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SLOVO STAROSTY

SLOŽENÍ REDAKČNÍ RADY OBČASNÍKU

Vážení občané, 
v minulém čísle občasníku jsem vás 

informoval o stavu budování kanalizace. 
Dnes je na řadě shrnutí. 

Dne 3. prosince 2015 byla stavba 
zkolaudována. Celkové náklady na tuto 
v ýznamnou investiční akci od roku 
2007 do dnešního dne činí pro naši obec 
128 504 485,- Kč. Suma zahrnuje náklady 
na stavbu, projekt, stavební dozor, 
autorský dozor atd., přičemž vlastní 
finanční podíl obce činí 27 895 150,- Kč. 

V souvislosti s touto stavbou bude 
v dalším kroku následovat vybudování 
domovní části kanalizačních přípojek. 
Vybudování takovýchto přípojek je zále-
žitostí majitele nemovitosti. Obec však 
sv ým občanům pomůže tím, že pro 
stavbu těchto přípojek vyřídí územní 
souhlas. Jedná se celkem o 409 přípojek. 
Proces schvalování je v takových přípa-
dech zdlouhavý a předpokládaný termín 
vydání souhlasu je konec měsíce května. 

Podstatné je to, že souhlas bude mít od 
data vydání platnost 2 roky. A právě 
v tomto období by si měl majitel nemo-
vitosti přípojku vybudovat, aby předešel 
případným a zbytečným komplikacím.

Zastupitelstvo a rada obce rozhodla 
přispět svým občanům na vybudování 
přípojky jednotnou částkou 3 000,- Kč. 
Příspěvek bude vyplacen po vybudování 
přípojky a po podpisu smlouvy o likvidaci 
odpadních vod.

A jaké jsou plány na letošní rok? 
V březnu a začátkem dubna proběhne 

v obci kácení 20 stromů. Na tyto stromy 
jsme nechali vyhotovit odborný posudek, 
který jsme obdrželi se závěrem, že stromy 
jsou v takovém stavu, že ohrožují své okolí. 
V Rychalticích se jedná se o lípy u hasi-
čárny, v parčíku za bývalým kulturním 
domem, lípy u hlavní cesty kousek 
od autobusové zastávky u dvorského 
mostu a lípy v parčíku naproti kostela. 

V Dolním Sklenově jsou to topoly u DPS 
a na Hukvaldech stromy v kaštanové aleji 
kolem hřbitova a stromy u parkoviště.

Dále připravujeme výstavbu nového 
mostu přes řeku Ondřejnici u pana 
Štefka v Rychalticích. Most bude po dobu 
výstavby cca 3 měsíce uzavřen. Termín 
zahájení prací zatím není znám. Předpo-
kládané náklady jsou 3 300 000,- Kč.

V procesu je také zahájení opravy 
fasády rodného domu Leoše Janáčka 
na Hukvaldech. Na tuto akci jsme získali 
dotaci z Moravskoslezského kraje ve výši 
350 000,- Kč. Předpokládané celkové 
náklady dle rozpočtu jsou 1 027 000,- Kč. 

V neposlední řadě nás čeká prodlou-
žení splaškové kanalizace v pěti lokalitách 
v celkové délce cca 300 m. Stavební povo-
lení již bylo vydáno. Zbývá zpracovat reali-
zační dokumentaci a vybrat zhotovitele.

Luděk Bujnošek, 
starosta
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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
Rada obce se v minulém období sešla ke svým jednáním v termínech 14. 12. 2015, 18. 1. 2016 a 8. 2. 2016.

Na svém 23. jednání 14. 12. 2015 
projednala:
-  uzavření dodatku č.  1 ke smlouvě 

o dílo na provedení opravy komunikace 
„Podlesí“, předmětem dodatku ke 
smlouvě byla úprava ceny v  důsledku 
méněprací a  v íceprací na částku 
203 089,12 Kč včetně DPH z  původní 
ceny 240 182,88 Kč.

-  na základě společné elektronické aukce 
v  rámci SMOPO uzavření smlouvy 
o   sdr u ž ených s lu žbách dodávk y 
elektřiny pro hladinu NN se společ-
ností AmperMarket, a.s. pro objekty 
v majetku obce Hukvaldy.

-  cenové nabídky na zpracování žádosti 
o  dotaci z  Programu rozvoje venkova 
2016 vyhlášeného Ministerstvem pro 
místní rozvoj – dotační titul č. 5 Podpora 
místních komunikací – Oprava místní 
komunikace na chatovišti. Nejvýhod-
nější nabídku podala společnost GAPA 
Hodonín s.r.o. za částku 10 000,- Kč. 

-  vzala na vědomí cenovou nabídku od 
společnosti ASAP Managment CZ 
z  Karviné – Fryštátu na zpracování 
žádosti o  dotaci z  Programu rozvoje 
venkova 2016 – dotačního titulu č.  2 
Podpora zapojení dětí do komunitního 
života v obci na akci „Obnova prostran-
ství před ZŠ a  MŠ Leoše Janáčka 
Hukvaldy“, kterou z  důvodu budoucí 
vysoké finanční částky za zpracování 
neschválila. Žádost o dotaci zpracujeme 
sami.

-  schválení poskytnutí obecního kalen-
dáře na rok 2016 občanům naší obce 
zdarma.

Na svém 24. jednání 18. 1. 2016 
projednala:
-  schválení vedení rychlostní zkoušky 

Valašské rally ve dnech 15. – 16. 4. 2016 
přes obec Hukvaldy po stejné trase jako 
v roce 2014.

-  schválení žádosti Klubu 3xTOP.cz 
z  Ostravy o  umístění cedulek 3xTOP 
na sloupech veřejného osvětlení v obci 
a  informace o  projektu na webových 
stránkách obce Hukvaldy.

-  schválení přílohy č. 1/2016 ke smlouvě 
o  nakládání s  odpady s  Frýdeckou 
skládkou a.s., jejímž předmětem jsou 
ceny platné od 1. 1. 2016. Zároveň 
souhlasila s navýšením počtu nádob na 
papír o  1 kus formou nájmu, přičemž 
kontejner bude umístěn na stanovišti pod 
hukvaldským kopcem.

-  schválení přijetí dotace z programu na 
Podporu přípravy projektové doku-
mentace 2015 z  Moravskoslezského 
kraje na zpracování projektu „Nástavba 
odborných učeben ve 4. patře ZŠ a MŠ 
Leoše Janáčka na Hukvaldech ve výši 
145 000,- Kč.

-  rozhodnutí o  podání žádostí o  dotaci 
z Programu podpory a obnovy venkova 
Moravskoslezského kraje 2016 na reali-
zaci akce „Rekonstrukce silnoproudé 
elektrotechniky a  osvětlení v  dílnách 
a  tělocvičně ZŠ a  programu „Podpory 
hospodaření v  lesích v  Moravskoslez-
ském kraji na rok 2016“.

-  rozhodnutí o  zařazení do návrhu 
rozpočtu obce požadavek TJ Sokol 
Hukvaldy na vybudování studny na 
zavlažování hřiště a  tenisových kurtů 
v částce 150 000,- Kč.

-  nabídku na modernizaci programu GIS 
od společnosti DIGIS dle udaných poža-
davků za částku 26 862,- Kč.

-  zabývala se informací z  jednání na 
místním šetření za účasti zástupců 
Památkového ústavu v Ostravě a Magis-
trátu města Frýdku-Místku, odboru 
památkové péče za účelem zjištění 
technického stavu památkově chráně-
ného objektu č. e. 0113 a  jejího dalšího 
možného využití obcí Hukvaldy. RO 
rozhodla zařadit do rozpočtu obce částku 

na vypracování nezbytných odborných 
posouzení.

-  v souvislosti s  rekonstrukcí schodiště 
Koupaliště – Chatoviště, které vede 
částečně po pozemcích, jež nejsou 
v majetku obce, uložila zajistit geomet-
rické zaměření stavby a  připravit 
návrh smlouvy o služebnosti s majiteli 
pozemků. V  loňském roce majitelé 
dali písemný souhlas s  tímto „věcným 
břemenem“.

-  zahájení prodeje vstupenek na diva-
delní představení s  názvem Roman-
tický víkend, které se uskuteční dne 
18. 4. 2016 ve společenském sále 
základní školy. Cena vstupenky byla 
stanovena na částku 250,- Kč pro 
dospělé, studenti a senioři mají zvýhod-
něné vstupné 200,- Kč. Předprodej bude 
probíhat na Obecném úřadě.

-  vzala na vědomí nabídku umělecké 
agentury O.K.ART WAY z Hradce nad 
Moravicí na uspořádání hudebně zábav-
ného programu „Devatero řemesel – 
desátá láska“ s tím, že částka 5 000,- Kč 
bude zařazena do rozpočtu pro rok 2016.

-  z důvodu ukončení nájmu místnosti 
v  domě Janáčkova rodného domu 
(Fond Janáčkovy Hukvaldy smlouvu 
vypověděl) schválila zveřejnit záměr 
pronájmu na úřední desce.

Na svém 25. jednání 8. 2. 2016 
projednala:
-  podání žádosti o  dotaci z  Morav-

skoslezského kraje z  Programu na 
podporu přípravy projektové doku-
mentace 2016 na zpracování projektu 
„Chodník vedoucí podél krajské komu-
nikace z  parkoviště na Hukvaldech do 
Drážek“ a  dále podat žádost o  dotaci 
z programu Ministerstva vnitra „Dotace 
pro jednotky SDH obcí“ na zakoupení 
vozidla pro sbor dobrovolných hasičů.

-  cenové nabídky na zhotovení projektové 

INFORMACE Z OBCE
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KOLIK NÁS JE ?

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

SPLATNOST MÍSTNÍCH 
POPLATKŮ PRO ROK 2016

NÁLEPKY K OZNAČENÍ 
POPELNIC NA ROK 2016

dokumentace „Posouzení zdravotního 
stavu dřevin podél komunikace v centru 
obce Hukvaldy a v přilehlých částech“ 
a návrh výsadby nových dřevin. Nejvý-
hodnější nabídku podala firma Ing. 
Ivana Tachezyho za částku 32 000,- Kč 
bez DPH.

-  cenové nabídky na zákonné a havarijní 
pojištění nového obecního automobilu 

Fiat Doblo. Nejlepší nabídku podala 
Česká podnikatelská pojišťovna a.s. za 
roční pojistné 7 378,- Kč.

-  v souvislosti s  pojištěním obecního 
majetku Rada obce rozhodla, že se 
naše obec zapojí do výběrového řízení 
na výběr pojistného programu v rámci 
Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice 
od 1. 1. 2017.

-  zejména se podrobně zabývala předlo-
ženým návrhem rozpočtu obce na rok 
2016, který po úpravách doporučila 
k  dalšímu projednání na pracovním 
setkání zastupitelů obce a následnému 
zařazení na program jednání Zastupi-
telstva obce konaného dne 3. 3. 2016.

