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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
od mého posledního příspěvku uply-

nulo několik měsíců. Začnu svůj článek 
už jako obvykle splaškovou kanalizací.  
V červnovém občasníku jsem psal o vyři-
zování územního souhlasu pro stavbu 
soukromých částí kanalizačních přípojek. 
Počátkem listopadu 2016 Městský úřad 
Brušperk, stavební úřad vydal územní 
souhlas s umístěním stavby 256 ks  
kanalizačních přípojek na pozemcích  
v k.ú. Sklenov a k.ú. Rychaltice. Seznam 
přípojek je k nahlédnutí na OÚ Hukvaldy 
a na webových stránkách obce v sekci 
„Kanalizace“. Přípojky uvedené v tomto 
seznamu mohou být realizovány. 

Územní souhlas nabyl účinnosti 4. 11. 
2016, jeho platnost je 2 roky. 

Vlastník nemovitosti by se měl před 
realizací seznámit se stanovisky majitelů 
inženýrských sítí.

Severomoravské vodovody a kanalizace 
(SmVaK) vydaly ke každé kanalizační 
přípojce samostatné vyjádření. V případě 
křížení kanalizační přípojky s vodovo-
dem nebo vodovodní přípojkou jsou ve 
vyjádření uvedeny podmínky, které musí 
stavebník dodržet. Seznámit se s těmito 
podmínkami je nutné. Stanoviska SmVaK 
jsou k dispozici na OÚ Hukvaldy u paní 
Pavly Kovalové, tel. 558 699 213, e-mail 
poplatky@hukvaldy.eu. Pro snadnější 
identifikaci vaši přípojky uvádějte označení 
podle seznamu, např. KOH 25 (kanalizační 
odbočení Hukvaldy, číslo odbočení 25).

Ostatní správci sítí vydali obecná 
stanoviska, jak postupovat v případě 
souběhu či křížení jejich infrastruktury. 
Pokud si nejste jisti zda při stavbě vaši 
přípojky nebudete křížit jiné sítě, dopo-
ručuji elektronicky požádat správce sítí  
o jejich vyjádření. Níže uvádím odkazy, 
kde vyjádření získáte:
• vedení telefonních sítí - Stanovisko 

CETIN je možno získat na www.cetin.
cz v sekci „Naše síť - Vyjádřování  
o existenci sítí“. 

• vedení sítí el. energie - Stanovisko ČEZ 
je možno získat na geoportal.cezdistri-
buce.cz, v sekci „Sdělení o existenci 
sítí“. 

• plynárenská zařízení - Stanovisko Gas-
Net je možno získat na www.gasnet.cz/
cs/zadost-o-stanovisko. 

V jednotlivých vyjádřeních jsou uve-
deny kontakty na firmy, které v případě 
nutnosti vyznačí polohu sítí (včetně 
hloubky) přímo v terénu. Tyto služby 
jsou zpoplatněny, ale vyhnete se tím pří-
padnému poškození cizí infrastruktury  
a nemalým finančním nákladům na jejich 
opravu. 

Po realizaci přípojky a před samot-
ným záhozem potrubí je zapotřebí mě 
kontaktovat z důvodu kontroly provedení  
a pořízení fotodokumentace. V některých 
případech SmVaK požaduje kontrolu 
svým pracovníkem (uvedeno v jejich 
vyjádření). 

Neprodleně po samotném napojení 
na kanalizaci je nutné dostavit se na OÚ 
za paní Kovalovou, k podpisu smlouvy 
o likvidaci odpadních vod a k podpisu 
souhlasu s poskytováním vašich údajů 
od SmVaKu obci Hukvaldy o výši vod-
ného za příslušná zúčtovací období. 
Na základě těchto údajů vám bude fak-
turováno stočné. V této souvislosti je 
potřeba z důvodu identifikace sebou vzít 
jedno vyúčtování vodného, na kterém je 
uvedeno číslo vašeho odběrného místa  
a doložit aktuální stav vodoměru (fotogra-
fii, možno poslat i eletronicky).

Územní souhlas pro další skupinu 
cca 140 ks přípojek dále vyřizujeme  
a předpokládám jeho vydání v průběhu 
měsíce března 2017. Upozorňuji však, 
že nelze vyřídit souhlas v případě, kdy 
majitel nepodepsal zplnomocnění pro 
obec k vyřízení souhlasu, nebo v případě 
kdy není doložen souhlas majitelů všech 
dotčených pozemků nebo v případě, že na 
nemovitosti je uvalena exekuce. 

Pro následující rok připravujeme roz-
šíření splaškové kanalizace o dalších cca 
300 m celkem v pěti lokalitách. Stavební 
povolení pro tyto části je již vystaveno.  
V současnosti připravujeme žádost  
o dotací ze Státního fondu životního 
prostředí. Termín podání žádosti je leden 
2017. V zimních měsících proběhne výbě-
rové řízení na zhotovitele stavby a na jaře 
bychom mohli začít stavět.      

Luděk Bujnošek, starosta
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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE

Rada obce se v minulém období sešla 5. 9., 26. 9., 17. 10. 2016.

1.  Vyhlášení v ýběrového řízení na 
pracovníka údržby pořádku a zeleně  
v obci Hukvaldy s nástupem od března 
2017.

2.  Schválení v yjímky z počtu žáků 
základní školy pro školní rok 2016-
2017 – k 1.9.2016 nastoupilo 167 žáků.

3.  Schválení výzvy, zadávací dokumen-
taci a návrhu kupní smlouvy a seznamu 
společností, k podání nabídek k veřejné 
zakázce malého rozsahu na „Pořízení 
nového dopravního automobilu pro 
SDH Hukvaldy“.(Knězek Palkovice, 
Agrotec- Hustopeče, IVACAR Ivan-
čice, KM REST Ivančice).

4.  RO projednala nabídky na realizaci 
díla rekonstrukce mostu v Rychal-
ticích u Štefka a jako nejvýhodnější 
schválila nabídku od firmy TRADE-
STAV z Ostravy za částku 3 623 942 Kč  
a také schválila uzavření smlouvy  
s touto vítěznou firmou.

5.  Vzala na vědomí informace vedou-
cího Státního pozemkového úřadu  

ing. Vladimíra Skotnici o možnostech 
financování pozemkových úprav  
v obci Hukvaldy. 

6.  Schválila uzavření smlouvy o provozo-
vání IC Hukvaldy s panem Miroslavem 
Bitterem na dobu od 1.10.2016 do 
30.11.2016.

7.  RO projednala cenové nabídky na 
provedení opravy příjezdové komu-
nikace ke zdravotnímu středisku 
v Rychalticích, jako nejvýhodnější 
vybrala nabídku firmy Swietelsky 
stavební z Šenova u Nového Jičína 
za částku 189 046,23 Kč bez DPH  
a zároveň schválila uzavření smlouvy 
s touto firmou.

8.  RO schválila přijetí dotace na poří-
zení dopravního automobilu auto-
mobilu pro JSDH Hukvaldy ve výši  
450 000 Kč od Ministerstva vnitra.

9.  RO schválila podání žádostí o dotace 
na výstavbu chodníku Rychaltice 
– Dolní Sklenov ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury (podíl dotace 

85%, předpokládané náklady akce 
jsou podle rozpočtu kolem 7 mil. Kč, 
na zpracování žádosti vybrala firmu 
GAPA Hodonín za částku 10 000 Kč 
bez DPH.

 Podání žádosti o dotaci z Programu 
obnovy kulturních památek a památ-
kově chráněných nemovitostí v MSK 
na rok 2017 – restaurování sochy 
svatého Jana Nepomuckého a svatého 
Floriána – předpokládaná cena akce 
450 000 Kč, dotace 50 %)

10.  RO schválila podání žádosti o dotaci 
na z Mor avskosle zského k r aje  
z programu podpory aktivit v oblasti 
kultury na rok 2017 na vydání knihy 
„Hukvaldské obrazy Jana Václava 
Sládka“.

11.  RO vzala na vědomí cenovou kalku-
laci na projekční a geodetické práce 
na rozšíření vodovodu v Krnalo-
vicích ve výši 150 000 Kč s tím, že 
tato částka bude zařazena do roz-
počtu obce na rok 2017, projekt by byl  

INFORMACE Z OBCE

Ať lásku, kterou v srdci máte, s velkým elánem rozdáváte
a ono se vám to brzy vrátí, všechny problémy se ztratí.

Šťastné a veselé Vánoce  
všem občanům obce Hukvaldy 

přeje 
starosta Luděk Bujnošek, 

místostarostka Ivana Hrčková 
a pracovníci obecního úřadu
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zpracován a připraven na podání 
žádosti o dotaci.

12.  RO schváli la uzavření smlouv y  
o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK 
na zakoupení dopravního automo-
bilu pro hukvaldské hasiče ve výši  
225 000 Kč.

13.  RO schválila přijetí dotace z rozpočtu 
MSK na výsadbu stromků v obecním 
lese ve výši 48 100 Kč.

14.  RO projednala nabídky na reali-
zaci kanalizační přípojky u budovy 
obecního úřadu a jako nejvýhodnější 
schválila nabídku od firmy Jaromír 
Blažek – Zemní práce z Čeladné za 
částku 86 763 Kč včetně DPH.

15.  RO schválila nabídku od společnosti 
DIGIS z Ostravy na vložení ortofoto-
mapy do stávajícího programu GIS  za 
cenu 3 025 Kč včetně DPH.

16.  RO projednala výsledky výběrového 
řízení na nákup auta pro hukvaldské 
hasiče (VŘ prováděla firma Seller 
Moravia z Ostravy) a schválila rozhod-
nutí o výběru nejvhodnější nabídky od 
společnosti AGROTEC z Hustopečí u 
Brna za částku 1 448 000 Kč bez DPH 
a zároveň schválila s touto firmou uza-
vření kupní smlouvy. Předpokládaný 
termín dodávky auta je únor-březen 
2017.

17.  RO projednala cenové nabídky na 
realizaci přístřešku rodného domu 
Leoše Janáčka a na realizaci této akce 
vybrala firmu DRŽIK z Ostravy za 
částku 388 155 Kč včetně DPH.

18.  RO vzala na vědomí podnikatelský 
záměr Kláry Adamcové a Jana Sed-
láčka na provozování Hospůdky na 
koupališti a schválila smlouvu na 
provozování na dobu 5 let.

19.  RO schválila uzavření přílohy č.1 ke 
smlouvě o vypůjčce se ZŠ a MŠ Leoše 
Janáčka Hukvaldy z důvodu navýšení 
ocenění budovy po rekonstrukci 
osvětlení dílen a tělocvičny a nově 
vybudovaných přístřešků na kola.

