřešeno 
několikaleté zatékání 
do budovy a konečně 
odstranění poškozené-
ho nebezpečného štítu 
u kterého hrozilo něko-
lik let zřícení za částku 
142 945 Kč. Na budově 
č. 5 pod obecním úřa-
dem byla provedena 
oprava opadající fasády 
za 113 400 Kč, výměna 
WC a podlahy ve Večer-
ce za 36 309 Kč.

Amfiteátr v oboře
V amfiteátru hu-

kvaldské obory byly 
nejprve vyměněny 
podlážky v orchestřišti 
za 66 900 Kč, v dalším 
roce vyměněna prohni-
lá podlaha na pódiu za 
122 000 Kč a průběžně 
každý rok investujeme 

20 000 – 30 000 Kč do 
výměny laviček v hledi-
šti.

Parkoviště
Na hukvaldském par-

kovišti byla provedena 
oprava v místě vytéka-
jící vody z poškozených 
drenážních trubek za 
55 000 Kč, která nás 
trápila několik let. Toto 
místo bylo nebezpečné 
zvlášť v zimním obdo-
bí, kdy se zde tvořilo 
doslova kluziště. Dále 
byly opraveny veřejné 
záchody za 22 560 Kč 
a vyměněn domek pro 
obsluhu parkoviště za 
23 000 Kč.
Příjmy z parkoviště: 

2010 – 377 242 Kč
2011 – 403 818 Kč
2012 – 387 411 Kč
2013 – 477 655 Kč
2014 – čistý zisk za-

tím není vyčíslen, pří-
jmy do konce srpna či-
nily 780 040 Kč 

(o 150 tisíc více než 
v roce 2013 ke stejnému 
datu) 

Dům s pečovatelskou 
službou

Vybudování pose-
zení pro její obyvatele 
za 63 500 Kč, výmě-
na vstupních dveří za 
83 545 Kč, vymalování 
všech společných pro-
stor za 18 000 Kč a vý-

měna všech vodoměrů 
za 40 434 Kč.

Dopravní značení
V minulých letech 

také došlo k řešení vý-
měny poškozených 
dopravních značek a in-
stalaci nových značek 
a zrcadel po projednání 
s pracovníky Magistrá-
tu města Frýdku-Míst-
ku a Policie ČR za celko-
vou částku 106 000 Kč.

Prodloužení linky 
MHD č. 5 z Frýdku-
-Místku na Hukvaldy

Nejprve byl z roz-
počtu obce firmou UDI 
zpracován projekt za 
částku 50 000 Kč a ná-
sledně pak ZO rozhodlo 
o zajištění financování 
této linky. V loňském 
roce činily náklady 
104 000 Kč za pololetí, 
jelikož rozšíření linky 
začalo 1.7.2013. Roční 
náklady na zajištění této 
linky činí 208 000 Kč. 
Pro naše občany to zna-
mená cestování za 10 Kč 
do jakéhokoliv místa na 
trase, s čipovou kartou 
se pak náklady snižují 
na 300 Kč v prvním roce 
za vyřízení karty a pak 
každý další rok 1 Kč.

Většina akcí se rea-
lizovala z rozpočtu 
obce, ale podařilo se 

také získat finanční 
dotace z různých 
dotačních titulů. Pře-
hled realizovaných 
projektů v rámci 
dotačních titulů:

Zlepšení propagační 
a informační činnosti 
IC Hukvaldy z MSK – 
60 000 Kč

Mezinárodní spor-
tovní hry – 252 000 Kč

Zvýšení bezpečnosti 
občanů v obci Hukvaldy 
– 241 812 Kč

Rozsvěcení vánoč-
ního stromečku – 
20 000 Kč

Zvýšení propagační 
činnosti IC Hukvaldy, 
2. etapa – 42 488 Kč

Dopis Ježíškovi – 
vybudování hřiště pro 
MŠ s herními prvky – 
400 000 Kč

Obnova drobných sa-
králních staveb v obci 
Hukvaldy – 281 100 Kč

Náprava bezpro-
středních škod způ-
sobených povodněmi 
v roce 2010 – 183 334 Kč

Výměna topného 
systému v rodném 
domě Leoše Janáčka – 
220 882 Kč

Výsadba izolační ze-
leně v obci Hukvaldy – 
224 552 Kč

Zateplení a výměna 
oken v ZŠ a MŠ Hukval-
dy – 5 514 933 Kč
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Dotace na obno-
vu lesních porostů – 
56 600 Kč