Ivana Hrčková, místostarostka

K 1. 1. 2016 bylo v obci Hukvaldy přihlášeno k  trvalému pobytu 2 031 osob. Je to 
o 14 osob více než k 1. 1. 2015. Mužů je 1 006, žen 1 025, z toho dětí do 15 let 298.  

V roce 2015 se narodilo 14 dětí, z toho 9 děvčátek a 5 kluků, přistěhovalo se 44 osob, 
odhlásilo se 26 osob. Zemřelo 18 osob, z toho 13 mužů a 14 žen, nejstarší bylo 94 let 
a nejmladší 37 let. 

Naše nejstarší občanka se narodila v roce 1919, nejstarší občan v roce 1925.

Bylo zkolaudováno 9 nových rodinných domků, z  toho 2 v místní části Hukvaldy, 
1 v místní části Rychaltice a 2 v místní části Dolní Sklenov a  4 v místní části Horní 
Sklenov.

Na Hukvaldech bylo uzavřeno 51 sňatků.

Marta Sobotíková, matrikářka

Vítání občánků proběhne v sobotu 23. 4. 2016 

Vyzýváme rodiče, kteří mají zájem se zúčastnit se svým dítětem Vítání občánků, aby 
se přihlásili do 15. 4. 2016 na OÚ Hukvaldy, tel. 558 699 213, e-mail: obec@ihukvaldy.cz

Ivana Hrčková, místostarostka

Akce „Vítání občánků“ je pořádána Obcí Hukvaldy, prostřednictvím Obecního 
úřadu Hukvaldy, pro novorozené děti s  trvalým pobytem na území obce Hukvaldy. 
Na obřad vítání občánků jsou dítě a jeho zákonní zástupci pozváni na základě předem 
vyplněného souhlasu dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů. Formulář souhlasu je k dispozici na Obecním úřadě Hukvaldy  a na 
webových stránkách obce Hukvaldy.

V případě, že se chce zákonný zástupce s novorozeným dítětem zúčastnit obřadu 
vítání občánků, je zapotřebí, aby vyplnil souhlas. Vyplněný souhlas zákonný zástupce 
doručí na Obecní úřad Hukvaldy poštou nebo osobně prostřednictvím podatelny.

Místní poplatek za psa 100,- Kč/rok 
Splatnost do 31. 3.

Místní poplatek za komunální 
odpad - OBČANÉ
500,- Kč osobu/rok 
Při poskytnutí úlevy na ekologické 
topení (25%)
375,- Kč osobu/rok 
Splatnost do 30. 4.

Místní poplatek za komunální 
odpad - CHATAŘI
700,- Kč/objekt/rok
Splatnost do 30. 4.

Upozor ňujeme spoluobčany, že 
nálepky na označení popelnic jsou jiné, 
než byly v roce 2015.

Nálepky na popelnice růžové barvy 
pro rok 2016 obdržíte po zaplacení 
poplatku za komunální odpad.

Nálepku  nalepte viditelně na popelnici! 

Popelnice je nutno označit nejpozději 
do 30. 4. 2016.

Po tomto termínu nebudou popelnice 
bez platné nálepky vyváženy.
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ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU TECHNIKA NÁS BAVÍ (HAVING FUN WITH TECHNOLOGY) 

Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.00/57.0090

Tento projekt představoval pro školu 
částku 212 481 Kč.

Klíčová aktivita 1: Rozvoj technických 
dovedností žáků na druhém stupni základní 
školy. 

Učitelé vytvořili se žáky výrobek od 
přípravy, vlastní realizace po zpracování 
závěrečného portfolia. V rámci této aktivity 
byla nářadím vybavena školní dílna.  

Klíčová aktivita 2: Rozvoj profesních 
dovedností učitelů pro výuku zaměřenou 
na zlepšování technických dovedností žáků 
základní školy.

Finanční prostředky z této klíčové aktivity 
byly určeny na vzdělávání učitelů technických 
předmětů.

Vlastní realizace – Hana Piskořová
Do prací v projektu „Technika nás baví“ 

jsme zapojili všechny žáky druhého stupně 
naší školy. Abychom se vyhnuli omezení 
jejich tvořivosti, hned v  úvodu jsme jim 
nabídli možnost tvorby několika výrobků. 
Jednomyslně si všichni vybrali výrobu 
modelu auta. Věnovali se jí během podzimu 
v  předmětu Pracovní činnosti. Žáci šesté 
třídy obdrželi k  práci dřevěný polotovar 
karoserie. Starší žáci vytvářeli model auta 
z bukových lišt.

Bylo velice zajímavé pozorovat, jak se 
jejich modely vyvíjely. Nejprve jsme žákům 
poskytli předlohu a plánek s postupem práce 
( jednoduché plánky s  ukázkami modelů 
či již přímo zhotovené vzorové modely). 
Někteří z nich je potřebovali, jiní se zajímali 
o možnost vlastního kreativního vyjádření. 
Těm jsme rádi vyhověli. Také se objevily 
dotazy týkající se velikosti výrobku. Žáci 
šesté třídy byli omezeni velikostí výchozího 
korpusu autíčka, žáci ostatních tříd velikostí 
dřevěných lišt, ze kterých měli svůj model 
vyrobit.

Žáci šesté třídy si ze začátku přáli vytvořit 
autíčko s  korbou, ale během výroby se 
ukázalo, že mnohým z nich bude více vyho-
vovat model s jezdcem a doplňky. Ovlivnilo je 
totiž omezené množství času. Překvapilo nás, 
že mnohá děvčata si vyrobila auto s přívěsem. 
Žáci šesté třídy se během prací poprvé sezna-
movali s  jednoduchým opracováním dřeva 
a plastů – plexiskla.

Zbývající žáci byli již mnohem zručnější. 
Mnozí zjistili, že je technická práce baví. 
Velice šikovní byli zvláště ti, kteří navštěvují 
kroužek Lodní modelář. 

Konečný tvar aut se v  průběhu reali-
zace projektu u  některých žáků měnil. 

Skoro všichni pracovali velmi intenzívně 
a  ukázněně. Vždy měli možnost kdykoliv 
požádat o  pomoc a  radu v yučujícího, 
v  případě šesté třídy navíc i  paní asis-
tentku. Ta se především věnovala dvěma 
integrovaným žákům. Hlavně dbala o  to, 
aby se nestal žádný úraz, případně nedošlo 
k  nějakému jinému vážnějšímu problému. 
Oba žáci pracovali s nadšením, přemýšleli 
a díky pomoci vyučujících zdárně svou před-
stavu uskutečnili.  

Modely aut se nám podařilo dohotovit 
v  daném termínu. Zadaný cíl jsme splnili. 
Několik tvůrců dokonce předčilo naše očeká-
vání. Vyrobili model mnohem dokonalejší, 
než jsme předpokládali. 

V  posledních hodinách předmětu 
Pracovní činnosti jsme s  žáky vyplnili 
portfolium a  potěšilo nás, že svou účast 
v  projektu většinou hodnotili pozitivně 
a  mnozí uznali, že by příště měli pracovat 
pečlivěji. V průběhu prací si žáci vzájemně 
ukazovali své výrobky, seznamovali se svými 
úspěchy také ostatní učitele druhého stupně. 

Na závěr realizace projektu se ve spole-
čenském sále školy konala výstava a soutěž 
„Nejkrásnější model auta“. Žáci celé základní 
a  mateřské školy měli možnost si auta 
prohlédnout a pak anonymně volit to nejkrás-
nější v  každé třídě. Hlasování se setkalo 
s obrovským nadšením. Kromě žáků se volby 
zúčastnili i  učitelé, ti navíc mezi modely 
vybírali auto nejfunkčnější. Ještě ten den 
následovalo slavnostní vyhlášení výsledků. 
V každé třídě byla odměněna první tři místa. 
Měli jsme radost, že se na nich objevilo 
také několik žáků, jež nedosahují vždy jen 
výborných studijních výsledků. Výherci 
obdrželi sladkou odměnu díky finančním 
prostředkům Unie rodičů. Někteří žáci se 
hned ptali, kdy budou zase moci něco podob-
ného vyrábět.

Děkuji vyučujícím pracovních činností 
Haně Piskořové a Marcele Jaškové za výborně 
odvedenou práci na realizaci celého projektu.

ŠKOLA INFORMUJE
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ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU KOMUNITNÍ ŠKOLA 2  (COMMUNITY SCHOOL 2)

Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.0870 

Rozpočet projektu: 921 308 Kč.
Klíčová aktivita 1: Čtenářské dílny 

jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství 
a čtenářské gramotnosti. 

V  rámci této aktivity se vzdělávali 
všichni učitelé a někteří žáci. Bylo vytvořeno 
40 čtenářských dílen, z  nichž 24 bylo 
ověřeno v  hodinách literatury. Do obecní 
knihovny bylo zakoupeno 200 nových knih 
pro děti a mládež, které budou využívány 
ve výuce.

Projekt se zaměřil na žáky nižšího 
i  vyššího stupně, konkrétně 3., 4., 6. 
a  7. třídu. V  rámci projektu bylo také 
pořízeno padesát knih do každé třídy. Cílem 
projektu bylo podpořit žáky ve čtenářských 
dovednostech a  nabídnout literaturu, 
o kterou by měli zájem. Jednotlivé čtenářské 
lekce se konaly v hodinách českého jazyka, 
i když jejich náplň se dala využívat i v jiných 
předmětech. Tento přesah se dařil lépe 
uplatňovat na nižším stupni, kdy jedna 
paní učitelka pracuje s  dětmi celý den. 
Může poznatky s  jednotlivých předmětů 
propojovat a  ukazovat dětem, že jsou 
využitelné hned z několika pohledů. Právě 
toto se dařilo hlavně ve 3. ročníku paní 
učitelky Marie Škvarové, která zapojila do 
výuky i metody kritického myšlení.

Na druhém stupni se podařilo několik 
lekcí propojit s  hodinami Přírodopisu, ve 
kterých si žáci mohli ověřit získané znalosti 
a rozvinout je z odborného pohledu. S tím 
už jim pomáhala paní učitelka Hana 
Piskořová. 

Zuzana Jurečková: „Čtenářské dílny 
jako takové ale stále nemohou nahradit 
společné čtení doma, ani naučit děti, že 
mají mít knížky rády. Ona radost ze čtení 
se ve škole naučit nedá. Děti si ji do školy 
přinášejí jedině z domu. Na některých bylo 
vidět, jak rády sdílejí přečtené příběhy, jak 
se umí v příběhu orientovat, jak je pro ně 
přirozené se zeptat, když něčemu nerozumí. 
A ještě se k tomu z toho radovat. Bylo vidět, 
že si s  nimi doma rodiče čtou a  povídají. 

Podporují je v  jejich zájmu a  trpělivě 
odpovídají na otázky. Společně tak už 
položili základy čtenářských dovedností 
a tyto základy jsou pak pro děti tím, na čem 
mohou růst a získávat další znalosti“.  