20.  RO schválila přijetí dotace základní 
školou z Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy ve výši 946 573 Kč  
na vzdělávání pedagogů, projekt 
chůva ve školce pro děti mladší tří 

let, deskové a logické hry pro žáky  
a čtenářské kluby, doučování žáků.

21.  RO uložila podání žádosti o dotaci na 
opravu místní komunikace na cha-
tovišti z programu podpory obnovy 
a rozvoje venkova vyhlášené Minis-
terstvem pro místní rozvoj (předpo-
kládané náklady 1 200 000 Kč, výše 
dotace 50%)

22.  RO vzala na vědomí vyúčtování  
23. ročníku Mezinárodního hudebního 
festivalu Janáčkovy Hukvaldy, jehož je 
obec Hukvaldy spolupořadatelem.

23.  RO schválila výroční zprávu o činnosti 
ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy za 
minulý školní rok 2015 – 2016.

24.  RO vzala na vědomí zadávací pod-
mínky k veřejné zakázce zadané 
SMOPO na služby projektového 
manažera, administrátora veřejných 
zakázek a investičního dozoru na 
akci „Rozšíření splaškové kanalizace 
v obci Hukvaldy a Inženýrské sítě  
a komunikace – objekt SO 04 kana-
lizace.

25.  RO schváli la uzavření smlouv y  
o dílo s firmou Zemní práce – Jaromír 
Blažek, Čeladná 684, na zhotovení 
kanalizační přípojky u obecního 
úřadu Hukvaldy za cenu 86 763,- Kč 
vč. DPH.

26.  RO schváli la uzavření smlouv y  
o veřejném divadelním provozování 
díla s Kateřinou Schauerovou, Eliášova 
27, Praha 6 na realizace divadelního 
představení s názvem „Návštěvy pana 
Greena“ dne 20.02.2017 v 19.00 hod.  
v sále Základní školy L.Janáčka na 
Hukvaldech, za cenu 30 000,- Kč bez 
DPH + úhrada dopravy a zároveň 
schválila cenu za vstupenku ve výši 
250,- Kč, studenti a důchodci 200,- Kč.

28.  RO schválila Plán lesní činnosti  
v obecních lesích na rok 2017.

29.  RO schválila provedení opravy povr-
chu „Dvorského mostu“ v Rychalti-
cích, na základě předložené cenové 
nabídky firmou Swietelsky stavební 
s.r.o. Suvorovova 538, Šenov u Nového 
Jičína, za cenu 74 223, 81 Kč vč. DPH.

30.  RO schválila realizaci propojení 
studny za účelem přívodu vody ze 

studny do zásobníku vody na zavla-
žování fotbalového hřiště a tenisových 
kurtů, firmou INSTOP servis CZ ze 
Staré Bělé za cenu 29 627,- Kč s DPH.

31.  RO souhlasila s výsledkem výbě-
rového řízení na veřejnou zakázku, 
vyhlášenou Sdružením měst a obcí 
povodí Ondřejnice, „Služby projek-
tového manažera, administrátora 
veřejných zakázek a investičního 
dozoru na projekt „Rozšíření splaš-
kové kanalizace v obci Hukvaldy k.ú. 
Sklenov, Rychaltice“ a „Inženýrské 
sítě a komunikace – objekt SO 04 
Kanalizace“ a projekt „Hukvaldy 
– splašková kanalizace, II. etapa“  
s firmou Value added.

32.  RO souhlasila s průjezdem rychlostní 
zkoušky Valašské rally přes obec 
Hukvaldy ve dnech 25.a 26.3.2017. 

33.  RO schválila pořízení boxu Gardena, 
k propojení domácí vodárny k teni-
sovým kurtům za cenu 5 249,- Kč  
a hadice o délce 200 m v hodnotě  
8 568,- Kč k dokončení projektu zavla-
žování fotbalového hřiště a tenisových 
kurtů v rámci schváleného rozpočtu 
obce Hukvaldy na rok 2016.

34.  RO schválila zavření dohody o čin-
nosti a umístění stavby v ochran-
ném pásmu vodního díla č. 1795/D/
FM/2016 se Severomoravsk ými 
vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s.  
o umístění stavby „Výstavba chodníku 
v obci Hukvaldy (Dolní Sklenov-Rych-
altice)“ na pozemcích parc.č. 1204/1 
a 653/1 v k.ú. Rychaltice, ve kterých 
je veden dálkový přivaděč pitné vody 
DN 500 O Chlebovice-Hájov.

35.  RO schválila uzavření dodatku č. 3  
k pojistné smlouvě č. 5900009231 se 
Slavií pojišťovnou a.s. na prodlou-
žení doby platnosti původní pojistné 
smlouvy na období od 01.01.2017 
– 30.6.2017 z důvodu sjednocení 
počátku pojištění ostatních obcí  
v rámci Sdružení měst a obcí povodí 
Ondřejnice.

36.  Poskytnutí kalendáře obce Hukvaldy 
na rok 2017 občanům obce Hukvaldy 
bezplatně. (1 domácnost/1 kalendář).

 Ivana Hrčková, místostarostka obce
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DOTACE V ROCE 2016

CO SE PODAŘILO ZREALIZOVAT V ROCE 2016

V letošním roce jsme žádali o dotace  
a také získali f inanční prostředk y  
z několika v yhlášených programů  
z Moravskoslezského kraje, Ministerstva 
pro místní rozvoj, IROP (integrovaný 
regionální operační program) a Minis-
terstva vnitra.

1. Moravskoslezský kraj
-  Program na podporu přípravy pro-

jektové dokumentace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje na projekt 
„Nástavba odborných učeben ve 
4. patře ZŠ a MŠ Leoše Janáčka 
Hukvaldy“, který zahrnoval zpracování 
projektové dokumentace a zpracování 
žádosti o dotaci z IROP.

 Projektová dokumentace byla zpraco-
vána firmou Projekty – statika včetně 
stavebního povolení a zpracovává se 
žádost o dotaci, která musí být podána 
do konce února 2017). Celkové náklady 
této akce činí 194 400 Kč, dotace 75% 
ve výši 145 800 Kč.

- Program na podporu přípravy pro-
jektové dokumentace 2016 z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje na projekt 
„Chodník Hukvaldy – Drážky“, který 
zahrnuje zpracování studie stavby, 
projektové dokumentace a žádosti  
o dotaci. V současnosti se zpracovává 
studie stavby. Celkové náklady akce 
byly stanoveny na 360 000 Kč, přidělená 
dotace 75% činí 270 000 Kč.

-  Program obnovy kulturních památek 
a památkově chráněných nemovitostí 

v MSK na projekt „Obnova fasády 
rodného domu Leoše Janáčka na 
Hukvaldech“ ve výši 350 000 Kč. Cel-
kové náklady činily 969 195 Kč, práce 
prováděla firma DRŽIK z Ostravy.

-  Program podpory obnovy a rozvoje ven-
kova v MSK na akci „Rekonstrukce sil-
noproudé elektrotechniky a osvětlení 
v dílnách a tělocvičně ZŠ a MŠ Leoše 
Janáčka Hukvaldy“. Celkové náklady 
činily 504 059 Kč, podíl dotace 60%.

-  Podpora hospodaření v obecních lesích 
2016 – na výsadbu 5 000 kusů sazenic 
buku ve výši 48 000 Kč.

-  Dotace na „Hasičské auto pro JSDH 
Hukvaldy“ ve výši 225 000 Kč, na 
pořízení hasičského auta máme při-
slíbeno dalších 450 000 Kč z Minis-
terstva vnitra, zakázku získala firma 
Agrotec Hustopeče u Brna a celkové 
náklady budou činit 1 752 080 Kč. Auto 
bude dodáno počátkem měsíce března  
2017.

Také máme přislíbenou dotaci pro rok 
2017 na hasičské auto ve výši 450 000 Kč  
pro rychaltické hasiče z Ministerstva 
vnitra. V současnosti jsou podány potřebné 
dokumenty na Hasičský záchranný sbor  
a čekáme na registraci akce. 

Dále jsme požádali o dotace z rozpočtu 
MSK, které byly vyhlášeny pro rok 2017 
a to na „Restaurování sochy svatého 
Jana Nepomuckého a svatého Floriána 
na hukvaldském podzámčí z Programu 
obnovy kulturních památek a památkově 

chráněných nemovitostí (náklady akce 
– 453 000 Kč, dotace 50% - 226 500 Kč  
a z Programu na podporu aktivit v oblasti 
kultur y na v ydání knihy „Hukvald-
ské obrazy Jana Václava Sládka“, (cel-
kové náklady 216 000 Kč, dotace 50% -  
108 000 Kč), které budou vyhodnoceny  
v příštím roce.

2. Ministerstvo pro místní rozvoj
-  „Obnova drobných sakrálních staveb 

2016“ - byly opraveny kříže na hřbitově 
v Rychalticích a u mlýna na Dolním 
Sklenově a Kaplička pod lesem za cel-
kové náklady 280 600 Kč, výše dotace 
70% činila 196 420 Kč.

-  Obnova místních komunikací 2017 
– bylo požádáno o opravu komunikace 
na chatovišti, vyhodnocení bude na jaře 
příštího roku. Předpokládané náklady 
činí 1 200 000 Kč, podíl dotace 50% - 
600 000 Kč.

3. Integrovaný regionální operační 
program - IROP

Zpracovává se žádost o dotaci na 
„Nástavbu odborných učeben ve 4. patře 
ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy“, (viz. 
bod 1.), předpokládané náklady podle 
rozpočtu činí 7 500 000 Kč, podíl  dotace 
je 85 % - 6 375 000 Kč. Výsledek bude 
znám v polovině roku 2017, realizace  
v roce 2018 – 2019. 