Kompostéry pro 
občany Hukvald – 
1 057 690 Kč

O dotace jsme prů-
běžně žádali na spoustu 
akcí z různých dotač-
ních titulů, ty úspěšné 
jsem vypsala v před-
cházejícím odstavci, ale 

byly i neúspěšné, jejichž 
zpracování jsme zadali 
různým firmám a nebo 
zpracovávali sami. Kdo 
se jen trošku orientuje 
v této oblasti, tak ví, jak 
je to dnes s dotacemi 
těžké. Mnoho žadatelů 
a málo peněz a navíc 
dlouhá doba od žádosti 
až po realizaci. Žádali 
jsme také o dotaci na 
Rekonstrukci lávky 

u Bužka v Rychalti-
cích, Výměnu topného 
systému v rodné škole 
Leoše Janáčka, ta byla 
úspěšná až napodruhé, 
Vybavení kabin TJ So-
kol Hukvaldy, Dětské 
hřiště v Rychalticích, 
Výměna oken v rodném 
domě Leoše Janáčka, 
také dvakrát, Výmě-
na osvětlení v jídelně 
a tělocvičně ZŠ. Přesto 

jsme všechny akce na-
konec zrealizovali i bez 
dotací. 

Nemohu také pomi-
nout velkou dotaci na 
kanalizaci, jejíž výstav-
ba probíhá v součas-
nosti a která obrovskou 
měrou ovlivnila rozpo-
čet obce, protože si na 
dofinancování musela 
vzít obec úvěr. 

Ivana Hrčková

Spotřeba plynu v ZŠ a MŠ L. Janáčka Hukvaldy

Přehled zrealizovaných projektů

Rok kWh GJ (gigajoule) Částka

2010 672 119 1 851, 873 816 872,76 Kč

2011 517 204 1 424, 37 697 033 Kč

Rekonstrukce o prázdninách 2012

2012 511 040 1 407,39 665 243,58 Kč

2013 335 114 922, 90 475 204 Kč

CukrárnaDětské hřiště v Rychalticích
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Kabiny TJ Sokol

Most u Košiců

Oprava sakrálních staveb - hřbitov Hukvaldy

Čištění mlýnského náhonu 

Hasičárna Rychaltice

Čištění mlýnského náhonu
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Hřiště u MŠ

Izolační zeleň u DPS

Nové dveře u DPS

Pergola u DPS

Hřbitovní brána

Hřbitovní zeď

Kompostér

Kotelna - rodný dům Leoše Janáčka
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Nové sociální zařízení v MŠ

Obratiště na chatovišti

Oprava parkoviště

Kotelna ZŠ

Měřič rychlosti

Odvodnění komunikace v Dolním Sklenově

Nové sociální zařízení v MŠ 

Rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ 
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Odvodnění cesty na chatovišti

Parkoviště u DPS

Přístřešek na parkovišti

Rekonstrukce smuteční obřadní síně

Opravy komunikací - chatoviště

Oprava dveří WC na parkovišti

Parkoviště u MŠ

Rekonstrukce kabin TJ Sokol
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Základní škola

Výměna oken - hasičárna Hukvaldy

Základní škola

Sběrné místo elektrospotřebičů

Vybourání štítu a oprava střechy

Vydávání kompostérů

Základní škola

Nové dveře - hasičárna Hukvaldy
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Zábradlí ke hřbitovu v Rychalticích

Zpevnění cesty na chatovišti Zpevnění břehu na chatovišti

Zpevnění mostku v Horním Sklenově

Kříž u Masarykova mostu

Lávka u Bůžka
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Důležité informace ke komunálním volbám
Vážení občané, ve 
dnech 10. a 11. 10. 
2014 proběhnou 
volby do zastupitel-
stev obcí a současně 
s těmito volbami i I. 
kolo voleb do Senátu 
Parlamentu České 
republiky.

Volební místnosti 
budou jako obvykle. 
Pro občany Dolního 
Sklenova a Rychaltic 
v hasičské zbrojnici 
v Rychalticích, pro ob-
čany Hukvald a Horní-
ho Sklenova v budově 
Obecního úřadu na 
Hukvaldech.