Zpracovatelkou čtenářských dílen 
byla knihovnice obecní knihovny Zuzana 
Jurečková. Na ověřování čtenářských dílen 
se podílely, mimo výše uvedené vyučující, 
také Kateřina Kociánová a Helena Daňková. 
Učitelky, které byly do projektu zapojeny, 
také odvedly skvělou práci.  

Klíčová aktivita 2: Zahraniční jazykově 
– vzdělávací pobyt pro žáky.

V  rámci této aktivity vyjelo v  týdnu 
9. – 15. listopadu 2015 čtyřicet žáků 6. – 
9. ročníku a čtyři učitelé do Bournemouthu 
na jihu Velké Británie, kde absolvovali, 
mimo jiné, 9 vyučovacích hodin anglického 
jazyka pod vedením zkušených lektorů, 
seznámili se s britským školstvím, historií 
i  současností země, jejíž jazyk se učí. 
Navštívili památky v  Londýně. Vše bylo 
hrazeno z projektu. Žáci se vrátili nadšení 
a plni zážitků.

Klíčová aktivita 3: Zahraniční jazykový 
kurz pro učitele.

V  rámci této aktivity se 4 vyučující 
anglického jazyka v  naší škole zúčastnili 
dvoutýdenních vzdělávacích kurzů pro 
učitele anglického jazyka na jazykových 
školách v Londýně. Díky této klíčové aktivitě 
si vyučující anglického jazyka zlepšili 
své znalosti, dovednosti a  komunikativní 
schopnosti, které zlepší kvalitu vzdělávání 
anglického jazyka na naší škole. 

Projekty probíhaly v  měsících září 
– prosinec 2015. Do konce ledna 2016 
musely být zpracovány monitorovací 
zprávy, které již Ministerstvo školství, 
bez připomínek schválilo.  Veškeré 
výstupy a  dokumentace projektu musí 
být archivovány až do roku 2025. Do té 
doby mohou jak české kontrolní orgány 
(např. Nejvyšší kontrolní úřad), tak 
evropské (Evropská komise a Evropský 
účetní dvůr) provést kontrolu realizace 
obou projektů.

Tyto projekty byly podpořeny z  OP 
VK, kter ý je spolufinancován ESF 
a státním rozpočtem České republiky.

Alena Lévová, 
koordinátorka projektů
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ŠKOLNÍ JÍDELNA A NOVÉ PŘEDPISY
Koncem minulého roku převzala vedení naší školní jídelny Ivana Brucháčková. Jedná se o specialistku v oboru stravování. V souvislosti 
se změnami jídelníčku jsme se jí zeptali nejen na důvody, ale i na možnosti spolupráce.

1. Existují nějaké normy pro 
sestavení jídelního lístku? Pokud 
ano, kdo tyto normy tvoří?

Ano, jídelní lístek sestavuji 
podle nutričních doporučení 
ke spotřebnímu koši, která 
jsou platná od 1. 9. 2015. Tyto 
normy jsou stanoveny Minister-
stvem zdravotnictví ČR. Oproti 
předchozím normám bohužel 
nastaly v  některých doporuče-
ních poměrně velké změny.

2. Kdo pomáhá školní jídelně 
naplňovat výživové ukazatele, 
které požaduje Ministerstvo 
zdravotnictví ČR?

Nástrojem, jenž slouží provo-
zovnám školního stravování 
k  průkazu naplňování výživo-
vých ukazatelů je tzv. „spotřební 
koš“, jedná se o souhrn měsíční 
spotřeby v ybraných druhů 
potravin, který je stanoven přílohou č.  1 
k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stra-
vování, ve znění pozdějších předpisů, kde 
jsou stanoveny výživové normy pro vybrané 
komodity potravin vztažené na strávníka 
a den v závislosti na jejich věkové kategorii.

5. Co výše zmíněné normy obsahují?
Normy jsou souborem doporučení, která 

mají školní jídelny vést směrem k nutričně 
vyváženému a pestrému jídelníčku. Ten je 
plánován podle tabulky, jež přesně určuje, 
kolikrát za měsíc může být podáváno např. 
maso (drůbeží, vepřové, hovězí, rybí), 
luštěniny, sladká jídla, bezmasá jídla atp.

3. Proč nemůže být k  luštěninám podávána 
uzenina nebo vejce, jak tomu bylo v minulosti?

Nutriční doporučení uvádí, že luštěnina 
není vhodná v kombinaci s vejcem či masem, 
a to kvůli špatné stravitelnosti. Jinými slovy 
se musíme vyhnout kombinaci rostlinné 
bílkoviny s živočišnou. Co se týče uzenin, 
je novinkou, že se nesmí v jídelníčku vysky-
tovat vůbec.

4. Kolikrát měsíčně mohou být v  jídelníčku 
naplánována sladká jídla?

Sladká jídla mohou být dle nutričních 
doporučení plánována pouze 2x měsíčně. 

Kvůli velmi omezené možnosti konzultuji 
výběr sladkého jídla vždy s  paní vedoucí 
kuchařkou a  samozřejmě se snažím 
zohlednit i požadavky a přání všech ostat-
ních strávníků.

6. Můžeme se jako spotřebitelé dočkat úpravy 
jídelníčku v tom smyslu, že by jídlo č. 1 bylo 
masité a č. 2 zdravější – bezmasé?

Ano, taková možnost je pro plánování 
jídelníčku přijatelná, strávník má možnost 
výběru mezi masitým a bezmasým jídlem. 
Není však výhradou, že jídlo č. 2 bude vždy 
bezmasé. Navíc chci výběr č. 2 využít pro 
zkoušení nových receptů.

7. Co škole hrozí, pokud normy nebudou 
dodrženy?

Nu t r i č n í  d o p o r u č e n í 
využívá bodového systému. 
Za dodržení jednotliv ých 
d op or u č e n í  ve  z m í n ě n é 
tabulce (viz otázka č. 5), jsou 
přidělovány body. Pro školní 
jídelnu je podstatné také 
slovní hodnocení. Hodno-
cení naplňování výživových 
doporučení provádí v souladu 
s   me t o dikou nut r ič níc h 
doporučení pouze odborný 
zaměstnanec orgánu ochrany 
veřejného zdraví. Bodové 
hodnocení jídelníčků bude 
zadáváno do registru oboru 
hygiena dětí a mladistvých.

Na závěr bych chtěla 
dodat, že nově plánuji zřídit 
anonymní „krabici připo-
mínek ke stravování“, která 
bude umístěna u  vchodu 

do jídelny. Zde můžete vhazovat své 
názory a  připomínky k  vařeným jídlům 
i   samotnému jídelníčku. Budete -li 
přispívat svými názory, je větší šance, 
že se například neoblíbené jídlo v  jídel-
níčk u znov u ne obje v í .  Budu r áda 
i  za vaše hodnocení prostřednictvím  
e-strav y, kde můžete konkrétní jídla 
hodnotit po přihlášení. Prosím o shovíva-
vost při mé počáteční tvorbě jídelníčků. 
Věřím, že postupem času je společně 
vyladíme, aby v  naší jídelně chutnalo co 
největšímu počtu strávníků. 

Rozhovor vedla 
Helena Daňková, 

vyučující českého jazyka.

Naši školu ve čtvrtek 25. února navštívili Přemyslovci. Přesně řečeno herci a šermíři 
skupiny historického šermu Pernštejni. Zavedli nás do doby vlády slavného rodu Přemy-
slovců a připomněli nám, že moc je velkým lákadlem a nepředává se snadno. Měli jsme 
možnost si zopakovat nejen slavná jména naší historie, ale i data (že jich ale bylo). Dvojice 
sympatických chlapíků si kromě dějepisu pro nás připravila i šermířská vystoupení.

Veronika Bůžková, 7. A 

PŘEMYSLOVCI NA ČESKÉM TRŮNĚ – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ



9
– 9 –

KARNEVALOVÝ REJ POPÁTÉ

Letos se mi o karnevalovém reji nepíše 
vůbec lehce, protože jsem na něm nebyla. 
A  když mi všichni vyprávěli o  tom, jak 
skvělý byl, místo abych si zapamatovala 
co nejvíc postřehů, musela jsem vnitřně 
zabojovat s  vlastní závistí, že mi tak 
úžasný večírek utekl.

V sobotu 30. ledna 2016 se ve spole-
čenském sále ZŠ a  MŠ Leoše Janáčka 
na Hukvaldech již popáté uskutečnil 
karnevalový rej, který se letos nesl v duchu 
hesla Z pohádky do pohádky. Tuto hezkou 
tradici s  dobrým úmyslem podpořit 
místní školu a školku založila Alexandra 
Reková, jíž se podařilo kolem sebe vytvořit 
skvělý tým lidí, kteří každoročně velmi 
dlouho před konáním karnevalu obětují 
téměř veškerý svůj volný čas a  snaží se, 
aby výsledek byl perfektní. Naše podě-
kování patří především Pavle a  Jiřímu 
Matulovým, manželům Kašpárkovým, 
manželům Grufíkovým, Ivaně Hrčkové 
a  Martě Sobotíkové, za školu ředitelce 
Aleně Lévové a  ostatním členům peda-
gogického sboru, panu školníkovi Josefu 
Sýkorovi a aktérům tanečního vystoupení, 
mezi nimiž ani letos nechyběl pan starosta 
Luděk Bujnošek. Sluší se poděkovat také 
všem, kdo karneval podpořili finančně již 
při roznášení pozvánek. A  zapomenout 
nemůžu ani na ty, kdo právě pozvánky 

roznášeli. Není to totiž jen tak, obětovat 
svůj volný čas a v zimě, dešti a mrazu obejít 
celé Hukvaldy. Letos to můžu potvrdit, 
protože jsem si svou neúčast na karneva-
lovém reji musela na pokyn „velké šéfové“ 
alespoň touto formou odpracovat.  

Díky všem těmto lidem a díky skvělé 
atmosféře, o kterou se zasloužily přede-
vším nápadité a  vtipné masky, výborný 
doprovodný program a  hudba pod 
taktovkou kapely Cactus se i letošní pátý 
ročník Karnevalového reje skvěle vydařil. 

I když to tak vůbec nevypadalo. Ono 
se totiž řekne „z pohádky do pohádky“! 
Jenže to, co se jeví jako ta nejjednodušší 
věc, se nakonec může pěkně zamotat. Své 
o tom vědí samotní organizátoři, kteří si 
dlouhé měsíce lámali hlavu nad tím, jaké 
masky vybrat. Všechno bylo tak nějak 

nudné a nijaké až na to nakonec přece jen 
kápli: stačilo si vyměnit role, takže ze Saši 
byl statný princ a z Jirky pohledná něžná 
Sněhurka. A jak jinak, sklidili ovace! 

Nápadití ale byli také ostatní. Nezapo-
menutelný dojem udělala dvojice inspi-
rovaná pozvánkou v  kostýmu Červené 
Karkulky a  vlka, kter ým nechyběla 
ani motorka. Úžasná byla perníková 
chaloupka a úsměv na tváři každého nutně 
museli vyvolat také tučňáci.  