 
 Ivana Hrčková, 
 místostarostka

1.  Nákup auta pro rozvoz obědů 
značky Fiat – 315 400 Kč, dodavatel 
Pavlas Trust z Chlebovic.

2.  Přístřešek na kola u základní školy 
– 208 109 Kč, zhotovitel Truhlářství 
Josef Fajkus z Hukvald

3.  Oprava komunikací:
-  na Horním Sklenově – 109 760 Kč 

– zhotovitel firma Jan Slabý z Bru-
šperka

-  komunikace ke zdravotnímu stře-
disku – 228 744 Kč – zhotovitel 

firma SWIETELSK Y z Šenova  
u Nového Jičína

-  oprava povrchu vozovky na Dvor-
ském mostě v Rychalt ic ích –  
74 223,81 Kč s DPH
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CENY VODNÉHO A STOČNÉHO OD 1. LEDNA 2017

4.  Oprava kanalizace u čp. 14 v Rychal-
ticích – 30 244 Kč – zhotovitel firma 
Jan Slabý z Brušperka

5.  Úprava prostranství před základní 
školou – 366 303 Kč – zhotovitel firma 
Zemní práce Jaromír Blažek z Čeladné

6.  Nákup komunální technik y –  
999 546 Kč – dodavatel firma Husquar- 
na Lipka z Frenštátu pod Radhoštěm

7.  Rekonstrukce mostu u Štef ka  
v RychalticíchR – 3 623 942 Kč – 
zhotovitel TRADE STAV z Ostravy 
– Hrabůvky. V současnosti se vyrábí 
ocelová konstrukce, práce na mostě 
začnou na jaře 2017.

8.  Kácení stromů 1. etapa – 418 739 Kč 
– zhotovitel firma Ing. Ivan Tachezy  
z Ostravy – Hrabůvky

9.  Obnova fasády rodného domu Leoše 
Janáčka - 969 195 Kč (z toho dotace 

350 000 Kč) – zhotovitel firma DRŽIK 
z Ostravy

10.  Oprava přístřešku u rodného domu 
Leoše Janáčka na Hukvaldech –  
388 155 Kč – zhotovitel firma DRŽIK 
z Ostravy

11.  „Rekonstrukce silnoproudé elek-
trotechniky a osvětlení v dílnách  
a tělocvičně ZŠ a MŠ Leoše Janáčka 
Hukvaldy“ - 501 059 Kč (dotace  
265 600 Kč) – zhotovitel firma Bartoš 
elektro z Frenštátu pod Radhoštěm

12.  Oprava drobných sakrálních sta-
veb v obci Hukvaldy – 280 600 Kč 
(dotace 196 420 Kč)

13.  Studna na zavlažování fotbalového 
hřiště a tenisových kurtů – celkové 
náklady 128 808 Kč
-  výkop studny – 52 474 Kč
-  pořízení nádrže na vodu – 18 150 Kč

-  přeprava nádoby – 7 260 kč
-  vybetonování základu pod nádrž –  

7 480 Kč
-  instalace domácí vodárny na pře-

čerpání vody ze studny do nádrže –  
29 627 Kč

-  box GARDENA nástěnný box na 
hadici – 5 249 Kč

-  hadice o délce 200 m – 8 568 Kč
14.  Rozšíření osvětlení u zdravotního 

střediska v Rychalticích – 60 890 Kč  
- firma Kamil Vantuch - Elektro  
z Brušperka

15.  Oprava hasičské zbrojnice na 
Hukvaldech – výměna oken, oprava 
a nátěr dveří a nápisu – 28 160 Kč 
– zhotovitel Truhlářství Josef Fajkus  
z Dolního Sklenova

16.  Rozpracované projektové dokumen-
tace:
-  PD na rekonstrukci lávky naproti 

restaurace u Richarda - 96 800 Kč  
– zhotovitel Ing. Jaromír Dybal  
z Valašského Meziříčí 

-  PD na stavební úpravy pro nový výtah 
do Domu s pečovatelskou službou 
– 14 900 Kč – zhotovitel firma PRO-
JEKTY STATIKA z Frýdku – Místku

-  PD na rozšíření vodovodu v Krna-
lovicích – 150 000 Kč – zhotovi-
tel Ing. Miloslav Klich Projekční  
a inženýrská činnost z Bašky

-  Studie rekonstrukce hospůdky na 
koupališti – 34 500 Kč – zhoto-
vitel firma PROJEKTY STATIKA  
z Frýdku – Místku

 Ivana Hrčková, místostarostka

Cenu vodného určují Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s.
  Voda pitná (vodné)               36,01 Kč/m3 (bez DPH)           41,41 Kč ( včetně DPH 15%)

Cenu stočného určuje Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice. 
  Voda odvedená (stočné)      31,27 Kč/m3 (bez DPH)           35,96 Kč ( včetně DPH 15%)

Ceny budou uplatněny vůči odběratelům dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

 Ivana Hrčková, místostarostka
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Vánoce - nejkrásnější svátky v roce nej-
víc prožívají děti. Před několika lety jsme 
se zapojili do akce Obce Hukvaldy Roz-
svěcení vánočních stromů a od té doby již 
tradičně slavnostně rozsvěcujeme vánoční 
strom před školou. V letošním roce jsme 
zvolili datum 6. 12. 2016 – na Miku-
láše. V 15:00 hod. pěvecký sbor Húkalky 
zazpíval při rozsvěcení vánočního stromu  
v nové části Hukvald - Krnalovicích.  
I přes brzkou odpolední hodinu se zúčast-
nili mnozí obyvatelé Krnalovic. Nechy-
běl projev pana starosty s poděkováním 
paní místostarostce za skvělý nápad a na 
zahřátí slivovička. 

Po příjezdu z Krnalovic se byli předsta-
vitelé Obce Hukvaldy pozdravit s bývalými 

pracovníky školy – seniory, kteří se také 
každoročně setkávají, aby si zavzpomínali 
a podívali se, jak se škola rozvíjí. 

V 16:00 hod. se za padajících vloček 
sněhu představil Honza Mareš se svými 
kamarády z žesťového kvintetu. Krásné. 
Následoval zpěv koled zúčastněných  
a dětmi očekávané rozsvícení vánočního 
stromu.

Po příchodu do školy si všichni měli 
možnost zakoupit výrobky dětí na vánoč-
ním jarmarku - výuka finanční gramot-
nosti v praxi. Ve foyeru sálu členové Unie 
rodičů, pod vedením Miriam Gřesové, 
prodávali punč Petra Eliáše a další občer-
stvení. Paní učitelkou Broňkou Havlovou 
a žáky vánočně vyzdobený sál přivítal 
nebývalé množství rodičů, prarodičů, 
bývalých žáků a ostatních návštěvníků. 
Nebylo divu. Vystupovali téměř všichni 
žáci školy. Paní učitelky připravily se 
svými třídami a kroužky krásný program. 
Děti byly úžasné. Dramaturgii programu 
měla na starosti paní učitelka hudební 
výchovy Vlaďka Strnadová. Ozvučení 
pan zástupce Martin Křenek a pan uči-
tel Radek Jarošek. Všichni organizátoři, 
včetně pana školníka a paní uklízeček si 
zaslouží velké poděkování. Program aka-
demie bude vysílán v kabelové televizi  
o vánočních svátcích. 

Na dobrovolném vstupném se vybrala 
částka 8 455 Kč. Finanční prostředky 
budou předány do pokladny Unie rodičů 
a budou použity na kulturní a sportovní 
akce žáků školy. DĚKUJEME.    

 Alena Lévová, ředitelka školy

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
U ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY LEOŠE JANÁČKA HUKVALDY
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Vítání nových občánků do svazku obce 
Hukvaldy má také u nás dlouholetou tra-
dici a uskutečňuje se většinou dvakrát 
ročně podle počtu narozených dětí. Letošní 
druhé vítání se konalo v sobotu 5. listopadu 
2016 na obecním úřadě na Hukvaldech. 
Původně bylo pozváno 12 dětí  se svými 
rodiči, prarodiči i sourozenci, ale nakonec 
bylo přivítáno deset nově narozených dětí 
: Sofie Viktorie Giňovská, Šimon Žabka, 

Lukáš Rožnovský, Ema Čajánková, Amálie 
Švestková, Mia Drobňáková, Julie Šusta-
lová, Adriana Janková, Matyáš Černík, 
Ema Ficová. Děti obdržely malý dárek  
v podobě hezké knížky, DVD s nahrávkou 
z akce, soubor fotografií a každá maminka 
květinu a rodiče se podepsali do pamětní 
knihy. Nové občánky přivítala místosta-
rostka obce Ivana Hrčková spolu s dětmi 
Základní a mateřské školy Leoše Janáčka 

na Hukvaldech, které pod vedením paní 
učitelky Mgr. Radmily Křenové předvedly 
pásmo říkanek a básniček.

Podle rozhodnutí Zastupitelstva obce 
Hukvaldy každé nově narozené dítě také 
dostává peněžní dar v hodnotě 2 000 korun, 
které si vždy rodiče při předložení rodného 
listu mohou vyzvednout přímo na Obec-
ním úřadě na Hukvaldech.

 Marta Sobotíková, matrikářka

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

ŠKOLA
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD S OHŇOSTROJEM

Obec Huk valdy, Základní škola  
a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy 
a Unie rodičů pořádají již tradičně lampi-
ónový průvod k některému z významných 
výročí českého státu. Průvody vychází od 
pomníků padlých na Hukvaldech a v Rych-
alticích. Snažíme se tak i menší děti učit 
hrdosti na hukvaldské občany, kteří padli 
za naši svobodu. V letošním roce se průvod 
konal u příležitosti Dne boje za svobodu  
a demokracii. Po příchodu ke škole, státní 

hymně, projevu pana starosty následoval 
ohňostroj, který hradila Obec Hukvaldy. 
Ohňostroj zajistil Bedřich Žárský. Sbor 
dobrovolných hasičů Rychaltice připravil 
a zapálil vatru. Děkujeme. V sále pak 
pro děti čekaly soutěže. Občerstvení 
zajišťovala Unie rodičů pod vedením její 
předsedkyně Miriam Gřesové. Členy Unie 
rodičů jsou aktivní a pracovití mladí lidé, 
kteří dělají pro školu maximum. Velmi jim 
za to děkuji. 

Krásné vánoční svátky
Blíží se nejkrásnější svátky v roce, 

kdy se bilancuje, rekapituluje, hodnotí 
výsledky práce a plánují se úkoly do 
budoucna. Přeji občanům naší krásné 
obce za zaměstnance i žáky školy příjemné 
a klidné prožití vánočních svátků. V roce 
2017 hlavně zdraví a lásku, alespoň trochu 
štěstí, síly do plnění pracovních úkolů  
a spokojenosti v kruhu nejbližších. 