Hlasování bude 
zahájeno v pátek 
10. 10. 2014 od 14.00 
hod. a ukončeno ve 
22.00 hod. V sobotu 
11. 10. 2014 se voleb-
ní místnosti otevřou 
v 8.00 hod. a uzavřou 
se ve 14.00 hod.

Hlasovací lístky 
Vám budou doručeny 
do schránek, budou 
k dispozici i ve voleb-
ních místnostech ve 
dnech voleb. Voliči 
bude umožněna volba 
na základě předložení 
platného dokladu to-
tožnosti – občanský 
průkaz příp. cestovní 
pas. Občané, kteří se 

ve dnech voleb nebu-
dou zdržovat na úze-
mí obce Hukvaldy, si 
mohou požádat o vy-
stavení voličského prů-
kazu, které budou vy-
dávány od 25. 9. 2014 
do 8. 10. 2014. S volič-
ským průkazem je 
možné volit v kteréko-
liv volební místnosti na 
území České republiky 
ale pouze do Senátu 
Parlamentu České re-
publiky. 

Druhé kolo vo-
leb do Senátu pro-
běhne ve dnech 
17. a 18. 10. 2014.

Voliči, kteří se zdra-
votních důvodů nebu-
dou moci dostavit do 
volební místnosti osob-
ně, budou moci využít 
přenosné volební urny. 
Členové volebních ko-
misí budou s přenos-
nou schránkou navště-
vovat voliče, kteří si 
o to z výše uvedených 
důvodů požádají, v so-
botu 11. 10. 2014 v do-
poledních hodinách 
příp. dle individuální 
dohody. 

Informace ke způso-
bu hlasování ve volbách 
do zastupitelstev obcí

Hlasování – označe-
ní hlasovacího lístku 
v komunálních vol-

bách je možné třemi 
způsoby:

Označit křížkem ve 
čtverečku v záhlaví 
sloupce před názvem 
volební strany pouze 
jednu volební stranu. 
Tím je dán hlas kan-
didátům této volební 
strany v pořadí dle hla-
sovacího lístku. Pokud 
by byla označena tímto 
způsobem více než jed-
na volební strana, bude 
takový hlas neplatný.

Označit v rámečcích 
před jmény kandidátů 
křížkem toho kandidá-
ta, pro kterého hlasuje, 
a to z kterékoliv volební 
strany, nejvýše však to-
lik kandidátů, kolik čle-
nů zastupitelstva obce 
má být zvoleno, tzn. 
v obci Hukvaldy 15. 
Pokud by bylo ozna-
čeno tímto způsobem 
více kandidátů, než je 
stanovený počet, byl by 
takový hlas neplatný.

Kromě toho lze oba 
způsoby, popsané 
v předchozích bodech, 
kombinovat a to tak, 
že lze označit křížkem 
jednu volební stranu 
a dále v rámečku před 
jménem kandidáta dal-
ší kandidáty, pro které 
hlasuje a to i z různých 
volebních stran. V tom-

to případě je dán hlas 
jednotlivě označeným 
kandidátům. Z označe-
né volební strany je dán 
hlas podle pořadí na 
hlasovacím lístku pou-
ze tolika kandidátům, 
kolik zbývá do počtu 
volených členů zastupi-
telstva obce tj. v našem 
případě 15. Například 
bude zaznačena jedna 
volební strana a zakříž-
kováno z dalších voleb-
ních stran 5 kandidátů. 
V tomto případě do-
stane hlas těchto pět 
označených kandidátů 
a prvních 10 kandidá-
tů z označené volební 
strany. Pokud by byla 
tímto způsobem ozna-
čena více než jedna vo-
lební strana nebo více 
kandidátů, než je sta-
novený počet 15, byl by 
takový hlas neplatný.

Informace ke způ-
sobu hlasování ve vol-
bách de Senátu Parla-
mentu České republiky

Volič musí vložit do 
úřední obálky pouze 
jeden hlasovací lístek, 
na kterém je uvedeno 
jméno kandidáta, pro 
kterého hlasuje. V pří-
padě, že do úřední 
obálky vloží více hla-
sovacích lístků, je hlas 
neplatný.