Výtěžek V. Karnevalového reje ve 
prospěch žáků místní ZŠ a  MŠ Leoše 
Janáčka na Hukvaldech činí 55 000,- Kč. 
A  pro vás, kdo už si dnes lámete hlavu 
nad tím, v čem vyrazíte na rej příští rok, 
vězte, že tématem VI. Karnevalového reje 
bude FILM.

Kateřina Eliášová

DĚTSKÝ KARNEVAL
Tak jako každý rok i  letos se v  naší 

škole konal karneval pro žáky prvního 
stupně a  školky. V  sobotu 13. února od 
14 do 17 hodin se v  jejím sále předvedlo 
mnoho masek. Programem provázeli dva 
klauni. Pouštěly se písničky, tančilo se, 
běhalo a skákalo. Ježkovo vočko natočilo 
začátek zábavného programu a pohovořilo 

s několika dětmi. Občerstvení účastníkům 
chutnalo, nejvíce párky v  rohlíku. Na 
konci programu se radovali z rozdávaných 
balónků. Mezi nejoriginálnější masky 
patřil podle mě kostým hranolků z McDo-
naldu. Už se těším na příští karneval!  

Veronika Bůžková, 7. ročník 
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ERASMUS+

KARNEVALOVÝ REJ

KNIHOVNA INFORMUJE 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO 
ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

V rámci projektu Erasmus+ 
(v minulosti znám pod názvem 
Comenius)., na který škola 
získala z  Ev ropské Unie 
27 750 € (cca 750 000 Kč), 
přijedou ve dnech 28. 2. – 6. 
3. 2015 na Hukvaldy ředitelé, 
učitelé a  žáci ze škol zapojených 
do projektu Yes for traditional dishes 
– No more obesity. Bude to celkem 
20 dospělých a 16 žáků ze škol z Turecka, 
Španělska, Litvy, Maďarska a  Polska. 
Po dobu pobytu se budou seznamovat 
s historií, kulturou a školstvím na Hukval-

dech a  v České republice vůbec 
formou workshopů a  různých 
v ýletů a  exkurzí. Žáci se 
zúčastní běžné výuky a budou 
bydlet v rodinách. Na oplátku 

zase naši žáci i učitelé v průběhu 
dvou let tyto státy navštíví. 

Více na w w w.zshukvaldy.cz. 
O průběhu návštěvy budeme infor-

movat v příštím čísle Občasníku.
Koordinátory projektu jsou Marcela 

Jašková, Martin Křenek a Marie Škvarová. 
Na organizaci pobytu na Hukvaldech se 
podílejí všichni zaměstnanci školy. 

V sobotu 30. ledna 2016 se konal 
již tradiční Karnevalový rej. Tentokrát 
bylo tématem Z  pohádky do pohádky. 
Návštěvníci se dobře bavili a užili si hodně 
legrace. Hlavní organizátorkou akce 
byla Alexandra Reková se svým týmem 
(manželem Pavlem, manželi Jiřím a Pavlou 
Matulovými, Petrem a Martinou Kašpár-
kovými a Zdeňkou Grufíkovou). Za barem 

byla již tradičně paní místostarostka Ivana 
Hrčková s  dcerou Míšou, letos pomáhal 
Petr Červinka a Naďa Chromíková. Na akci 
se také podíleli Miriam Gřesová, někteří 
rodiče a zaměstnanci školy. Celková částka, 
která byla předána do rozpočtu školy, činí 
55 000 Kč. Finanční prostředky budou 
použity na spoluúčast projektu „Lezecký 
kámen“, na který jsme získali, díky předse-

dovi TJ Sokol Hukvaldy Slávkovi Kovalovi, 
50 000 Kč z Nadace Vítkovice Steel (bližší 
v  příštím čísle Občasníku). Děkujeme 
všem, kteří se na velmi zdařilé akci podí-
leli, ale hlavně Alexandře Rekové, která 
realizaci věnuje spoustu času. 

Alena Lévová, ředitelka školy

Knihovna od nového roku nabídla zájemcům pestrý program. Přednášky a tvořivé 
večerní programy pokračují, zároveň se k tomu přidává program pro děti. 

Bubnování 
Muzikohrátky s  Vlaďkou Gavlasovou 

nabízí rodičům, aby si společně s  dětmi 
užili zábavné muzicírování, bubnování 
a  naslouchání hudbě. V  lekci se bubnuje 
na bubny djembe i bubny šamanské, hrát 
na různé etnické a harmonizační nástroje. 
Zpívá se, tančí a  nejsou k  tomu potřeba 
žádné hudební dovednosti. O aktuálních 
termínech se mohou rodiče informovat 

na stránkách knihovny www.knihovna-
-hukvaldy.cz.
Čtení pro děti (0-3)

Knihovna je nově otevřená i pro úplně 
malé děti. Program Prazáklady čtení ukáže 
knížky a  přístupy, díky kterým mohou 
rodiče podpořit své děti právě v  tom, co 
je v daném období bude nejvíce rozvíjet. 
Společné chvíle nad knížkou prohlubují 
vzájemné vztahy a pokládají úplné základy 

čtenářských dovedností. O  aktuálních 
termínech se informujte v knihovně, nebo 
na webových stránkách. 

Bedýnky u knihovny
Od jara začne fungovat u  knihovny 

odběrné místo pro zeleninové bedýnky 
ze sedlnické Farmy Lička. Ovoce a  zele-
nina pěstované šetrně a  navíc přímo od 
pěstitele bude pro registrované odběratele 

V úterý 9. února 
s e  k o n a l  z á p i s 
d o  1 .  r o č n í k u 
Z á k l a d n í  š k o l y 
a Mateřské školy 
Leoše Janáčka Hukvaldy. K zápisu přišlo 
15 dětí, z nichž bude pravděpodobně jeden 
odklad školní docházky. Porovnáme-li 
34 žáků v letošním 1. ročníku, 14 žáků 
v příštím školním roce a v roce 2017/2018 
by mělo být v 1. ročníku 38 žáků, jedná 
se o velké výkyvy, což s sebou přináší 
vyšší náklady na vzdělávání a složitější 
organizaci.  

Alena Lévová, ředitelka školy
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POZNÁMKY K JANÁČKOVÉ LAVIČCE

připravené ve čtvrtek každých čtrnáct 
dní. Bedýnky mohou mít dvě velikosti a to 
6 – 10 kg za 310 korun, nebo 3 – 5 kg za 
165 korun. Základem bedýnek jsou mrkev 
a  jablka, další kořenová zelenina, cibule, 
pórek, kedlubny, saláty, plodová zelenina, 

třešně, broskve, švestky, hrušky, jahody, 
bylinky. Ve velké bývají také brambory. 
Vše je dodáváno podle sklizňové sezóny. 
Dalšími produkty v  bedýnkách mohou 
být med, 100% mošty, sušené ovoce, 
pohanka, špalda. O  bližší informace 

a  možnost registrace pište na adresu  
bedynky@centrum.cz. 

Zuzana Jurečková, knihovnice

HISTORIE

Jako pamětník mám dvě doplňující 
poznámky k obsahu HO z prosince 2015, 
a to:

1. Na str. 21 je mj. zmínka o  Janáčkové 
lavičce na Babí hoře. Upřesňuji, že jde 
o Přední Babí horu. Ta další (severně) je 
Zadní Babí hora. Nejen pro ty čtenáře, 
kteří ještě neměli snahu vystoupat 
k lavičce po prudkém svahu, ale i  pro 
ostatní, uvádím, že ta její dnešní podoba 
je zcela jiná, než ta původní. Dnes ji tvoří 
v  upraveném svahu uložené kamenné 
kvádry, a  to v  půlkruhu. Uprostřed je 
na větším kamenném kvádru upevněna 
kovová pamětní deska. Poslední větší 
úprava tohoto prostoru byla provedena 
v  roce 1994, tedy v  roce 140. výročí 
mistrova narození Klubem českých 
turistů Hukvaldy včetně instalace 
pamětní desky. Na ní je následující text:

„Jestli jsem ve světě něčím, připisuji to 
vždy krásám a k životu obce. 

Čím duši naplníš, tím překypuje.
Leoš Janáček Obecnímu výboru 

na Hukvaldech 22. 8. 1916“

Vlastní dřevěná lavička je upevněna na 
dvou zabetonovaných kovových trubkách 
před tímto pozadím z kvádrů.

2. Na zadní straně obalu HO je fotografie 
– pohled od Janáčkovy lavičky.

 Fotografie je vskutku netradiční.
 Já k tomu dodám, že ta původní lavička, 

kterou Janáčkovi postavil v  jeho lese 
hajný Vincenc Sládek  vypadala docela 
jinak – velmi prostě.

 Na srovnané ploše ve svahu lesa postavil 
hajný dřevěnou lavičku z břízové kula-
tiny. Nic víc. Protože les pod lavičkou 
byl vykácený, byl odtamtud hezký 
pohled. O tomto odpočinkovém místě 
se Janáček vyjádřil slovy:

 „ A tam mám lavečku, 
na té sedět a smát se vesele ...“

K tomuto rozhledu pod vrcholem Přední 
Babí hory dodám, že výhled měl Janáček do 
údolí řeky Ondřejnice, na protější svah, 

tedy „ Podoboří“ s  „ Malou“ a  „Velkou 
stranou“ , na krčící se domky pod oborní 
zdí, na věž hukvaldského kostelíka a také 
na hrad. O této skutečnosti jsem se osobně 
přesvědčil, když jsem toto místo , jako malý 
chlapec, navštívil s otcem. To bylo několik 
let po Janáčkově smrti – v třicátých letech 
minulého století. Dnes je již toto místo 
k nepoznání od toho původního.

Hukvaldy – Dolní Sklenov, 
leden 2016

Zdeněk Hubeňák st.



12
– 12 –

MASOPUSTNÍ PRŮVOD

POCHOVÁNÍ BASY

HASIČI

V sobotu 30. 1. 2016 se v  naší obci 
konal již druhý ročník masopustního 
průvodu pod taktovkou členů SDH Rych-
altice. Průvod již tradičně začínal v kopci 
na staré cestě na Hájov a  pokračoval za 

vodou až ke sklenovskému mostu, odkud 
se opět vracel, tentokrát po hlavní cestě 
až k  restauraci U Richarda. Loňskou 
hudební sestavu harmoniky a kytary letos 
podpořili také muzikanti pod taktovkou 

Honzy Mareše, díky nimž bylo průvod 
slyšet široko daleko. Děkujeme tímto všem 
občanům, kteří se přidali k masopustnímu 
veselí, pohostili nás spoustou dobrot 
a zatančili si s medvědem. 

Na masopustní průvod navazovalo 
již tradiční pochovávání basy, které se 
konalo 6. 2. 2016 ve společenském sále. 
Hasiči z Rychaltic si připravili již tradiční 
program, který byl letos poněkud „košu-
latější“, ale o  to zábavnější. V  programu 
v ystoupili i  mladí hasiči a  hudební 

doprovod opět skvěle podali muzikanti pod 
vedením Honzy Mareše. Na hosty čekala 
kromě večeře také bohatá tombola s opět 
poněkud „lechtivými“ cenami útěchy. 
K poslechu a tanci hrála skupina Krakatit. 