 Alena Lévová, ředitelka školy
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ADAPTAČNÍ POBYT 1. ROČNÍKU

Školní rok 2016/2017 naši prvňáčci 
zahájili adaptačním pobytem v Rychalti-
cích. Byly to tři příjemné dny plné zážitků, 
radostí a vzájemného citového obohaco-
vání. Dopoledne vždy patřilo učení a říze-
ným aktivitám. Po obědě nesměl chybět 
odpočinek či chvilka relaxace. Protože 
počasí dětem přálo, každé odpoledne trá-
vily venku při společných hrách, šly na 
prohlídku místního kostela, procházkou do 
zámecké zahrady nebo mlsaly v cukrárně 
na Hukvaldech. Poslední večer nesměl 
samozřejmě chybět ani táborák. Přes-
tože se někdy objevila i slzička smutku po 
mamince, nakonec všichni pobyt úspěšně 
zvládli a zasloužili si obrovskou pochvalu 
a medaili. Mgr. Kateřina Kociánová, 

třídní učitelka 1. ročníku
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MLADÍ REDAKTOŘI INFORMUJÍ O ŠKOLNÍCH A MIMOŠKOLNÍCH AKCÍCH

Jak se zachovat v mimořádné situaci?
Už víme, jak ochránit člověka za 

mimořádných událostí, 26. září jsme si 
to v naší škole i vyzkoušeli. Po požárním 
poplachu, kdy se základní i mateřské 
škole podařilo vyklidit budovu za necelé 
tři minuty, se všichni nastoupení žáci 
vrátili do lavic. Na prvním a druhém 
stupni jsme sledovali naučný seriál 
„Štěstí přeje připraveným“. Každý díl se 
týkal jiného tématu, zjistili jsme napří-
klad, jak postupovat v případě požáru 
či povodně. Poté se žáci prvního stupně 
věnovali v yprávění o mimořádných 
situacích a jak se na ně připravit, druhý 
stupeň si v sále školy přichystal přehlídku 
„bezpečnostních oděvů“. Zástupci šesté 
až deváté třídy se s pomocí svých spo-
lužáků oblékli do pláštěnek, gumáků, 
rukavic, nechyběly ani plynové masky.  
Následně nám paní učitelka Hana Pisko-

řová zdůvodnila, kdo z maskovaných by 
přežil a kdo ne. Po zvolení nejbezpečněj-
šího kostýmu jsme už ve třídách plnili 
další úkol. Měli jsme zhotovit plakáty  
o některých probíraných situacích (v naší 
třídě se jednalo o zemětřesení, povodeň  
a sopečnou erupci). Po dotvoření našly 
své místo na nástěnce. Bylo příjemné 
strávit den ve škole trošku jinak.

Nikola Sokolová, 8. ročník 

Dabéři ve škole
K našemu překvapení nás přijeli 

navštívit vzácní hosté, herečka a dabérka 
Valérie Zawadská, herec a dabér Jiří 
Prager a zpěvačka Lenka Hrůzová. Sál 
naší školy tak v pátek 2. září zaplnil hlas 
zlé Uršuly z pohádky Malá mořská víla  
a šmouly Koumáka. Akci uváděla Lenka 
Šimurdová – redaktorka a moderátorka 
TV Studia Sněženka Sedlnice. Naše hosty 
zpovídali dva deváťáci ze školní redakce 
Ježkovo Vočko, Oliver Jati a Filip Laník. 
Hosté nám například vysvětlili, co je 
dabing a jak vypadá jejich běžný pracovní 
den, seznámili nás také se svými veselými 
pracovními příhodami. Slyšeli jsme tři 
písničky v podání Lenky Hrůzové, shodli 
jsme se na tom, že má nádherný hlas. Po 
skončení akce hosté podepisovali foto-
grafie. Setkání se nám moc líbilo a už se 
těšíme na další.

Diskotéka
Teprve začal školní rok a žáci sou- 

časné deváté třídy už si pro žáky druhé- 
ho stupně připravili první akci – disko-
téku ve školním sále. Konala se v pátek  
23. září. Vzhledem k našemu věku trvala 
od půl páté odpoledne do půl deváté 
večer. Měli jsme možnost si koupit  
i malé občerstvení – kofolu, džus, párek  
v rohlíku a několik dalších pamlsků. Každý 
alespoň chvíli pořádně tančil, velice jsme 
se vyřádili díky hlasité hudbě. Všichni se 
už těšíme na ples, který opět uspořádají  
žáci 9. A.

Sportovní den ve škole
Pátek 16. září patřil mezi nejlepší 

školní dny. A důvod? Konal se totiž 
sportovní den a nemuseli jsme se učit. 
Všichni žáci prvního a druhého stupně 
celé dopoledne sportovali. Mezi disciplíny, 
které jsme vykonávali, patřily sedy a lehy, 
běh na 1000 metrů, šedesátka, trojskok, 
člunkový běh, hluboký předklon, stoj na 
jedné noze, hod basketbalovým míčem 
a měření váhy a výšky. Bylo to trošku 
náročné, ale měli jsme několik přestávek. 
Snad budeme patřit mezi ty lepší, aby nás 
zase navštívil nějaký slavný sportovec 
nebo sportovkyně. 

Veronika Bůžková, 8. třída

B ěhe m le t n ích pr á z dn i n z ač a l  
v knihovně na Hukvaldech úklid a čtenáři 
i návštěvníci zaznamenali velké změny. 
Hlavním důvodem je záměr lépe využít 
místnost, ve které sídlila část žákovské 
knihovny. Ve spolupráci s Městskou 
knihovnou v Brušperku jsme začali 
aktualizovat knihovní fond podle návrhu 
nového metodického pokynu, kter ý  

v současné době připravuje Minister-
stvo kultury. Cílem je nabízet čtenářům  
i návštěvníkům knihovny takové knihy, 
které jsou zajímavé pro současné čtenáře.

Metodickou pomoc poskytla paní 
Renáta Kovalová, vedoucí Městské 
knihovny Brušperk. Knihovna v Bru-
šperku poskytuje pomoc hukvaldské 
knihovně, ať už se jedná o metodické 

poradenství, vzdělávání knihovníků či 
práci s knihovním fondem. „Tyto činnosti 
jsou podporovány dotací poskytovanou 
Moravskoslezským krajem,“ uvádí Renáta 
Kovalová.

Knihy u vás doma
Během říjnového Týdne knihoven 

vyhlásila knihovna čtenářskou amnestii.  

VELKÝ ÚKLID V OBECNÍ KNIHOVNĚ  
PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE LEOŠE JANÁČKA HUKVALDY
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MEZINÁRODNÍ VÝMĚNNÝ POBYT ERASMUS+ MAĎARSKO

Učitelé a žáci naší školy měli mož-
nost absolvovat další výměnný pobyt  
v rámci projektu Erasmus +, tentokrát  
v Maďarsku. Uskutečnil se ve druhé 
polovině října (od 16. 10. do 22. 10. 2016).

Učitelé Marcela Jašková a Martin 
Křenek doprovázeli šest žáků. Poznání 
čekalo na Julii Axmannovou, Martu Annu 
Kučovou, Alexandru Větřilovou, Tomáše 
Nováka, Tadeáše Řeháčka a Magdalénu 
Větřilovou. Ve vesnici jménem Ruzsa je 
převzali zástupci maďarských rodin. 

Povinným jazykem pobytu byla ang-
ličtina, protože nikdo z nás neuměl 
maďarsky. Po slavnostním přivítání ve 
škole jsme se zúčastnili otevření mini-
muzea, kterému zástupci každého státu 

zařazeného do projektu věnovali tři věci, 
které souvisí s jeho tradiční kuchyní, poté 
učitelé připravovali saláty své země. 

Mezi další aktivity patřilo zdobení 
perníčků, vyrábění postaviček z potravin  
a dlabání dýní. Ani pohyb nezůstal 
stranou. Jízda na koni, turistika, tanec  
i plavání zaujaly.

Navštívili jsme Ruzsu, Bikal, Szeged, 
Mórahalom, Szentendre a Budapešť. 
Poznali jsme zvyky a pokrmy Maďarska. 
Navázali jsme nová přátelství. Děkujeme 
za milé přijetí a těšíme se na předposlední 
setkání v Turecku, pojedeme v březnu 2017.

Jak bylo v Maďarsku?
Několik žáků naší školy si díky pro-

jektu Erasmus+ užilo výměnný pobyt  
v Maďarsku. Tři z nich nám odpověděli na 
několik otázek:

Co jste dělali v Maďarsku?
Tomáš Novák: Hráli jsme fotbal a jezdili 

na kolech.
Tadeáš Řeháček: Nakupovali jsme  

v aréně Plaza.

Magdaléna Větřilová: Bydleli jsme  
u rodin a komunikovali s ostatními lidmi  
z jiných zemí.

Jaký byl váš nejlepší zážitek?
Tomáš Novák: Nakupování.
Tadeáš Řeháček: Návštěva bazénu.
Magdaléna Větřilová: Večírek, nebo spíš 

diskotéka na rozloučenou.

A váš nejhorší zážitek?
Tomáš Novák: Moc se mi tam líbilo, 

nejhorší zážitek nemám.
Tadeáš Řeháček: Taky nemám žádný 

nejhorší zážitek.
Magdaléna Větřilová: Můj nejhorší 

zážitek byla jízda na kole.

A jaké bylo bydlení u rodin?
Tomáš Novák: Bydlení u rodin bylo 

super, vařili nám dobré jídlo.
Tadeáš Řeháček: Bylo to tam dobré.
Magdaléna Větřilová: Byla jsem spo-

kojená.
Marcela Jašková, 

koordinátorka projektu

Žádali jsme čtenáře o vrácení knih, 
které mají půjčené déle než rok. Jsou 
mezi výpůjčkami i rekordní desetileté. 
Na výzvu a možnost vrátit bez plateb za 
prodlení nebo pokut zareagovalo několik 
čtenářek. S koncem roku budeme oslo-
vovat dopisem i ostatní, kteří ještě doma 
svazky z knihovny mají. Zároveň od 
prosince platí v knihovně nový knihovní 
řád. Jeho součástí jsou i změny poplatků 
při upomínkách. 

Poplatek za prodlení dříve
1. upomínka (po 50 dnech) 10,- 1,-
2. upomínka (po 90 dnech) 20,- 2,-

3. upomínka (po 130 dnech) 30,- 3,-
4. upomínka (po 170 dnech) 40,- 4,-
5. upomínka (po 210 dnech) 50,- 5,-

Ještě jedna novinka
V knihovně od září za výpůjčním 

pultem čtenáři potkávají novou tvář. 
Patří paní Markétě Kološové, která od 
nového roku bude novou knihovnicí. 
Připravuje zútulnění knihovny a také 
další spolupráci se školou. Přihlásila 
knihovnu a děti do projektu Knížka pro  
prvňáčka. Cílem této akce je rozvoj čte-
nářských návyků žáků od prvního ročníku 
školní docházky. Do projektu přihlašuje 

letošní žáky prvních tříd základních 
škol veřejná knihovna ve spolupráci se 
školou v místě působnosti knihovny. Děti 
během roku budou několikrát pozvány 
do knihovny, aby společně procvičili 
čtenářské aktivity. Odměnou jim bude 
na konci roku originální česká knížka, 
která se nedá koupit po další dva roky  
v obchodní síti. Projekt podporuje Svaz 
knihovníků a informačních pracovníků 
a zapojená knihovna musí být jejím  
členem. 