34

Podpora vzdělávání obyvatel na posílení 
jejich konkurenceschopnosti na trhu práce

V naší obci začne běžet 
na podzim letošního roku 
projekt podpory vzdě-
lávání obyvatel obcí na 
posílení jejich konkuren-
ceschopnosti na trhu prá-
ce, který je podporován 
Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy 
ČR, Evropským sociál-
ním fondem, Evropskou 
unií a Operačním pro-
gramem Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, 
kdy budou moci naši ob-
čané navštěvovat zdarma 
vzdělávací kurzy v těchto 
oblastech:

Základy finanční gra-
motnosti, jejichž cílem 
bude seznámení s fungo-
váním peněz jak v hoto-
vostní, tak bezhotovostní 
podobě, s bezpečnostní 
znaky na bankovkách, 
s bezpečným chováním 
při užívání bezhotovost-
ních peněz, s cenotvor-

bou a odpovědným roz-
hodováním při nákupech, 
se základními principy in-
flace a obranou proti jejím 
následkům, s možnostmi, 
kam na našem trhu ulo-
žit přebytečné peníze. 
Zajímavým a aktuálním 
tématem bude seznámení 
s obecnými pravidly po-
skytovatele půjček, na co 
si půjčovat, jak se rozho-
dovat pro půjčku, aby bylo 
možné bezproblémové 
splacení a jak se také ro-
zumně pojistit.

Hospodaření domác-
nosti – náplní této části 
bude, jak porozumět úva-
hám o příjmech a výdajích 
rodinného rozpočtu, při-
jetí osobní odpovědnosti 
za přehled o dokladech, 
rozpočet domácnosti 
a evidence v dokladech, 
aneb jak si udělat pořádek 
v papírech, které dokla-
dy uchovávat, evidence 

smluv pojištění, odběr 
energií, evidence vyúčto-
vání nákladům bydlení, 
bankovních účtů.

Spotřebitelská gra-
motnost – připomenutí 
základních práv spotře-
bitele, orientace na trhu, 
smlouvy a jejich rizika, 
nebezpečné prezentační 
akce, podvodné faktu-
ry a jejich triky, zákony 
a vyhlášky na ochranu 
spotřebitele, obchodní, 
potravinářská a zeměděl-
ská inspekce, sdružení 
pro ochranu spotřebitele 
a jejich poradny.

Základy podnikání – 
osobnost podnikatele, 
podnikatelský záměr, 
marketing, právní pro-
středí – zákony a právní 
předpisy pro podnikání 
a informace o institucích, 
které pomohou v za-
čátcích podnikání, kde 
sehnat prostředky na re-

alizaci podnikatelského 
záměru, jak dobře začít 
a rychle neskončit.

Základy počítačové 
gramotnosti a rozvoj 
ostatních digitálních 
kompetencí – základní 
části počítače, stručné ob-
jasnění pojmů software, 
základy ovládání Win-
dows, ovládání textového 
editoru Word, použití 
programu Excel, rozvoj 
dalších digitálních kom-
petencí, práce s digitální-
mi fotoaparáty, kamerou, 
tiskárny, kopírky, atd.

Všechny kurzy budou 
vedeny zkušenými lekto-
ry a garanty ve vzdělávání 
dospělých. O přesných 
termínech přednášek 
budou včas občané in-
formováni na webových 
stránkách obce, kabelové 
televizi, úřední desce, Fa-
cebooku a na vývěskách.

Ivana Hrčková

Sběr použitých pneumatik v obci Hukvaldy

Použité pneumatiky bude možno ukládat od 22. do 24. října 2014 na sběrné místo u hasičské zbrojnice 
v Rychalticích. Sběrné místo bude označeno tabulkou. Pneumatiky odkládejte pouze bez kovových ráfků.
Pneumatiky budou odvezeny 25. října 2014. Po tomto termínu bude přísný zákaz odkládání pneumatik.

Udržujte, prosím, pořádek na tomto sběrném místě.
Ing. Ivana Hrčková, místostarostka
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Vážení spoluobčané,
přiblížil se konec volebního období 2010-2014. Co se za tu dobu podařilo prosadit a zrealizovat 
je popsáno v příspěvku o Investičních a neinvestičních akcích. Chtěli bychom touto cestou podě-
kovat všem, se kterými jsme za ta čtyři léta spolupracovali. Neradi bychom na někoho zapomně-
li, takže děkujeme všem zaměstnancům Obce Hukvaldy, členům Zastupitelstva obce Hukvaldy, 
hukvaldským i rychaltickým hasičům, všem zaměstnancům a učitelům Základní školy a Mateřské 
školy Leoše Janáčka, členům Klubu seniorů Hukvaldy, členům všech složek TJ Sokol Hukvaldy.