Za skvěle vymyšlený a  nacvičený 
program patří velké díky Martinu Holexovi 

a za přispění ke zdárnému průběhu plesu 
děkujeme všem členům i nečlenům, kteří 
se na přípravách podíleli. 

Markéta Kološová, 
foto: Radim Piskoř 

a archiv SDH Rychaltice
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OTRAVA OXIDEM UHELNATÝM
Topná sezóna přináší každoročně 

zvýšený výskyt otrav oxidem uhelnatým, 
což dokládá i jejich zvýšený počet v Morav-
skoslezském kraji, kdy mnohé případy 
skončily úmrtím.  Instalací detektoru 
oxidu uhelnatého, prováděním pravidel-
ných kontrol a  revizí spotřebičů, včetně 
rozvodů, kontrol komínů můžete elimi-
novat riziko vyplývající z jejich používání.

Takřka v každé domácnosti se použí-
vají spotřebiče typu – plynová topidla, 
krby, krbová kamna nebo kotle na tuhá 
paliva. Občané jsou povinni insta-
lovat spotřebiče v  souladu s  pravidly 
pro užívání a  technickými návody pro 
instalaci. Dále jste povinni udržovat 
tato zařízení v  takovém stavu, aby 
nedošlo k  ohrožení života, zdraví či 
majetku a v případě zjištění závady tuto 
neprodleně odstranit. Špatná údržba 
nebo technická závada spotřebiče může 
ohrozit Váš život. 

Jak oxid uhelnatý vzniká a  jak Vás 
ohrožuje? Tento plyn vzniká při nedoko-
nalém hoření a spalovaní, není ani cítit, 
ani vidět, je hořlavý, výbušný a smrtelně 
jedovatý. Příznaky otravy se dají snadno 
zaměnit např. s chřipkou nebo obyčejnou 
únavou. 

Detektor oxidu uhelnatého signalizuje 
přítomnost nebezpečného plynu již při 
velmi malých koncentracích, kdy ještě 
není přímo ohrožen váš život. Mezi jeho 
výhody patří: nízká pořizovací cena, 
nízké náklady na provoz, malé rozměry 
a hmotnost, dlouhá životnost a poskyto-
vaná záruka, jednoduchý způsob instalace 
a  manipulace, zvukový i  vizuální alarm 
a  možnost umístění do všech obytných 
prostor (vlhko, teplo). Detektor oxidu 
uhelnatého se umisťuje cca 15 cm pod 
stropem nebo do výše očí a  současně 
do blízkosti spotřebičů, protože oxid 
uhelnatý je mírně lehčí než vzduch 
a stoupá ke stropu. 

Jak poskytnout první pomoc při pode-
zření na otravu plynem? Postiženého 
okamžitě vyneste na čerstvý vzduch. 
Udržujte jej v klidu a teple, sledujte stav 
dýchání a  vědomí. Při zástavě dýchání 
začněte provádět umělé dýchání. Vždy 
zavolejte lékaře!

Na závěr jen připomínáme: bezdů-
vodně neriskujte. Nejdůležitější je život 
a zdraví, teprve potom majetek!

por. Ing. Dalibor Kubátka
Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje

územní odbor Frýdek-Místek

Česká asociace hasičských důstojníků
Hasičský záchranný sbor 

České republiky

www.cahd.cz

Česká asociace hasičských důstojníků radí: 
Chcete chránit sebe? 

Instalujte si doma detektory plynů.

NEBEZPEČNÉ PLYNY 
V DOMÁCNOSTI
METAN PROPAN-BUTAN OXID UHELNATÝ

Instalace detektorů je jednoduchá a jsou 
běžně dostupné na českém trhu.

Kde jste ohroženi nebezpečnými plyny?
   při vaření v kuchyni – zemní plyn a propan-butan
   při vytápění a ohřevu vody – zemní plyn, 

propan-butan a oxid uhelnatý

Jak Vás primárně ohrožují tyto plyny?
   výbuch – zemní plyn, propan-butan
   jedovatost – oxid uhelnatý  NENÍ CÍTIT ANI VIDĚT!

Jak můžete snížit riziko?
   pravidelnými kontrolami a revizemi zařízení a rozvodů
   instalací detektorů plynů do domácnosti

Co umí detektor plynů?
   zjišťuje přítomnost plynu
   signalizuje přítomnost plynu akusticky a vizuálně
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NOVOROČNÍ VÝSTUP NA KUBÁNKOV 1. 1. 2016

LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD KČT – DONOVALY 26. - 28. 2. 2016

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ HUKVALDY

Na Nový rok jsme se opět sešli – přátelé 
turistiky a  další občané Hukvald – na 
vrcholu Kubánkov, abychom přivítali Nový 
rok pohybem a setkáním na tomto kopci.

Letos byl již 31. ročník tohoto výstupu. 
Tuto tradici založili před 42 lety turisté 
z Fryčovic a po několika letech se k nim 
přidali i naši turisté z Hukvald.

Počasí vybízelo k Novoroční procházce, 
na Kubánkově se nás sešlo na 80 občanů 
z  Hukvald a  na 300 dalších přítomných 
z  okolí. Opět proběhla veřejná sbírka 
v režii Klubu českých turistů – sbírka pro 
zajištění aktivit pro zdravotně postižené 
občany. Letos jsme vybrali 4.644,- Kč. 
Palkovičtí myslivci připravili drobné 
pohoštění a  obec Palkovice připravila 
vatru k zapálení. 

Příjemný den s  turisty byl zakončen 
zapálením vatry na vrcholu Kubánkov.

Slávek Koval

Již v  pořadí 4. vícedenní lyžařský 
zájezd uskutečnil odbor KČT Hukvaldy 
v  únoru 2016 – tentokrát jsme tento 
zájezd nasměrovali do oblasti Velké 
Fatry – Donovaly. Ač byl všude nedo-
statek sněhu, lyžaři si užívali krásných 
sjezdovek a  běžkaři poznávali okolí 
Donoval na trase Donovaly - Šachtičky. 
V  sobotu uskutečnili běžkaři výlet do 
lyžařského střediska Skalka v Kremnic-
kých vrších, kde jsme využili výborně 
připravené tratě. Počasí nám maximálně 
přálo, výhledy na vrcholky Vysokých, 
Nízkých Tater, Velké Fatry a  Roháčů 
byly nádherné. Nedělní trasu na běžkách 
jsme absolvovali kolem lyžařského areálu 
Donovaly a částečně i na sjezdovkách.

Po oba večery jsme si užívali kulturní 
program. Páteční večer jsme věnovali 
hazardním hrám a  výtěžek z  této akce 

2000,- bude věnován na podporu činnosti 
turistického kroužku při ZŠ Leoše 
Janáčka na Hukvaldech. A sobotní večer 
byl vyplněn koncertem na sjezdovce 
v Donovalech. 

K poslechu a  tanci nám zahrály 
slovenské kapely Glatiator a  Polemic. 
Ale třešničkou na dortu bylo vystoupení 
Vašo Patejdla s jeho kapelou, kdy zahráli 

nám samé známé písně od skupiny Elán.
A jelikož jsme toho neměli dost, večer 

pokračoval při kytaře a  zpěvu v  našem 
penziónu Magura.

Lyžařský zájezd se vydařil, a  kam 
příští rok na lyže? Třeba Kremnické 
vrchy.

Slávek Koval
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MYSLIVECKÝ SPOLEK HUKVALDY
MYSLIVCI

Myslivecký spolek Hukvaldy hospodaří 
v  honitbě o  výměře 1056 Ha pronajaté od 
honebního společenství Hukvaldy. Pro 
honitbu jsou normované stavy zvěře srnec 
obecný, zajíc polní a bažant obecný. Dalšími 
druhy zvěře, které se v honitbě vyskytují, ale 
nejsou stálé je prase divoké, jelen evropský, 
daněk skvrnitý. Stavy této zvěře během 
roku značně kolísají a jsou závislé na osevu 
polních plodin, které jim nejvíce vyhovuj. 17 
členů mysliveckého spolku má na starost 12 
zásobníků na jadrné krmivo, 19 krmelců na 
objemné krmivo, 8 zásypů pro drobnou zvěř 
a zpěvné ptactvo. Pro zvěř bylo připraveno 
17 metráků sena, 10 metráků ječného šrotu, 
32 metráků ovsa, 7 metráků pšenice, 7 tun 
cukrové řepy. Dále bylo zakoupeno 30 kg 
kamenné soli a 140 kg minerálních doplňků 
pro výživu zvěře.

Činnost mysliveckého spolku: Tak jako 
každý rok jsme v lednu uspořádali myslivecký 
ples, který se nám vydařil ke vší spokoje-
nosti. Díky mírné zimě začala naše činnost 
v  honitbě již v  měsíci březnu, kdy byly do 
honitby instalovány na vodní plochy hnízdní 

budky pro kachnu divokou a to v počtu 6-ti 
kusů.  Během měsíce dubna došlo k úklidu 
části honitby od odpadu, který do přírody 
nepatří. V  loňském roce jsme se zaměřili 
nejen na okolí cesty příčnice, ale vysbírali 
jsme od odpadu okolí potoka pod Klozičkou 

a  kolem křížku nad hnojištěm. 
V   květnu se někteří naši členové 
zúčastnili zájezdu na mezinárodní 
výstavu v  Lysé nad Labem. Na 
výstavě bylo k  vidění spousta zají-
mavých trofejí. Dále byla oseta dvě 
políčka pro zvěř v úseku pod horami. 
Toto bylo realizováno za přispění 
společnosti Beskyd Agro Palkovice 
a. s., se kterou se nám daří udržovat 
příkladné partnerské vztahy. Před 
odstřelem srnců proběhly cvičné 
střelby z kulových zbraní na střelnici 
ve Fryčovicích, kde si každý člen 
ověřuje nastřelení své zbraně. Bylo 
zakoupeno 30 ks kachňat kachny 
divoké. Po aklimatizaci a umoudření 
počasí došlo k  vypuštění kachňat 
na rybník v  Drážkách. Dále bylo 
zakoupeno 30 ks kuřat bažanta 
obecného, které po výchově pod 
kvočnami se osamostatnily a volně 
se rozptýlily do honitby. V  měsíci 
červnu, který je právem nazýván 
měsícem myslivosti, bylo důležité 
ve spolupráci s Beskyd Agro Palko-
vice snížit na minimum ztráty na 

zvěří při sklizni travních porostů. Je to úkol 
nelehký, ovlivněn mnoha faktory a s nejistým 
výsledkem. Je to jedna z  činností, která 
je pozitivně vnímána širokou veřejností, 
kdy díky sociálním sítím je nám nabízena 
pomocná ruka. Uvítáme i  výpomoc z  řad 
spoluobčanů. Veškeré informace nalez-
nete na internetových stránkách spolku:  
www.ms-hukvaldy.webnode.cz. Také jsme 
zajišťovali mysliveckou kuchyni při konání 
výstavy loveckých trofejí Okresního mysli-
veckého spolku a dětského dne. Letní měsíce 
červenec a  srpen byly důležité z  důvodu 
zajištění jadrného a objemného krmiva pro 
zvěř na zimní měsíce. V  těchto měsících 
v rámci družby s MS Nezamyslice se jejich 
členové zúčastnili lovu srnců v probíhající 
srnčí říji. Během srpna jsme se spolupodíleli 
na přípravě dožínek pro Beskyd Agro Palko-
vice a. s.. V září jsme začali předkládat zvěři 
jadrné krmivo, které spolu s loňskou úrodou 
žaludů přispělo k tomu, že zvěř byla na dobu 
strádání dobře připravena. V  tomto měsíci 
jsme se již tradičně zúčastnili honu na kachny 
v honitbě MS Petřvald, se kterým náš spolek 
udržuje družbu již bez mála 50 let. Tento hon 
byl k  oboustranné spokojenosti vydařený 
a jistě přispěl k utužení naši družby. Během 
podzimu se členové věnovali průběrnému 
odlovu zvěře spárkaté, který je důležitý pro 
zachování správné věkové struktury a ozdra-
vení populace.  