Přeji vám krásné vánoční svátky. 
Zuzana Jurečková, 

knihovnice
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KROUŽEK VAŘENÍ A STOLOVÁNÍ

INFORMACE O PROJEKTU

V letošním školním roce jsme v naší 
základní škole otevřeli kroužek „Vaření  
a stolování“ pro mladší žáky.

Po dohodě s vedením školy došlo  
k modernizaci jídelny cvičné kuchyně  
v podobě nového stolového zařízení, polic 
a věšáků na zástěry.

Velmi nás potěšil zájem některých 
maminek malých kuchtíků pomoci kulturně 

rozběhnout činnost kroužku. Dík patří paní 
Kateřině Eliášové za krásné kuchařské 
ochranné oblečení a spoustu drobností pro 
estetizaci pracovního prostředí.

Další poděkování patří paní Tereze 
Bartulcové za focení dětí, ze kterého 
vzejdou nástěnné obrazy na výzdobu 
stěn a přislíbení části výtěžku z Vánoč-
ního jarmarku na Horním Sklenově pro 

dovybavení cvičné kuchyně. Velmi si Vaší 
pomoci vážíme.

Malí kuchtíci se zatím seznámili se 
základy studené kuchyně. Připravili si 
postupně tři druhy předkrmů – plněná raj-
čata šunkovou pěnou, plněná vařená vejce 
s přízdobou a zapékané tousty. Protože se 
jim práce dařila, mnozí své umění před-
vedli i svým blízkým v domácím kruhu. 

V listopadu děti pekly a zdobily oře-
chové perníčky, se kterými se pochlubí 
na jarmarku u příležitosti rozsvěcení 
vánočního stromu u základní školy.

V dalších měsících čeká kuchtíky pří-
prava teplé kuchyně. Budou se učit vařit 
polévky, zeleninové i masité pokrmy, péct 
moučníky. Seznámí se základy správného 
stolování, nákupem a skladováním potra-
vin a zdravým způsobem stravování.

V lednu je dohodnuta návštěva restau-
race U námořníka. Pan majitel Petr Eliáš 
přislíbil besedu s ochutnávkou některých 
vybraných pokrmů.  Za nabídku děkujeme 
a těšíme se na vypravování o kuchařských 
začátcích a zajímavých zážitcích z jeho 
kuchyně.

Bronislava Havlová, vedoucí kroužku

Základní škola a Mateřská škola 
Leoše Janáčka Hukvaldy je zapojena 
do dvouletého projektu Ministerstva 
školství mládeže a tělovýchovy, který 
je plně hrazen z prostředků Evropské 
Unie a Ministerstva školství. Finanční 
částka činí 946 573 Kč.

Do projektu jsou zapojeni všichni 
učitelé základní i mateřské školy. 

Číslo výzvy: 022

Registrační číslo:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001866

Název projektu: Komunitní škola – mate-
matická gramotnost Hukvaldy

Číslo jednací projektu:
MSMT-29358/2016

Projekt je určen na zlepšení kvality ve 
vzdělávání jak v základní škole, tak v mateř-
ské škole. Realizace projektu byla zahájena 
1. 9. 2016 a ukončena bude 30. 8. 2018. 

Mateřská škola:
• Další vzdělávání pedagogických pracov-

níků
• Osobnostně sociální rozvoj předškol-

ních pedagogů MŠ 
• Specifika práce pedagoga s dvouletými 

dětmi

• Sdílení zkušeností pedagogů z růz-
ných škol prostřednictvím vzájemných 
návštěv

• Odborně zaměřená tematická setkávání 
a spolupráce s rodiči dětí

• Chůva – personální podpora MŠ
• Prevence logopedických vad a problémů 

komunikačních schopností u dětí v MŠ

Základní škola:
o Další vzdělávaní pedagogických pracov-

níků ZŠ – matematická gramotnost
o Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ 

zaměřené na inkluzi (vzdělávání již 
realizováno)
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• Sdílení zkušeností pedagogů z růz-
ných škol prostřednictvím vzájemných 
návštěv

• Čtenářský klub pro žáky ZŠ (v odpoled-
ních hodinách)

• Klub zábavné logiky a deskových her 
pro žáky ZŠ (v odpoledních hodinách)

• Doučování žáků ohrožených školním 
neúspěchem (v odpoledních hodinách)

• Odborně zaměřená tematická setkávání 
a spolupráce s rodiči žáků ZŠ (v odpo-
ledních hodinách)

Klub zábavné logiky a deskových her 
Radoslav Jarošek, Hana Piskořová

Klub zábavné logiky a deskových her 
přivítal žáky prvního i druhého stupně 
naší školy.

Navštěvovat jej mohou již od září, a to 
díky projektu Komunitní škola – mate-
matická gramotnost Hukvaldy. Žáci se  
v klubu věnují hrám, které již ovládají, 

čekají na ně ale i nové herní dovednosti. 
Šachy, Dáma, Dostihy tak nezůstanou 
osamoceny. Děti zjistí, jak porazit spolu-
žáky například v Schasce, Isole, Krtkovi 
(cílem je získat zlatý krtkův rýč). Určitě 
neomrzí výhra ve velkém turnaji. Dva 
takové se již konaly. Žáci změřili síly  
v Dámě a v Piškvorkách. I když turnaje 

mají své vítěze, není poražených. Klub 
ovšem není jen o zábavě při hraní. Jeho 
členové trénují své logické myšlení, paměť 
a zručnost, které zúročí ve škole. Pro žáky 
máme dobrou zprávu. Projekt umožní 
nákup dalších nových her. Přijďte, těšíme 
se na vás.

Alena Lévová, koordinátorka projektu
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HASIČI
NÁŠ PRVNÍ BRAŇÁK ANEB CO JE TO ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI?

Hovorově braňák, správně závod požár-
nické všestrannosti je týmový běžecký 
závod v terénu, kde na trati dlouhé 2 až  
3 kilometry pětičlenná hlídka navštíví šest 
stanovišť s předepsanými úkoly. Jedná se 
o střelbu ze vzduchovky, základy topo-
grafie, uzlování, základy první pomoci, 
znalosti požární ochrany a technických 
prostředků a překonání překážky šplháním 
po vodorovném laně. Nezvládnutí úkolů je 
postihováno poměrně tvrdě trestnými body 
(minutami), které se přičítají k čistému 
běžeckému času. Pokud hlídka některé 
stanoviště na trati vynechá, je diskvalifi-
kována. Podmínkou úspěšného dokončení 
branného závodu je společné doběhnutí 
celé hlídky, počítá se čas posledního v cíli. 
Z jednoho družstva můžou být postaveny 
dvě pětičlenné hlídky.

Po letních prázdninách jsme zaměřili 
přípravu mladších žáků SDH Hukvaldy 
právě na branný závod, počasí nám 
umožnilo ještě trénovat venku. Všechny 
děti spolu se svými rodiči dostaly za 
úkol procvičovat uzlování a topografické 
značky, naučily se také, jaké typy hasících 
přístrojů se používají k hašení různých 
materiálů. Ochotní tatínkové připra-
vili dětem bezpečné zázemí i nezbytné 
pomůcky pro střelbu ze vzduchovky, natáhli 
i lano mezi dva stromy na šplhání. Děti se 
tak mohly seznámit se všemi disciplínami 
braňáku a získat malou představu o tom, 
co se v sobotu 15. října v Pražmě bude dít. 
Podařilo se sestavit dvě hlídky tak, aby jejich 
členové byli co nejvíce běžecky vyrovnaní. 

Ideální podzimní slunečné počasí ještě 
umocnilo velkou závodní motivaci obou 

hlídek mladších žáků SDH Hukvaldy. 
V silné konkurenci 25 družstev se naši 
nováčci neztratili a hlavně výborným 

NÁVŠTĚVA U OBORNÍCH VČEL

Ve druhém červnovém týdnu se třídy 
prvního stupně vypravily do obory ke 
včelkám. Zdejší včelaři pro nás připra-
vili ukázky z jejich práce. Žáci si vyzkou-
šeli stáčení medu, výrobu rámky do úlu, 
odlévání svíček z včelího vosku, ochut-
nali různé druhy medu a spoustu dalších 
činností. Dozvěděli se, jak to ve včelím 
úlu vypadá, jakou úlohu má ve společen-
ství každá včelka. Všechno bylo zajímavé  
a poutavé, vše nám s ochotou ukázali: 
Zdeněk Hajný, Mirek Bednář, Radek Pavel, 
Víťa Havlík, Zdeněk Sojka, Jana Volná, 
Patrika Peterková a další. Všem bychom 
chtěli poděkovat za hezky připravený 
program. Žáci dostali také malou svačinu 
a velmi nadšeni se vraceli zpět do školy. 
Cestou ještě probírali všechny zážitky 
slunečného dne a rozhodovali, který z ochut-
naných druhů medu byl nejchutnější.

Kateřina Větřilová, třídní učitelka 2. A
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během si vybojovali 16. místo. V součtu 
výsledků obou hlídek se počítá lepší 
čas. Obě naše hlídky nasbíraly poměrně 
hodně trestných minut, což je ovšem 
vada na kráse, se kterou se dá něco dělat. 
Disciplínou, ve které byly ztráty formou 
trestných minut nejvyšší, je střelba ze 
vzduchovky. Každý člen hlídky má tři rány  

a střílí do tří dřevěných špalíků ze vzdá-
lenosti 10 metrů z pozice ležícího střelce. 
Všechny ostatní disciplíny lze natrénovat 
a naučit se. Našim cílem pro další sezónu 
je zbavit se většiny trestných minut právě 
z těchto disciplín. A ta střelba se postupem 
času a získáváním zkušeností zlepší taky. 
Máme radost, že se vytvořila dobrá parta 

dětí, které chtějí trénovat, zlepšovat se 
a závodit. Děkujeme všem členům SDH 
Hukvaldy a rodičům dětí, kteří pomáhají 
při organizačně náročnějším tréninku  
a s dopravou dětí na závody. A těšíme se 
na novou závodní sezónu.