Velké díky patří všem občanům obce za jejich péči a starostlivost o své okolí a za to, že nám sdělo-
vali své podněty a připomínky, které nám pomohly v práci ke zlepšení života v naší krásné obci.

Luděk Bujnošek a Ivana Hrčková

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu

 sobota 25. 10. 2014
Harmonogram sběru:

Rychaltice – hasičárna 8:00 - 8:45 hodin
Dolní Sklenov - u školy 9:00 - 9:30 hodin

Dolní Sklenov - u karosárny 9:45 - 10:15 hodin 
Hukvaldy – pod Jednotou 10:30 – 11:15 hodin

Horní Sklenov – Bosňa (točna) 12:00 – 12:30 hodin
Prosím, neukládejte nebezpečný a velkoobjemový odpad na sběrná místa mimo výše určenou dobu

NEBEZPEČNÉ ODPADY
mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, zbytky barev, 

laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nebezpečné léky.

VELKOOBJEMOVÉ ODPADY
skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace

Elektrozařízení  - odebírá se bezplatně v nově vybudovaném místě zpětného odběru na Obecním úřadě 
během celého roku. Prosíme občany o využívání této služby.

Ivana Hrčková, místostarostka
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Následující příspěvky neprošly redakční úpravou
a v nich obsažené názory nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.
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Odpověď nejen kolegům zastupitelům

V minulém čísle jsem byl kritizován Ing. Dieneltem za moje hlasování při výběrovém řízení v roce 
2007 na nového pracovníka IC. Já opakuji, že jsem hlasoval pro paní Čajánkovou, byl jsem 
přehlasován a do centra nastoupila slečna Tkáčová. Rada obce pak výsledky výběrového řízení 
schválila nebo vzala ne vědomí. Není možné, že některý člen komise schválil obě kandidátky. 
Nevím, co tím kolega zastupitel sledoval.Na jednáních zastupitelstva byl za celé čtyři roky pasivní a
téměř neviditelný. Po každé bez závad " provedl" kontrolu zápisu ze ZO a to bylo vše. Jednou na 
můj dotaz, kde tu kontrolu prováděl, odpověděl, že i doma. Toto nebylo možné, protože zápisy se 
neposkytují mimo OÚ. Na můj další dotaz, jak je to možné, když i Marta Sobotíkova potvrdila, že 
zápis mu domů nedala, mlčel a mlčel. Jako malý kluk nachytaný na hruškách.
Zmínil jsem to proto, že je velmi podivné, jak získal archivní podklady z doby kdy nebyl 
zastupitelem on ani jeho matka a o dění se nezajímal. Je to práce někoho jiného, který má strach se 
pod to podepsat. 
A stručně se vyjádřím k názoru paní Ing. Slané. Vůbec mi nevadí,že je spolu s ředitelkou školy 
Alenou Lévovou honorovanou členkou Fondu Janáčkovy Hukvaldy. Vím, že zajišťovat sponzory 
není jednoduché. Ale nesouhlasím, aby sponzorem jejich odměn ( a je úplně jedno jak velkých) 
byly obecní peníze, o kterých sami rozhodují svým hlasováním. Sportovci i hasiči také hledají 
sponzory pro svou činnost, také je podporuje obec, ale dělají to ve svém volném čase zadarmo. 
Obec Hukvaldy pronajala v roce 2005 na pět let parkoviště ( tedy i na téměř celé další volební 
období) firmě Valter Kotterba za 200.000 Kč ročně. Po vypršení smlouvy parkoviště provozuje OÚ 
a čistý zisk je vždy více než 400.000 Kč. Obec tedy přišla za pět let minimálně o milion Kč. Není 
bez zajímavosti, že tato firma oplátkou sponzorovala hudební festival a že ve vedení fondu tehdy 
byla i manželka pana Kotterby. Někdo by řekl, že se jedná o tunel, já říkám, že špatné rozhodnutí 
některých zastupitelů.