Stanislav Kološ
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HUKVALDŠTÍ VČELAŘI ZAHÁJILI ROK 2016
VČELAŘI

výroční členskou schůzí ZO ČSV 
Rychaltice, která se konala v  restau-
raci v  Dolním Sklenově 30. 1. 2016 za 
přítomnosti 16 členů. Schůze projednala 
zprávy o  činnosti a  hospodaření v  roce 
2015 a schválila minimální plán činnosti 
a  rozpočet na rok 2016. Vyslovila podě-
kování Zastupitelstvu obce Hukvaldy za 
příspěvek 3000 Kč na podporu činnosti 
v roce 2015. 

Přítomní se také vyjádřili k probíhají-
címu pokusu některých včelařů z Morav-
skoslezského kraje o  založení vlastního 
spolku. V  usnesení si uložili ignorovat 
jakékoliv snahy, vedoucí ke štěpení 
Českého svazu včelařů. 

Ze zpráv y v yplynulo, že ZO čítá 
21 členů, kteří zazimovali 176 včel-
stev. Vychováno bylo 72 včelích matek, 
vyprodukováno 94 kg vosku. Medu bylo 
vytočeno 2 406 kg, tedy o  něco více 
než v  roce předchozím. Spokojeni byli 
zejména včelaři se včelstvy v  blízkosti 
lesa, kde med byl většinou hodně tmavý. 
V katastrech Sklenov a Rychaltice působili 

i včelaři z jiných organizací, kterých bylo 
11 a zazimovali dalších 120 včelstev. Jejich 
výsledky nesledujeme. 

Na jaře roku 2015 byl zjištěn asi 30% 
úhyn zazimovaných včelstev. Obavy 
z dopadu této skutečnosti na výnosy medu 

a stavy včelstev se během roku nepotvr-
dily. Vysoké letní teploty pomohly omezit 
rozvoj roztoče varroa. V srpnu a září byl 
na stanovištích včelstev  zaznamenán 
nadprůměrný výskyt vos a sršňů, pro které 
byly včely dobrou kořistí. Včelaři té invazi 
čelili  různými lapači z pet lahví nebo se 
snažili omezit počty nájezdníků pomocí 
lepaček na mouchy.

Ostře sledovanou povinností chovatelů 
včelstev je vždy jarní kontrola zimní měli 
na roztoče a mor včelího plodu ve Státním 
veterinárním ústavu v Olomouci. S potě-
šením můžeme sdělit, že výsledky byly 
negativní u všech 28 vzorků.

Naše ZO ČSV Rychaltice je v  okrese 
Frýdek-Místek nejmenší co do počtu členů 
i  včelstev. Své povinnosti vzhledem ke 
státním, svazovým orgánům i členům si 
spolehlivě plní a tak snad i svoji troškou 
přispívá k  dobrému jménu naší obce 
Hukvaldy.

Petr Bujnoch
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SBĚR NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

SBĚR POUŽITÝCH PNEUMATIK

RECYKLOVAT JE NEJEN SPRÁVNÉ, ALE TAKÉ SNADNÉ

ODPADY

Sobota 28. 5. 2016
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) 11:30 – 12:00 hodin

Prosíme, neukládejte nebezpečný a velkoobjemový odpad 
na sběrná místa mimo výše určenou dobu.

Upozorňujeme občany, že v rámci tohoto sběru nebude odebí-
ráno žádné elektrozařízení. Vyřazené elektrické zařízení se odebírá 

bezplatně v  místě zpětného odběru na Obecním úřadě během 
celého roku. Prosíme občany o využívání této služby. 

NEBEZPEČNÉ ODPADY
• rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, 

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

Ivana Hrčková, místostarostka

Použité pneumatiky bude možno ukládat od 25. do 27. 5. 2016 na sběrné místo pouze u hasičské zbrojnice v Rychalticích.
Pneumatiky budou odvezeny 28. 5. 2016. Pneumatiky odkládejte pouze bez kovových ráfků.

Prosíme neukládejte odpad na sběrná místa mimo určenou dobu.
Ivana Hrčková, místostarostka

Do jedenáctého roku fungování 
vstupuje v  roce 2016 v  České republice 
systém zpětného odběru a  recyklace 
vysloužilých elektrospotřebičů. Je to 
stejný systém, jako ve zbytku Evropy. 
Každý z  nás může díky němu zdarma 
odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení 
na místa odběru s  tím, že budou řádně 
zrecyklována.

ELEKTROWIN, největší český kolek-
tivní systém pro sběr a  recyklaci elek-
troodpadu, už vytvořil na 13  000 míst 
zpětného odběru. Jejich prostřednictvím 
lidé odevzdali téměř 15 000 000 vyřaze-
ných elektrospotřebičů o hmotnosti více 
než 245 000 tun. 

Dosloužilo i  vám doma některé 
elektrozařízení? Nevyhazujte je do 
běžného komunálního odpadu. Odložte 
je na sběrné místo, odkud bude odvezeno 
k ekologické recyklaci. Získané suroviny 

dále  p oslou ž í  př i  v ý rob ě nov ých 
spotřebičů.

Sběrná místa, kam můžete vyslou-
žilá elektrozařízení odložit:
- Sběrné dvory měst a  obcí – na nich 

můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu 
na místo bydliště. 

- Prodejny elektro – prodejci jsou 
povinni převzít staré spotřebiče při 
nákupu nového zboží systémem „kus za 
kus“. Podle novely zákona, která začala 
platit na sklonku roku 2014, musejí 
obchody s  prodejní plochou větší než 
400 m2 odebrat i malý spotřebič, jehož 
rozměry nepřesahuje 25 centimetrů, 
aniž byste byli nuceni koupit si nový.  

- Vybrané servisy – rovněž odebírají 
spotřebiče k recyklaci. V rámci projektu 
„Jsem zpět“ www.jsemzpet.cz můžete 
dokonce pomoci dobré věci. Pokud 
přinesete starší, ale stále plně funkční 

elektrospotřebič, a ten projde přísnými 
zkouškami, můžete ho věnovat některé 
neziskové organizaci, například Fondu 
ohrožených dětí. 

- Dobrovolní hasiči - se sběrem spotře-
bičů pomáhá také už více než 1 000 
hasičských sborů po celé republice. 

- V naší obci mohou občané odevzdávat 
všechny v ysloužilé elektrospotře-
biče v  místě zpětného odběru během 
úředních hodin ve dvoře Obecního 
úřadu na Hukvaldech. 

Společnost ELEK TROWIN také 
organizuje akci, při nichž můžete za 
odevzdaný spotřebič získat dárek – napří-
klad v podobě slevy na vstupném do ZOO 
nebo do muzea. Sledujte proto pozorně 
internetové stránky www.elektrowin.cz 
a facebookový profil Recyklace je legrace, 
kde najdete vždy aktuální informace. 
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SKLÁDKA KOMUNÁLNÍHO ODPADU – OHLÉDNUTÍ ZA JEJÍ HISTORIÍ
Nutnost vybudování skládky pociťo-

vala naše obec už koncem 80. let minulého 
století. Odpadky byly tenkrát porůznu, 
a  to dost často, v y váženy, na černé 
skládky. Nejhorší podívaná byla po zimě, 
když zmizel sníh, který odpadky leckde 
milosrdně přikrýval.

Jednání o  povolení ke zřízení zahájil 
již v  roce 1987 tehdejší předseda MNV 
(místní národní výbor) Dalibor Cholevík. 
V obecní kronice v zápise za rok 1987 se 
píše:

„ Na jaře letošního roku se MN V 
(místnímu národnímu výboru) podařilo 
obstarat popelnice na odpadky. S  jejich 
vývozem však vyvstal požadavek zřídit cent-
rální skládku, na kterou by obsah popelnic 
a též velkokapacitních kontejnerů mohl být 
vyvážen. Stávající centrální skladka byla 
již zcela zaplněna a  upravena, proto bylo 
nutno zahájit řízení k vybudování  skládky 
nové. Byly vytipovány lokality a  svoláno 
jednání pro určení místa pro novou skládku. 
Vybrat potřebnou lokalitu tak, aby splňo-
vala všechny podmínky pro její umístění, 
bylo velice náročné. Své k tomu museli říci 
zemědělci, lesníci, vodohospodáři, stavební 
úřad a v neposlední řadě i ochránci přírody. 
Byla určena dvě místa a  MNV přikročil 
k zajištění podkladů pro vypracování projek-
tové dokumentace na obě místa. Jedno je 
uvažováno za Kolonií na Hukvaldech, druhé 
za číslem popisným 27 v Rychalticích (to je 
zemědělská usedlost, dříve pana Ladislava 
Rožnovského). Nakonec bylo vybráno místo 
za „Kolonií“, což je vlevo u silnice směrem 
na Hájov.“

Vybudování sk ládk y zařadit do 
programu investičních akcí obce nebylo 
vůbec snadné. Byla nutná mnohá jednání. 
Například, aby bylo možné skládku 
hutnit, což byla podmínka jejího provozu, 
bylo uvažováno o koupi vyřazeného tanku. 
Získat potřebné finance bylo těžké snad 
i proto, že v té době v obci  probíhalo v Akci 
„Z“ Zprůtočnění mlýnského náhonu. 

Takový byl název akce, v níž šlo o vyčiš-
tění mlýnského náhonu od jeho počátku 
u stavidla na řece Ondřejnici poblíž mostu 
u Hrnčáře. 

Vybudování skládk y se nakonec 
podařilo prosadit. Po změně poměrů 
v  listopadu 1989 a  po volbách nového 
vedení obce koncem roku 1990, bylo 
možné na ta předchozí jednání navázat, 
skládku zřídit a zahájit na ní v roce 1991 
provoz. Prvním správcem skládky byl pan 
Vlastimil Bůžek. 