Markéta Máchová
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TURISTI
NA KOLE PO ŽELEZNÝCH HORÁCH

Ve dnech 16. - 18. září 2016 jsme (KČT 
Hukvaldy) uskutečnili cyklozájezd do 
pohoří Železné hory. Pro přiblížení se 
tato oblast nachází mezi městy: Chrudim, 
Hlinsko, Čáslav. Toto pohoří patří k méně 
navštěvovaným, ale o to větší bylo naše 
překvapení, kolik se zde nachází přírod-
ních zajímavostí, kulturních a technic-
kých památek. Železné hory nepatří 
k nejvyšším pohořím – nejvyšší zdejší 
kopce se nacházejí ve výšce těsně nad  
700 m.n.m., přesto jsme museli zdolat – 
vyjet několik dlouhých a táhlých výjezdů. 
Na 24 cykloturistů se tedy vydalo do této 
oblasti, aby si přiblížili toto pohoří.

I když to s počasím vypadalo všelijak, 
měli jsme to štěstí, že nám skoro nepršelo, 
teplota byla ucházející. To ze zpráv  
z domova jsme se dovídalí, že Hukvaldy 
kropí dlouhotrvající déšť.

Celá oblast Železných hor je prošpi-
kována množstvím zaniklých lomů  
a dolů, historickými památkami – přede-
vším z doby Keltů – jejich obětní kameny  
a svytyně, opidum a zaniklých osad. Dále 
jsme navštívili takové památky jako zříce-
niny hradů Lichnice, Žumberk, Svojšice či 

Oheb u Sečské přehrady, zámky Chrudim, 
Slatiňany, Heřmanův Městec, z technic-
kých památek byly nejzajímavější Berlova 
vápenka v Třemošnicích, rozhledna na 
Zuberském kopci, ledna Bára u Chrudimi 
atd.

Krajina v Železných horách je protkána 
řadou koňských stezek. Koně jsme potká-
vali častěji než cyklisty. Plně jsme využí-
vali těchto koňských stezek – člověk 
si ale musel dávat pozor na to, po čem  
jede...

Hluboký dojem v nás zanechala návštěva 
Veselého Kopce u Hlinska – vesničky o 30 
staveních – převážně roubenek. V této 
vesničce – skanzenu se natáčely takové 
filmy jako Cirkus Humberto, Lotrando  
a Zubejda, Golet v údolí, Nesmrtelná teta 
nebo Sedmero krkavců. Podobný skanzen 
byl ke shlédnutí i v samotném centru města 
Hlinsko.

Po celé tři dny byla na kolech pohodová 
atmosféra, ubytování jsme měli zajištěno 
v hotelu Kapitán u Sečské přehrady. Za 
celé 3 dny jsme najeli zhruba na 150 km  
terénu.

A z ohlasu zúčastněných cykloturistů 
to nebyla naše poslední návštěva v Želez-
ných horách.

KČT Hukvaldy 
Slávek Koval
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PO ZAROSTLÉM CHODNÍČKU – SPADANÝM LISTÍM 2016 – 35. ROČNÍK

Pochod se jde 2x ročně, a to v polovině 
května a podruhé koncem října, přesněji 
ve svátek 28. října,  kdy se jde opačným 
směrem. Letos se konal už 35.ročník. Celá 
trasa je značena místním červenobílým 
čtverečkem, jaký se používá pro naučné 
stezky. Podzimní trasa pochodu začíná  
u hospůdky Na Koupališti na rozcestníku 
Hukvaldy-koupaliště a zpočátku vede 
souběžně s modrou turistickou značkou 
a první kilometr je zprudka do kopce  
k Janáčkově lavičce, kde je krásný výhled 
na Malou a Velkou Stranu a také na hrad 
Hukvaldy. Potom trasa už mírnějším 
stoupáním pokračuje na Babí horu  
a potom na vrch Kubánkov. Tato trasa je 
částí Naučné stezky Hůrky, která vede až 
do Palkovic. Z Kubánkova se jde převážně 
souběžně se žlutou turistickou značkou  
a taky Naučnou stezkou Janáčkův chod-
níček až se dojde do Kozlovic do areálu Na 

mlýně. Tady bylo připraveno občerstvení, 
ale opět obsluha nestíhala obsloužit davy 
turistů. Je to už takový kolorit tohoto 
podzimního chodníčku a my s tím už 
tak nějak počítáme. Turisté si tady mohli 
zakoupit účastnický list a taky do svých 
tzv. cancáků (turistických knížek) ora-
zítkovat různá razítka věnovaná různým 
pamětihodnostem a přírodních památek 
z Hukvald a z okolí Hukvald. Od Mlýna 
cesta pokračuje do kopce na vrch Skalka 
okolo Křížové cesty až ke dřevěné zvo-
ničce. Odtud se jde kolem oborního 
plotu k žebříku, kterým se dá dostat do 
hukvaldské obory. V této oboře se chová 
daňčí a mufloní zvěř. Naučná stezka 
Janáčkův chodníček pokračuje oborou 
rovnou do Hukvald , ale naše trasa pokra-
čuje Naučnou stezkou Hradní vrch, která 
vede až nahoru na hrad. Turisté, kteří se 
zaregistrují na této akci mají možnost 

navštívit bezplatně hrad Hukvaldy. Letos 
této možnosti využilo na 48 turistů. Pro-
bíhají zde neustálé opravy, a tak je zde co 
vidět. Trasa tohoto pochodu končí opět  
u hospůdky Na Koupaliště, kde je pro 
turisty připraveno občerstvení v podobě 
dršťkové  a slepičí polévky a je nutno říci, 
že tady jsou na davy turistů připraveni. 
Celý den bylo pěkné podzimní počasí  
a tak se výlet vydařil. Trasa taky není moc 
náročná – má jen 15 km.

Podzimní chodníček - cesta vede 
pěknou přírodou a hlavně podzimní pří-
roda,když je vše krásně vybarveno, tuto 
krásu ještě zdůrazňuje.

Díky krásnému počasí v tomto svá-
tečním dni se tohoto podzimního pochodu 
zúčastnilo 293 registrovaných turistů  
z blízkého i dalekého okolí. 

Slávek Koval, 
předsedaKČT Hukvaldy
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ZÁBŘEŽSKÁ VRCHOVINA - TURISTICKÝ VÝLET V OKOLÍ LOŠTIC

V komorním obsazení jsme ve dnech 
15. - 16. října 2016 absolvovali dvoudenní 
výlet po Zábřežské vrchovině v okolí 
Loštic a Litovle.

Zábřežská vrchovina je krásným, ale 
především turisticky zcela nedoceněným 
pohořím Moravy. Kromě několika málo 
turisticky „ profláknutých „ cílů jako je 
hrad Buchlov, Javoříčské či Mladečské 
jeskyně anebo Velký Kosíř – hanácký 
Mont Blanc, tady turistu téměř nepotkáte. 
Poněkud to napravuje stále bouřlivěji 
se rozvíjející cykloturistika, přesto tady 
turistický ruch rozvoj teprve čeká.

První den jsme se vydali na trasu Zka-
menělý zámek, naučná stezka Špraněk, 
Javoříčské jeskyně, hrad Buchlov, naučná 
stezka lišky Bystroušky, Loštice. 

Tato 20-ti kilometrová trasa vedla 
převážně lesem, kde podzim hrál všemi 
barvami. Místy jsme vystoupali na výhle-
dová místa jako Zkamenělý zámek, hrad 
Bouzov či Kadeřín. Dominantou této 
oblasti je hrad Bouzov, který patří nejen 
k nejkrásnějším moravským hradům, ale 
vůbec k nejkrásnějším hradům ve střední 
Evropě. Siluetu hradu Bouzov je možné 
spatřit již z velké dálky. Hlavně díky 
nápadné, asi 60 metrů vysoké věži zvané 
Hláska, jejíž zářivě červená barva svítí 
jako maják ukazující cestu do přístavu. 

Další dominantou zdejší oblasti jsou 
Javoříčské jeskyně – je to komplex několika 
desítek jeskyní, které vznikly v mohutném 
komplexu devonských vápenců v těsném 
sousedství obce Javoříčko.

Navštívili jsme také muzeum olomo-
ucký tvarůžek v Lošticích. Toto muzeum 
otevřené v roce 2014 přibližuje návštěv-
níkům výrobu, přípravu a historii tzv. „olo-
mouckých tvarglů“. Samozřejmostí pro nás 
byla i návštěva tvarůžkové cukrárny. 

Druhý den jsme se vydali na trasu 
kolem řeky Moravy do městečka Litovel. 
Na trase jsme šli převážně v lužním lese, 
kde byly přírodní zajímavosti typu: jes-
kyně Podkova, kterou jsme prošli (jednalo 
se asi o 200 metrovou jeskyni se zimovi-

štěm vzácných netopýrů), Čertův most 
– kamenný most, zříceninku Rytířskou 
síň a další zajímavosti. 

Po celý víkend nám počasí přálo, pod-
zimní příroda nám ukázala plno barev na 
stromech, keřích, loukách a pastvinách. 

Tímto zájezdem jsme zakončili pěší zájez-
dovou sezónu 2016 našeho odboru KČT  
a už plánujeme zájezdy na rok 2017. A kam 
že to bude ? 

Slávek Koval
KČT Hukvaldy
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ZA MIKULÁŠEM S ČERTY NA PALKOVICKÉ HŮRKY

V předvečer první adventní neděle 
sobotu 3. prosince se hukvaldští turisté 
sešli i s dětmi u hospůdky Na koupališti, 
aby vyrazili na Palkovické hůrky a třeba 
tam našli Mikuláše s čerty a možná  
i s Andělem. 

Vyrazili jsme po třetí hodině odpo-
lední v počtu 27 dospělých, 16 dětí a tři 
psi. I když bylo brzké odpoledne, cestou 
ke Kubánkovu se začalo brzy smrákat  
a ještě před cílem u chaty Barborka pod 

Kubánkovem jsme šli za tmy. Jasná obloha 
nás provázela trasou a nad našimi hla-
vami svítil do noci jasně měsíc s dalšími 
hvězdami. K tomu ještě napadaný sníh  
a krásné ticho v lese.

Chata Barborka je touto dobou uza-
vřena, ale pro naši skupinu ji otevřeli  
a my se mohli ohřát v příjemně vytopené 
místnosti. Nutno podotknout, že děti 
aby mohly posedět v hospůdce se musely 
vykoupit u čerta u vchodu. 