Ing. Petratur Antonín
zastupitel obce 
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Vážení spoluobčané, 

nechtěl jsem v tomto vydání Hukvaldského občasníku publikovat, když jsem tak neučinil za 

celé čtyři roky, protože nevěřím, že občany o tom, koho mají volit v komunálních volbách, 

přesvědčí jeden článek, napsaný měsíc před volbami. Ale když už mě v minulém vydání vzali 

do pera někteří kolegové ze Zastupitelstva (tímto jim děkuji), tak něco málo napíšu. 

Vedení obce nebudu kritizovat ani chválit za to, co se jim povedlo, nebo nepovedlo. Jen bych 

zde chtěl připomenout, kolik se nám s bývalou paní starostkou podařilo získat financí z 

různých dotačních programů. A to jak z krajských, tak i z ministerských. Bylo to asi 18 

miliónů korun. 

Několikrát jsme byli nepochváleni, jak se stavělo v minulém volebním období. Nebudu zde 

řešit, jestli to bylo draze nebo levně. S jistotou ale vím, že na všechny akce proběhla řádná 

výběrová řízení, zadávaná v souladu s platnou legislativou. A všechny námi zrealizované 

stavby do dneška slouží bez problémů. Samozřejmě, že je občas slyšet nějaká kritika. A tak 

mě napadá, že jsem kdysi už někde slyšel, že úspěch se neodpouští.

Nemá smysl se ale pořád ohlížet za tím, co bylo, je třeba se dívat do budoucna. 

V letošních volbách kandiduje v naší obci 6 různých stran a uskupení. To je celkem 90 

spoluobčanů. Kdo je mezi nimi, si každý může přečíst a udělat si obrázek. Ať už jde o 

přesvědčené straníky, nebo o občany věrné svým kandidátkám, anebo o „politické turisty“, 

putující z jedné kandidátky do druhé a z prava do leva.

Byl bych ale velice rád, aby o novém vedení obce Hukvaldy, opět nerozhodl zastupitel, který 

se „probojoval“ jako druhý náhradník a který měl o pouhé tři hlasy více, než dvanáctý v 

pořadí z vítězné kandidátky. Ale takový je u nás, bohužel, volební systém.

Přeji nám všem šťastnou ruku při volbě nového Zastupitelstva, z kterého vyjdou ti, kteří 

budou naši obec reprezentovat v dalších čtyřech letech.

Ing. Lukáš Strakoš, kandidát č. 2 za ČSSD
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Intervenční centra vznikla z potřeby pomoci lidem, kteří se setkali s domácím násilím. Je to mnohem častější 
jev, než se většina lidí domnívá. Jedná se o chování, které v partnerském soužití nebo v širší rodině u jedné 
osoby vyvolává strach z osoby druhé. 

Posláním INTERVENČNÍHO CENTRA Slezské diakonie v Havířově je napomáhat svým uživatelům při 
řešení jejich krizové situace, kterou domácí násilí určitě je. Pracovníci intervenčního centra při své práci 
dodržují zásady diskrétnosti, anonymity, profesionálního a individuálního přístupu, tolerance, respektují 
rozhodnutí uživatele. Veškeré zajišťované služby jsou bezplatné. INTERVENČNÍ CENTRUM 
v Havířově je jednou z mnoha služeb nabízených Slezskou diakonií. 

Mezi základní činnosti INTERVENČNÍHO CENTRA Havířov patří :
- telefonické, osobní konzultace, emaily, dopisy, doprovody. Pracovnice Intervenčního centra Havířov 

jsou schopny na žádost spolupracující organizace nebo samotného uživatele v nepříznivé sociální 
situaci vyjet k osobní konzultaci i do vzdálenějších lokalit.

- Poskytnutí  sociálního  a  základního  právního  poradenství,  související  s oblastí  domácího  násilí  pro
osobu  ohroženou  domácím  násilím.  Pracovnice,  konající  konzultaci  analyzuje  podle  informací
uživatele jeho situaci a s ohledem na veškeré aspekty navrhne možnosti řešení současného stavu. Záleží
pouze na samotném uživateli, zda nabízené možnosti přijme. Pracovnice Intervenčního centra v plné
míře respektují rozhodnutí uživatele a nenutí je do určitého způsobu řešení jeho situace. 