S nov ým způsobem skládkování  
souviselo i vypracování nového systému 
placení za odvoz a skladování odpadků 
z  domácností. Předcházel tomu další 
nákup popelnic, do nichž občané dopad 
ukládali. Plná popelnice, která musela 
být pro kontrolu označena domovním 
číslem, byla pro vývoz označena žetonem 
zakoupeným na obecním úřadě. Cena 
jednoho žetonu byla tehdy 10 Kč. Zároveň 
byl stanoven postup při vývozu většího 
množství odpadu – rumoviska nebo hlíny. 
V tomto případě byla skládka na požádání 
otevřena, tento odpad byl převzat, určeno 
jeho množství, určeno místo uložení s tím, 
že poplatek byl hrazen na obecním úřadě. 
Umístění takového odpadu bylo nutno 
předem projednat na obecním úřadě. 
Nějakou dobu naši skládku využívala 
sousední obec Fryčovice. Nasmlouváno 
bylo, že Obec Fryčovice zajistí odvoz 
stejného množství odpadu, které odvezla 
na naši skládku. 

Již v  roce 1992 byl organizován sběr 
skla, plastů, papíru, textilu a také železa, 
aby se zabránilo házení tohoto odpadu 
do popelnic. Tady kus práce odvedli 
senioři z  našeho Klubu seniorů. Systém 
byl takový, že občané v  době odvozu 
ke plotům u  svých domů nachystali 
plasty, sklo. Sběr probíhal v  měsíčním 
intervalu. Dvakrát ročně objeli senioři 
vesnici a posbírali železný šrot. Odměnou 
seniorům bylo poskytování dotací na 

jejich některé akce. Se sběrem senioři 
z  Klubu seniorů pomáhali  až do roku 
2008, kdy byl zaveden oddělený sběr 
separovaného odpadu do barevně rozli-
šených kontejnerů ve všech částech obce 
prováděný Frýdeckou skládkou Určitě na 
to ještě někteří vzpomínají. 

Pro občany byl také zajištěn odvoz 
listí, ořezaných větví ze stromů a  keřů 
a shrabaného listí. Později obec zařídila 
odvoz velkoobjemového odpadu a  také 
nebezpečného odpadu, a to tak, že dvakrát 
ročně zajistila přistavení velkokapacitních 
kontejnerů. 

V době, kdy se ještě v  domácnostech 
i  ostatních budovách topilo pevnými 
palivy, vyváželo se na skládku velké 
množství popela, zvláště tam, kde se topilo 
kaly. V  některých případech i  občané 
popel skladovali  dočasně na vlastním 
pozemku, najednou ho pak vyvezli. Také 
se stávalo, že popel sypali i jinde, třeba na 
břehy řeky. Na překrývání vrstev odpadu 
se využívala na skládku vyvezená hlína. 
Sběr odpadu obec dotovala. 

Nebylo to ovšem bez problémů. 
Neukáznění lidé poškozovali plot kolem 
skládky. Jednak proto, aby tam odložili 
svůj odpad, mnohdy  podle množství 
a  druhu z  podnikání, jednak z  toho 
důvodu, že tam chtěli najít, co by snad 
ještě upotřebili. Prvý správce skládky pan 
Bůžek byl v  roce 1998 vystřídán panem 
Josefem Sýkorou. 

Skládkování bylo ukončeno v  srpnu 
2009, komunální odpad začala vyvážet 
Frýdecká skládka, a.s. na svou skládku 
do Frýdku- Místku. 

Rekultivace, kterou prováděla firma 
AWT rekultivace z  Karviné, začala na 
podzim 2014 a byla dokončena na konci 
roku 2015.

Karla Klečková, kronikářka
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www.elektrowin.cz

seznam sběrných dvorů a míst 
zveřejňuje obecní úřad (zde jsou 
vyhlášeny i termíny mobilních svozů), 
nebo na webu www.elektrowin.cz

ZDARMA 
je můžete 
odevzdat do 
sběrného dvora

ZDARMA 
je můžete odevzdat 
v prodejně elektra

...za odložení elektrospotřebiče 
do kontejneru nebo na černou 
skládku vám hrozí pokuta 
až do výše 20 000 Kč?

Víte že...

...některé běžné domácí 
elektrospotřebiče mohou obsahovat 
látky vážně poškozující zdraví 
a životní prostředí!

...pokud chcete předejít 
ekologickému nebezpečí, 
nepouštějte se do demontáže 
žádného z elektrospotřebičů!

Děkujeme a gratulujeme!
Pokud dodržujeme všechny tyto zásady, významně přispíváme 
k ochraně životního prostředí a zdraví nás všech. 

DODRŽUJTE 
PRAVIDLA 
příroda vám to vrátí

vysloužilé elektrospotřebiče 
NEPATŘÍ do komunálního 
odpadu

EW_INZ_210x297+5_V03.indd   1 25.2.16   15:17
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So 25. 6. Hukvaldy Hrad - motta  
ve 14 hodin                             
slavnostní zahájení a komorní 
koncert 

 Žesťové sexteto JKO, Flauti 
Ostravienses, Mucha Quartet

Janáčkovy Hukvaldy 2016 otevřou mladí 
čeští a slovenští umělci skladbami 
českých Mistrů 17. až 19. století.

Ne 26. 6. Hukvaldy, obora - amfiteátr 
v 17 hodin

 sborový koncert                           
 DPS Permoník Karviná

Legendární dětský pěvecký sbor a jeho 
zakladatelka a sbormistryně Eva Šeinerová 
oslaví na Hukvaldech 50 let své umělecké 
činnosti!

St 29. 6. Hukvaldy, hrad – motta 
v 18 hodin             

 Cimbál jak ho neznáme             
 Daniel Skála, Gabriela Jílková – 

cimbál 
 komorní instrumentální soubor

Nejlepší hráč na cimbál naší současnosti 
a originální skladatel vzdá se svými
hudebními přáteli a spoluhráči hold 
geniálnímu hukvaldskému rodákovi.

Pá 1. 7. Frýdek Místek – Národní dům 
v 18 hodin

 naši slavní rodáci    
 Martin Kasík – klavírní recitál

Náš kraj dal světu nejednoho mimořádného 
umělce. Patří k nim i klavírní virtuóz 
Martin Kasík, který zvolil pro svůj koncert 
vskutku festivalový program.

So 2. 7. Hukvaldy, obora - amfiteátr 
v 17 hodin 

 orchestrální koncert   
 Janáčkova filharmonie Ostrava
 Stanislav Vavřínek – dirigent, 

Kurt Neubauer - trombon 

Nezapomínejme na své rodáky - 
mimořádné osobnosti! Z Brušperka 
pochází Jožka Matěj, jehož trombónový 
koncert patří k těm nejlepším. Zahraje ho 
1. trombónista Pražských symfoniků.

Ne 3. 7. Hukvaldy, kostel sv. 
Maxmiliána v 15 hodin

 komorní koncert dechového 
kvinteta                        

 Musica per cinque

Ve výroční den Leoše Janáčka zazní kromě 
jiného jeho Dechový sextet „Mládí“
v podání jednoho z nejlepších dechových 
komorních souborů současnosti.

St 6. 7. Rychaltice, kostel sv. Mikuláše 
v 17 hodin

 varhanní koncert            
 Wlodyslaw Szymański – Polsko

Letos rozezní rychaltické kostelní prostory 
varhany ovládané vynikajícím slezským 
varhaníkem působícím v nedalekých 
Katowicích skvělými skladbami romantiků.

Pá 8. 7. Příbor, kostel sv. Valentina 
v 18 hodin         

 komorní koncert     
 Bohemia Luxembourg Trio
 Jan Šťastný – mluvené slovo

Češi jednoznačně vybrali Karla IV. 
za „největšího Čecha“. Výročí 700 let 
od jeho narození je věnován tento pořad. 
J. Šťastný přečte originální texty Otce 
vlasti!

So 9. 7. Hukvaldy, obora – amfiteátr 
ve 20 hodin     

 hudební nocturno
 Komorní orchestr Bohuslava 

Martinů
 Lubomír Čermák – umělecký 

vedoucí

Romantikům je věnován večer, ve kterém 
zazní  líbezná Mozartova Malá noční 
hudba pod jedinečnou večerní oblohou 
hukvaldské obory.

Ne 10. 7. Hukvaldy, obora – amfiteátr
 závěrečný koncer
 Pěvecký sbor Lúčnica, Slovak 

Sinfonietta
 Leoš Svárovský - dirigent

Lašské, slezské a moravské lidové 
tance stylizované Leošem Janáčkem 
uzavřou letošní festival svými jadrnými 
a originálními melodiemi i texty.

SBĚR JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ
V naší obci jsme zavedli sběr upotřebe-

ných potravinářských olejů a tuků, které 
lidé většinou vylévají do kanalizace či 
vyhazují do popelnic. 

Tuky není vhodné vylévat do WC, 
neboť do kanalizace nepatří, protože ničí 
odpad. S tuky a oleji by se mělo nakládat 
jako s odpadem. Občané je mohou nově 
odkládat do určených separačních nádob 

umístěných na vybraných místech v každé 
části naší obce - v Drážkách, na parkovišti 
pod hukvaldským kopcem, na Dolním 
Sklenově u  Vajta, v  Rychalticích u  hasi-
čárny a v Krnalovicích. 

Upozornění: použité potravinářské 
oleje musí být předávány v pevných uzaví-
ratelných PVC obalech (např. použité 
PET láhve) – předejdete tak vylití oleje 

do nádob určených pro sběr těchto olejů 
a tuků.

Služba je pro obec i občany bezplatná, 
proto žádáme občany o  co největší 
využívání této možnosti.

Ivana Hrčková, místostarostka 

PROGRAM XXIII. ROČNÍKU FESTIVALU 25. ČERVNA – 10. ČERVENCE 2016
MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL JANÁČKOVY HUKVALDY 
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Rád bych Vás informoval o průběhu 
loňské sezony a  mých plánech do 
budoucna. 

Loňská sezona pro mě nezačala úplně 
nejlépe, jelikož jsem si hned na jednom 
z prvních tréninků zranil koleno, které mě 
pak trápilo celý začátek sezóny. Jelikož se 
mi nepodařilo zajet kvůli zranění dobrý 
výsledek na prvních nominačních závo-
dech na Mistrovství světa, byl pro mě 
už tento závod uzavřen. Od okamžiku, 
kdy jsem se to dozvěděl, jsem se naplno 
začal připravovat na nový vrchol sezóny, 
kterým se pro mě stal závod o Mistrovský 
titul České republiky. Závodilo se na pro 
mě ne příliš oblíbené trati na Libereckém 
Ještědu, ale přesto jsem si hodně věřil 
a chtěl na Hukvaldy dovézt vytoužené zlato. 
Finálová jízda mi ale bohužel vyšla jako asi 
nejhorší jízda za celý závodní víkend a tak 
z  toho o  pouhé 3 desetiny sekundy bylo 
„až“ druhé místo. Celkově jsem v Českém 
poháru zajel 3. místo, což mi taky udělalo 
nakonec docela radost. 