Za další hodinu přišel i Mikuláš  
s jiným čertem a dokonce i s Andělem.  
A děti ať chtěly nebo ne, musely buďto 
odzpívat písničku nebo zarecitovat bás-
ničku, aby dostaly pamlsek. 

Po nezbytné fotce celé skupiny jsme si 
to zamířili z Palkovických hůrek domů. 

A příští rok půjdeme na Palkovické 
hůrky za Mikulášem s čerty již podvacáté.

Slávek Koval, 
KČT Hukvaldy
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KRNALOVICE
OSLAVA VZNIKU NOVÉ MÍSTNÍ ČÁSTI - KRNALOVICE

Je podzimní páteční odpoledne, měsíc 
září vrcholí a na Tobolové louce v Krna-
lovicích finišují poslední přípravy na 
velkou akci  - oslavu sjednocení a vzniku 
Krnalovic  jako další části obce Hukvaldy 
vedle již existujícího Horního a Dolního 
Sklenova, Hukvald, a Rychaltic. 

Sluníčko svítí, improvizované podium 
čeká na své protagonisty, lavice ukryté 
pro“ jistotu“ pod dva velké stany se poma-
linku zaplňují občany Krnalovic a pozva-
nými hosty. Mírná nervozita ve vzduchu 
je patrná, není se však co divit. Přijdou 
všichni? Nebude zde víc organizátorů než 
hostů? Kdo však tady určitě nechybí, je 
TV Sněženka, která ještě před zahájením 
začíná natáčet svou reportáž. Redaktorky 
se ptají: Co to vlastně dnes slavíte? O co 
jde? Kdo zatím stojí?

A le to už začíná oficiální částí 
programu. Moderátorka dnešní akce 
Marta Szopová v krátkosti vysvětluje 
pointu celého tohoto příběhu takto:

„Neví se přesně, kdy část obce ležící 
na úpatí Palkovických hůrek pod Střední 
Babí horou vznikla – pr vní zmínka  
o Krnalovicích je někdy z období 1876 až 
1878, kdy jsou Krnalovice zaneseny na 
vojenských mapách. Místní kronikářka 
se domnívá, že snad má tato část obce 
počátek již dřív – v období josefínské 
parcelace – důkazem je kámen s datem 
1780, který se před léty objevil u plotu 
jednoho z místních stavení. V každém 
případě si tato část obce nesla historicky 
nelogické správní uspořádání – větší část 
domů a pozemků spadala pod Hukvaldy 
tedy rychaltický katastr a část pod fryčo-
vický katastr.

Dlouholeté úsilí většiny „ krnalovic-
kých“ o připojení domů pod fryčovickým 
katastrem k Rychalticím a následné 
úvaha změnit celé Krnalovice na ofici-
ální a legitimní část obce Hukvaldy se 
konečně letos naplnilo. Vše se podařilo 
nejen díky zřejmě příznivému postavení 

hvězd, ale především díky ochotě se 
dohodnout. Spolupracovat a dohodnout 
se museli zastupitelé Obce Hukvaldy, 
zastupitelé Obce Fryčovice, pracovníci 
katastrálního úřadu ve Frýdku – Místku 
a v neposlední řadě vlastníků pozemků  
v Rychalticích, které byly směněny a dány 
jako náhrada pod fryčovický katastr za ty 
„ krnalovické“.

A jaké jsou benefity této události? Jde 
o jednodušší a efektivnější život občanů. 
Určitě je jednodušší projednávat případné 
investiční akce – např. opravu místní 
komunikace s jedním obecním úřadem 
než se dvěma. Určitě je efektivnější svoz 
odpadku, který zajišťuje jeden obecní úřad 
a ne dva jak tomu dlouho bývalo. A tvorba 
územního plánu? Určitě se bude lépe 
rozhodovat pod jednou obecní správou.

A co se týká benefitů osamostatnění 
… prostě budeme v Krnalovicích snadněji  

k nalezení. Zanesení Krnalovic do map 
a to i satelitních umožní vyhledávání dle 
navigace. Lépe nás vyhledají doručovací 
společnosti typu PPL, DHL, ale i Rychlá 
pomoc v případě ohrožení života. Čas 
ukáže, že i toto rozhodnutí bylo správné 
a stálo za to, vydržet všechny ty admini-
strativní procedury spojené se změnou 
adresy.“

Po úvodním vysvětlování všichni 
p ovs t ávají  a  v z dáváme hold t é t o 
státotvorné akci za poslechu státní hymny. 
Je krásná a v podání mladých zpěvaček 
Izabelky Jati a Natálky Křenkové velmi 
dojemná. Má zde na oslavné akci vzniku 
samostatné části obce své místo.

Po doznění vlasteneckých tónů pokra-
čuje oficiální část oslavy. Na pódiu se 
vystřídají starostové dotčených obcí, slovo 
patří p. Luďkovi Bujnoškovi, starostovi 
obce Huk valdy a p. Leo Volnému, 
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Vážení hosté,
ano všechno má svůj čas a dnes je čas 

děkovat. Já bych chtěl trochu zeširoka 
poděkovat za Krnalovice, krátce vzkázat 
a krátce poprosit.

Základ toho sloučení vytvořila neoby-
čejná jednota skupiny 38 vlastníků, včetně 
4 organizací, kteří byli ochotni převést své 
majetky z katastrů Fryčovice do katastrů 
Rychaltice, tzn. pod obec Hukvaldy. Sami 
uznáte, že v době, kdy se společnost stále 
tříští na menší a menší zájmové skupiny 
a mnohdy to končí jen zájmem jedince, 
tak je to velký úspěch. Pochopitelně ta 
skupina byla naprosto různorodá jako 
kterákoli jiná. Bylo zde všechno: velký 
zájem a angažovanost, naděje – třeba 
nereálná, malý zájem o tuto aktivitu,  
s odstupem času jsem se třeba dozvěděl, 
že jedna osoba o to až tak velký zájem 
neměla, ale nechtěla to zkazit většině – to 
taky není málo! Jak jistě víte, podmínkou 
obce Fryčovice byl souhlas všech vlastníků 
movitých i nemovitých majetků a zároveň 
všech plnoletých trvale přihlášených 
obyvatel. K těmto 38 vlastníkům musíme 
připočítat 8 vlastníků, kteří byli ochotni 
naopak převést část svých pozemků na 
katastr obce Fryčovice, dle dohody obou 
obcí, o kompenzaci ztráty výměry obce. 
Moc jim děkujeme!

Snaha něco zlepšit je jedna věc, ale roz-
hodovat a nést si zato zodpovědnost je věc 
druhá. My bychom moc chtěli poděkovat 
radám obce Hukvaldy a Fryčovice, že 

vše bylo připravené tak, aby se hlasovalo  
v zastupitelstvech obou obcích s takovým 
výsledkem, že nikdo nebyl proti. Moc jim 
děkujeme!

Musím za Krnalovice i osobně zmínit 
starosty Fryčovic: pan Jiří Volný a pan Leo 
Volný. Myslím si, že měli možnost, protože 
jsou oba autority v obci, s úplně minimální 
aktivitou snahy o sloučení překazit, čí být 
jen proti, ale oni dodrželi ústní domluvu 
a na sloučení mají velký podíl. Moc jim 
děkujeme! 

Musím za Krnalovice i osobně zmínit 
starostu Hukvald pana Luďka Bujnoška  
a paní místostarostku Ivanu Hrčkovou, 
zajímali se celou dobu  o naše snahy, 
navštěvovali naše spolkové akce, seznamo-
vali se s lidmi a v závěrečných fázích jed-
nání stáli jednoznačně a výrazně na straně 
sloučení Krnalovic. Moc jim děkujeme!

Musím za Krnalovice i osobně podě-
kovat zastupitelstvu za hlasování z března 
2011, kdy jednohlasně souhlasilo se 
zájmem občanů o převedení  fryčovické 
části Krnalovic a tímto dnem se začaly 
odvíjet aktivity, vedoucí ke sloučení 
Krnalovic .

Naše snahy nebyly ničím podmíněné, 
ničím budoucím motivované, když jsme 
si psali v roce 2011 důvody, proč chtějí 
vlastníci přejít pod Hukvaldy uváděli: já 
jsem chodil na Hukvaldy do školy, moje 
děti chodily na Hukvaldy do školy, nebo 
moji rodiče chodili na Hukvaldy do školy 
a poslední já ve Fryčovicích skoro nikoho 

neznám. Víme z různých koutů Čech  
a Moravy jak vypadá vesnice se zaniklým 
hasičským sborem, fotbalovým oddílem 
i farností. Vše toto má na chod vesnice 
a kvalitu žití velmi neblahý vliv, avšak 
zánik školy má přímo vliv destruktivní. 
Vzkaz z Krnalovic zní: 4 generace školáků 
rozhodly o sloučení Krnalovic.

Prosba na závěr k těm 38 vlastníkům  
a všem, kteří vědí, jak se sloučení vyví-
jelo.  Kdybyste se dostali do víru diskuze  
v jakékoli formě a její téma by bylo, že nic 
nejde změnit, všechno je domluveno, roz-
děleno nebo snad podplaceno a rozhodují 
ti nahoře, tak prosím v rámci objektivity 
sdělte náš příběh a na příbězích záleží  
a ideje mají své následky.

Petr Axmann

starostovi obce Fryčovice. Na pódiu 
je vystřídá i host starosta obce Dobrá  
a zároveň senátor ČR Ing. Jiří Carbol, 
který vysloví pár podporujících slov.  
V projevech všech starostů zaznívá 
jednotná myšlenka – že když se chce tak 
to jde, že každá smysluplná myšlenka 
či záměr, pokud za ní občan jde, se 
může naplnit, ale nejde to bez aktivního 
přístupu občanů, bez úsilí, iniciativy. 
Prostě bez práce nejsou koláče.

A na sám závěr přichází Petr Axmann, 
předseda Spolku Krnalovice. Jeho projevem 
se mimo nastínění historie příběhu sloučení 
Krnalovic ozývají především slova díků 
směrem ke všem stranám a občanům, kteří 
se aktivně podíleli na sjednocení. Přepis 
jeho projevu najdete v občasníku taky.

Oficiální část končí písní z dílny  
D. Bárty oslavující život na vesnici a to  
v podání malých zpěvaček. A jak to 
všechno dopadlo? Díky sponzorům mohla 

proběhnout i neoficiální část oslavy s 
bohatým občerstvením, s možností si 
popovídat, potkat staré známé i neznámé, 
sdílet navzájem kousky svých životů – 
svých radostí a starostí, svých úspěchů 
i svých trápení tak jak život nám všem 
přináší. 