- Pomoc při vypracování písemných žádostí a podání – pracovnice Intervenčního centra jsou schopny
sepsat s uživatelem svých služeb žádosti, žaloby a návrhy předběžných opatření podle jejich informací.
Jedná se o návrhy a žaloby, související s domácím násilím.  Jedná se např: žádost o rozvod, žaloba na
zrušení  společného nájmu,  žaloba na vyklizení  nemovitosti,  návrh na podání  předběžného opatření
apod. 

- Bezpečnostní  plánování  –  pracovnice  se  svým uživatelem mohou  probrat  bezpečnostní  plán,  který
poslouží k zachování bezpečnosti ohrožené osoby jak v případě, kdy se rozhodne setrvat v násilném
vztahu, tak pro případ, kdy se rozhodne ze vztahu odejít. 

- Ventilace  –  v INTERVENČNÍM  CENTRU  Havířov  nalezne  uživatel  prostor  pro  vyjádření  svých
emocí  a  ventilaci,  která je  v případech domácího násilí  velmi  důležitá.  Provází  uživatele  procesem
domácího násilí s tím, že se může na pracovnice Intervenčního centra vždy obrátit. 

- Poskytování  krizové  intervence  –  pracovnice  Intervenčního  centra  jsou  proškoleny  v poskytování
pomoci osobám v krizi a jsou schopny poskytnout krizovou intervenci jak telefonickou, tak osobní. 

- Služby  INTERVENČNÍHO  CENTRA  Havířov  jsou  bezplatné,  anonymní,  diskrétní  a  dobrovolné.
Uživatel  služeb  INTERVENČNÍHO CENTRA Havířov  zde  nalezne  bezpečné  prostředí,  kde  bude
přijímán bez předsudků a s důvěrou. 

V případě, že se některý občan obce dostal do takovéto situace, může toto INTERVENČNÍ CENTRUM 
v Havířově kontaktovat na adrese:  

Opletalova 4/607, Havířov – Šumbark (vedle krytého bazénu), 
Po-Pá: 8:00-16:00 hodin, 
tel: 596 611 239 
mobil: 739 500 634 
email: ic.havirov@slezskadiakonie.cz

zpracovaly pracovnice INTERVENČNÍHO CENTRA Havířov
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FIRMA BRAŽINA

PROVÁDÍ:
- zemní a výkopové práce minibagrem
- výkopy základů staveb, bazéna, septiků
- výkopové práce pro inženýrské sítě, vodovody,
  kanalizace, plyn, elektřina

VEŠKERÉ INSTALATÉRSKÉ PRÁCE:
- voda
- topení
- plyn
- revize plynu
- kanalizace

KONTAKT: BRAŽINA ZDENĚK
KOZLOVICE 854
739 47 KOZLOVICE
Tel: 602 767 624

 607 242 993
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ODBOR KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ

          při TJ SOKOL Hukvaldy

          pořádá

v sobotu dne 18. října 2014

33. ROČNÍK TURISTICKÉHO POCHODU

PO ZAROSTLÉM CHODNÍČKU
- spadaným listím -

pro registrované účastníky s bezplatným vstupem  na hukvaldský hrad

Start a cíl : Hostinec Na koupališti na Hukvaldech. Start je společný v 9.30 hodin. Ukončení 

pochodu v 15.00 hodin.

Příchod ke startu : Od autobusové zastávky Dolní Sklenov rozcestí.

Účastníci mohou získat při průchodu kontrolním místem ve skanzenu „Na mlýně“ a po 

registraci, účastnický list za poplatek 5 Kč s možností vstupu na hrad bez dalších poplatků.

Trasa  vede  z koupaliště  na  Babí  horu,  vrch  Kubánkov,  přes  skanzen  „Na  mlýně“

v Kozlovicích, kde se mohou zaregistrovat a občerstvit.  Odtud trasa přechází do Měrkovic a

do obory , na  hukvaldský hrad a vrací se na koupaliště.

Upozornění : každý startuje na vlastní nebezpečí.

Adresa pro informace : Jiří Strakoš, strakos.jiri@seznam.cz

inzerce
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Uzávěrka příštího čísla Hukvaldského občasníku je 25. listopadu 2014.
Termín uzávěrky pro příspěvky občanů a reklamu, které nejsou redakcí upravovány, je 30. listopadu 2014.

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

Hukvaldský občasník číslo 4/2014 vyjde kolem 20. prosince.

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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