Hned po Mistráku se mi ale podařilo 
si opět při tréninku vyhodit rameno, 
což znamenalo další problémy na závěr 
sezóny a  ohrožená účast na Mistrovství 
Evropy v Polsku. Brzy se mi ale podařilo 
se dát dohromady a dokázal jsem zalít-
nout 13. místo, které bylo sice po místě 

7. z kvalifikace trochu zklamáním, ale po 
tak smolné sezoně jsem to nakonec vzal 
jako dobrý výsledek. 

Když už jsem si ale myslel, že jsem 
se smůly zbavil, přišel zbytečný pád na 
exhibici v  Kroměříži, ze kterého jsem 
si odnesl zlomené prsty a  otřes mozku. 
Po tomhle všem, jsem se na doporučení 
doktora i svého vlastního uvážení rozhodl 
letošní sezonu vynechat a věnovat se pouze 

tréninku. Mám v plánu se na nějakou dobu 
podívat do USA, nasbírat další zkušenosti 
a  vrátit se chytřejší a  silnější! Držte mi 
palce, ať mi to vyjde! 

Moc rád bych tímto poděkoval naší 
obci za dlouholetou perfektní spolupráci 
a podporu! Mějte se krásně! 

Lukáš Šplíchal, 
reprezentace ČR MTB

LUKÁŠ ŠPLÍCHAL
SPORT

OMLUVA
„Omlouvám se panu Stanislavu 

Rekovi, bytem Hukvaldy 51, za to, že 
jsem mu v době od 1. 7. 2008 do 30. 7. 
2008 strhnul papírové barevné letáky 
zavěšené na reklamních tabulích propa-
gující jeho podnik, že jsem mu v  době 
od 31. 7. 2008 do 21. 8. 2008 odcizil 
a posléze zničil reklamní plakáty taktéž 
propagující jeho podnik a že jsem mu ve 

dnech 31. 7. 2008, 1. 8. 2008 a 3. 8. 2008 
odcizil reklamní tabuli;

 Dále se omlouvám, že jsem se dne 
17. 2. 2009 v  objektu Obecního úřadu 
Hukvaldy na zasedání zastupitelstva 
Obec Hukvaldy, které bylo zároveň 
vysíláno přímým přenosem a  poté i  ze 
záznamu v obecní kabelové televizi vyja-
dřoval o Stanislavu Rekovi tak, že „si ze 

své firmy udělal cirkus, že mi vyhrožoval, 
posílal na mě své policajty, že je schi-
zofrenik, že udělal v  obci tolik průserů 
a ostudy a že si z obce dělá srandu.“

Tímto jednáním jsem se dopustil 
nekalé soutěže.

Milan Javorský, 
místem podnikání Hukvaldy 159



23
– 23 –

IN
ZE

RC
E  

· I
NZ

ER
CE

  · 
IN

ZE
RC

E  
· I

NZ
ER

CE
  · 

IN
ZE

RC
E  

· I
NZ

ER
CE

  · 
IN

ZE
RC

E  
· I

NZ
ER

CE
  · 

IN
ZE

RC
E  

· I
NZ

ER
CE

  · 
IN

ZE
RC

E

Valašská rally patří svým charakterem již několik let mezi nejnáročnějším, ale současně taky k nejkrásnějším automo-
bilovým soutěžím v České republice. Rovněž v roce 2016, v roce pětatřicátého startu, se Valašská rally stane úvodním 
podnikem českého republikového seriálu Rallysprint série. Proto lze očekávat, že na jejím startu se objeví přední české 
posádky a spolu s nimi i přední týmy z okolních států. V posledních letech přímo sleduje dění kolem rychlostních zkou-
šek několik desítek tisíc diváků a akredituje se při ní necelá stovka pracovníků sdělovacích prostředků.

Valašská rally patří svým charakterem již několik let mezi nejnáročnějším, ale současně taky k nejkrásnějším automo-
bilovým soutěžím v České republice. Rovněž v roce 2016, v roce pětatřicátého startu, se Valašská rally stane úvodním 
podnikem českého republikového seriálu Rallysprint série. Proto lze očekávat, že na jejím startu se objeví přední české 
posádky a spolu s nimi i přední týmy z okolních států. V posledních letech přímo sleduje dění kolem rychlostních zkou-
šek několik desítek tisíc diváků a akredituje se při ní necelá stovka pracovníků sdělovacích prostředků.

www.valasskarally.eu

KONTAKTNÍ TELEFON PRO INFORMACE
777 505 402

(platí od 08. 04. do 16. 04. včetně

KONTAKTNÍ e-mail PRO INFORMACE
valaska@jtrt.cz

 
 ° ve vyznačených diváckých místech (vy 
  mezena páskou nebo nápisem)

 ° na stanovištích dostatečně vyvýšených  
  nad tratí

 ° za pevnou hradbou (zeď, taras, stromy,  
  jiná pevná bariéra a podobně)

 ° ve značné vzdálenosti od trati

DIVÁCI MOHOU RALLY SLEDOVAT POUZE

OSTATNÍ MÍSTA KOLEM TRATI 
RYCHLOSTNÍ ZKOUŠKY JSOU  DIVÁKŮM

ZAKÁZÁNA
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Pod klenbou hudby 
českých a maďarských géniů 

 

koncert z děl Leoše Janáčka, Milana Báchorka,  
Béla Bartóka, Ference Liszta a Kamilló Lendvaye 

 

neděle 1. května 2016, 17.00 hodin 
Piaristický klášter, Příbor 

 

Účinkují:  Gabriela Jílková (Hukvaldy) – cimbál 
          Tamás Bácsi (Maďarsko) – klavír 

více informací na www.cimbalistka.cz 

Pověsti, povídačky 
a jiné dřysty 

 

výroční koncert k 15 letům kopřivnické cimbálové muziky 
Pramínky, spojený se křtem nového CD  

 

neděle 15. května 2016, 16.00 hodin 
Katolický dům Kopřivnice 

 

vystoupí cimbálová muzika Pramínky (Kopřivnice) 
        a herci Divadla Pod věží (Štramberk) 

více informací na www.cmpraminky.cz 
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CEObec Hukvaldy je partnerem projektu exkluzivního Klubu 3xTOP.cz, 
hotel Hukvaldy se stal kontrolním bodem trasy Pustevny!  
Praděd. Lysá Hora. Pustevny. Tři severomoravské vrcholy. Každý  je  jiný, ale  jedno mají společné. Až 

magickým způsobem přitahují  tisíce  lidí, kteří se na ně pravidelně 
vracejí.  Ti,  kdo  hledají  výzvy,  rádi  zažívají  něco  mimořádného  
a  chtějí  překonat  sami  sebe,  teď mají  o  důvod  víc  se  na  tyto  tři 
moravské  vrcholy  vydat.  Motivací  je  členství  v prestižním  klubu 
3xTOP.cz.  

Členem  Klubu  3xTOP.cz  se  stane  každý,  kdo  absolvuje  během  
24  hodin  určenou  trasu  na  kole,  koloběžce,    elektro  kole  nebo 

jiném ekologickém prostředku, třeba i pěšky. Během ní je třeba zdolat vybraný vrchol rovnou 3x a to 
z 3  různých míst.  V případě  Pusteven  tak  cyklisté  nastoupají  2113  výškových metrů,  u  Lysé  hory  
a Pradědu  je  to přes 3100 metrů. Každá  z tras měří přes 100 kilometrů. Nejdelší  je  „pustevenská“ 
s celkovou délkou 145 kilometrů. 

A co  je  tedy  třeba pro  členství v klubu 3xTOP.cz udělat?  Je nutné se registrovat předem ke zdolání 
trasy na webu klubu www.3xTOP.cz. Poté obdrží adept na členství e‐mailem licenci se svým jménem. 
Na  trase  je několik kontrolních bodů, na kterých obdrží  čas a  razítko do  licenční karty. Kontrolním 
bodem v obci Hukvaldy se stal Hotel Hukvaldy. Po zdolání celé trasy odešle  licenci na adresu klubu,  
k zápisu klubového členství. Úspěšný člen získá certifikát a slevy u partnerů projektu. 

Hlavně ale může být hrdý sám na sebe a pochlubit se kamarádům.  

 

Nově otevřená restaurace s penzionem 
„Hukvaldská bašta“ č.

přijme KUCHAŘE, SERVÍRKY a POMOCNÉ SÍLY

Požadujeme: zkušenosti v oboru, samostatnost, kreativita, snaha učit se novým věcem, časová flexibilita, týmový duch

Nabízíme: í zázemí restaurace, možnost ubytování, dobré platební podmínky

Nástup možný ihned. Bližší informace na telefonních čísle 730 100 023, 775 284 250 nebo přímo v restauraci
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Konečně více vody v Ondřejnici

Hry Johna Godbera se hrají 
na jevištích celého světa. V roce 
1993 byl vyhlášen třetím nejhra-
nějším dramatikem ve Velké 
Británii hned za W. Shakespe-
arem a A. Ayckbournem. Pětkrát 
obdržel cenu na festivalu Fringe 
v   Edinburghu vč e t ně C eny 
Lawrence Oliviera za komedii 
rok u Up ‚N‘ Dow n a  v L os 
Angeles obdržel sedmkrát Cenu 
kritiky, v Chicagu dalších pět cen. 
Nejčastěji se uvádí hry Bouncers 
a April in Paris. V roce 1994 byl 
nominován za hru April in Paris 
(Romantický víkend) na Nejlepší 
komedii roku.

Během své plodné kariéry se 
kromě divadla také věnuje tvorbě 
ve filmu a  v televizi. Za scénář 
My Kingdom for a Horse v hlavní 
roli se Seanem Beanem byl 
nominován na alternativní cenu 
BAFTA a  za Oddsquad obdržel 
cenu za původní scénář.

Je to už dvacettři let, co uzná-
vaný dramatik napsal hořko-
sladkou komedii Romantický 
víkend, a přesto se hraje dodnes. 
Poprvé hru autor uvedl v  roce 
1992, kdy si společně se svou 
ženou zahráli manželskou dvojici 
Alana a Bet.

Komedie vypráví příběh Ala 
a Bet, yorkshirského páru, jehož 
ustaraný vztah se láme pod tíhou 
všedních rodinných starostí. 
Jediným ze světlých bodů jejich 
soužití je neustálá snaha Bet 
vyhrát nějakou cenu v časopisech 
pro ženy. Až konečně vyhraje 
dovolenou v romantickém městě 
starého kontinentu, v  Paříži. 
Jejich postřehy a  komentáře 
humorně a  brilantně vykreslují 
změnu vztahu dvou lidí, kteří 
jsou vytrženi ze svého obvyklého 
stereotypu.

POZVÁNKA NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „ROMANTICKÝ VÍKEND“ - 18. 4. 2016
DIVADLO
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Konečně více vody v Ondřejnici



První letošní sněženky v Krnalovicích
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