Nejsou nakonec tato setkávání to 
nejdůležitější v občanské společnosti?

Marta Szopová,
 členka rady Spolku Krnalovice

PROJEV PETRA AXMANNA
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DOBROČINNÁ AKCE
VÁNOČNÍ JARMARK PRO DOBROU VĚC 2016

V sobotu 19. listopadu 2016 se na 
Horním Sklenově konal v pořadí již  
V. ročník Vánočního jarmarku pro dobrou 
věc. Hlavním cílem akce bylo věnovat celý 
její výtěžek Základní škole a Mateřské 
škole Leoše Janáčka na Hukvaldech  
a Dětskému oddělení frýdecko-místecké 
nemocnice. 

Během celého dne si návštěvníci mohli 
u stánků podél hornosklenovské točny 
směrem k Penzionu Roubenka zakoupit 
krásné rukodělné výrobky od keramiky 
přes dekorační textil, věci z ovčího 
rouna, háčkované ozdoby, věnce, bižu-
terii, kovářské výrobky, svícny, ozdobné 
krabičky a přáníčka až po ručně dekoro-
vané baňky. K jídlu se podávala domácí 
valašská kyselica, v Toulavé pekárně se 
připravovalo několik druhů chlebových 
placek, ve stánku s keramikou U Kočků 
se opékaly výborné topinky s česnekem. 
Návštěvníci měli možnost zakoupit si 
domácí paštiky, uzeniny, proslulé horno-
sklenovské preclíky, pražené oříšky, 
mrkvánky či domácí svařák na zahřátí. 

Pro děti byla u Roubenky otevřena 
tvořivá dílna, kde si pod vedením umělec-
kého kováře Jindřicha Veselého vlast-
noručně ukovaly drobné dárky.  Kromě 
toho měly děti také možnost svézt se na 
starodávném kolotoči, vystřelit si z kuše 
nebo se projet na poníkovi. Dospělí si 
mohli nechat vyložit karty a určit karmu 
u paní Bronislavy Havlové, anebo jen tak 
posedět v Roubence u teplého čaje. Celou 
atmosféru pak doplňovala hudba kapel 
ŘEHOLE a R.U.M. rock band, a samo-
zřejmě nesmíme zapomenout na partu 
Mikuláše, Čerta a Anděla.

K radosti nás všech dorazilo i přes 
nepřízeň počasí mnoho lidí, zvláště 
místních, z čehož máme velkou radost.

Celková tržba z celé akce činila  
59.055,- Kč (vstupné, prodej punče, 
polévky, kávy a čaje, zákusků, tržba  
z kartárny a pronájem za stánky), od ní 

byly odečteny celkové náklady 34.267,- Kč 
(nákup potravin a alkoholu, obalových 
materiálů, pronájem kolotoče, hudba, elek-
třina, hudba, mzda za postavení a zbourání 
stánků, zapůjčení kostýmů, tisk letáků  

a pošta). Celkový zisk byl tedy 24.788,- Kč. 
Z této částky se věnovalo 22.000,- Základní 
škole Leoše Janáčka na zřízení „kuchyňky“ 
a 3.000,- půjde Dětskému oddělení ve 
frýdecké nemocnice.
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Nápad uspořádat dobročinný jarmark 
vznikl před několika lety v hlavě paní Terezy 
Bartulcové, která každoročně zorganizuje 
početný tým zapálených lidí a díky píli  
a ochotě všech se akce rok od roku rozrůstá 
a těší se zájmu více a více návštěvníků.

Za celý tým Vánočního jarmarku pro 
dobrou věc 2016 bychom chtěli srdečně 
poděkovat všem, kteří nás podpořili, 
pomohli, přišli či nám jen drželi palce. 
Moc si toho vážíme. 

Michaela Hrčková

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme manželům Tereze a Zbyškovi Bartulcovým za finanční dar z Jarmarku 
pro dobrou věc pro naši Základní školu a Mateřskou školu Leoše Janáčka Hukvaldy 
ve výši 22 000 Kč. Finanční prostředky budou využity na vybavení cvičné kuchyně, 
která je využívána nejen ve výuce, ale také pro nově zřízený kroužek vaření, o který 
je mezi dětmi velký zájem.  

Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy

SPORT
RŮŽOVÉ TLAPIČKY HUKVALDY V POLOVINĚ SOUTĚŽE

Do své druhé divizní sezóny (celkově 
10. v historii klubu) vstoupili hráči 
Růžových Tlapiček Hukvaldy v poněkud 
pozměněném personálním složení týmu. 
Kariéru z osobních důvodů přerušil jeden 
ze zakládajících členů Petr Grufík, Filip 
Korneta se přestěhoval za prací a fotbalem 
do Švýcarska. Přetržený křížový vaz 
kolene nedovolí v tomto ročníku nastu-
povat Marku Košicovi. Loňskou sezónu 
si zahrál i Jirka Huvar, ten se však chce 
věnovat pouze velkému fotbalu. Ofici-
álně se s námi rozloučil i další zakládající 
člen Radek Štefek (bydliště Olomouc), 
ten se však na některých utkáních objeví. 
Opakované zdravotní problémy s kolenem 
postihly i Honzu Rumla, který bude 
rovněž nějakou dobu bez futsalu. Celkem 
se tedy jedná o 6 hráčů, což je více než 
polovina týmu. Abychom udrželi určitou 
nastavenou úroveň a kvalitu, bylo nutné 
kádr vhodně doplnit. Proto jsme doplnili 
tým čtyřmi stabilními hráči, kteří mají 
za sebou bohaté fotbalové a futsalové 
zkušenosti. Z klubu Sákrovec Stará Ves 
přišli Ondřej Dvořák a Petr Chvostek. 

Stará Ves přerušila svoji činnost a my 
jsme toho využili. O. Dvořák se v minu-
losti za Tlapičky na některých turna-
jích již představil. Z Roubu Vítkovice 

(loňský účastník druhé nejvyšší futsa-
lové soutěže) jsme získali Michala Soška  
a posledním novicem do kvarteta je beze-
sporu nejzkušenější hráč ze všech David 
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Levčík. Bývalý reprezentant Mikesky 
Ostrava, 44 násobný reprezentant ČR, 
dvojnásobný účastník mistrovství Evropy 
(2003, 2005) a účastník mistrovství světa 
2004 v Thajwanu nám jistě bude předávat 
své bohaté zkušenosti. Samozřejmě neza-
pomínáme na náš „B“ tým, ze kterého 
můžeme vždy použít k doplnění zbýva-
jící hráče.     

V sezóně 2016/2017 se mění hrací 
systém soutěže. Již se nehraje dvouko-
lovým systémem doma-venku, zároveň 
se zvýšil počet účastníků z 9 na 11. Soutěž 
je rozdělena na základní část, kde se utká 
každý s každým jednokolově. Každý tým 
v základní části odehraje 5 zápasů doma 
a 5 zápasů venku. Následovat bude play 
off, kam postupuje nejlepších 8 týmů  
a play out, ve kterém se ve skupině utkají 
týmy na 9. až 11. místě. Play off se bude 
hrát na 2 vítězné utkání, týmy umístěné 
na 1. až 4. příčce zahájí barážové utkání  
v domácí prostředí.     

Po p olov i ně o dehr ané s out ě ž e 
(základní části) se hráči RT Hukvaldy  
v soutěži rozhodně neztratili a se 3 

výhrami, 1 remízou a 1 porážkou jsou  
v horní polovině tabulky Divize F. Domácí 
zápasy hrajeme v hale ZŠ v Brušperku 
(pátky od 19. 00 hod.) a chtěli bychom 
tímto pozvat všechny příznivce futsalu 
a fotbalu k návštěvě těchto utkání  
a k povzbuzování našeho týmu ve třetí 
nejvyšší republikové soutěži. 

Hráčský kádr ročníku 2016/2017: 
Adam Hubeňák, Daniel  Hubeňák, 
Ondřej Dvořák, Petr Chvostek, Martin 
Václavík, David Levčík, Michal Soško, 
Filip Korneta, Jan Otoupalík, Jan Rumel, 
Radek Štefek; (Jan Ermis, Lukáš Tobiáš, 
Jan Mifkovič – střídavé starty z „B“ týmu).                         

Zdeněk Hubeňák – vedoucí týmu

HISTORIE
ZAVEZENÍ KOUPALIŠTĚ

(Koncept pro zápis do kroniky obce za 
rok 2003)

V letošním roce došlo k zavezení 
bývalého bazénu na koupališti a následně 
k osetí upravené plochy trávou. Toto bylo 
plánováno již dříve, protože neužívaný 
bazén ohrožoval bezpečnost návštěv-
níků přilehlého pohostinství. Zaujala mě 
věta pronesená v souvislosti s likvidací 
bývalého koupaliště starostou Petrem 
Sobotíkem: „ Můj staříček v době krize, 
aby byla zajištěna práce nezaměstnaným, 
nechal koupaliště postavit, já ho nechal 
zasypat.“ Dlužno vysvětlit, že ač se stále 
říká „koupaliště“, možnost koupání tam 
nebyla již od roku 1979. Tehdy byl bazén 
okresním hygienikem jako nevyhovující 
hygienickým podmínkám uzavřen. 

Koupaliště na Hukvaldech má svou 
historii. Bylo vybudováno v blízkosti řeky 
Ondřejnice v roce 1934 v době hospodářské 
krize za starostování Jana Sobotíka, děda 
bývalého hukvaldského starosty. Obecní 
kronika je na informace o tomto počinu 
velmi skoupá. V zápise za rok 1934  kronikář 
Hynek Mlčoch píše: „Regulována řeka 
Ondřejnice a postaveno značným nákladem 
koupaliště, které tehdejší hukvaldské letovisko 
nutně potřebovalo.“ 

Napadlo mě, že iniciátorem vybudo-
vání koupaliště mohl být tehdejší majitel 
nového hotelu Jiří Mičaník. 

V roce 1938 je v kronice obce tento 
zápis:

„Dne 13. 8. 1938 odbývána pietní 
s la vn o s t  10  le t éh o  ú mr t í  z d e j š íh o 

rodáka, slavného hudebního skladatele  
Dr. Janáčka. Přípravy na Janáčkovu 
slavnost byly založeny velkor yse za 
spoluúčasti M. Ostravy a Brna. Bohužel 
pro nepříznivé počasí peněžní výsledek byl 
takový, že kryl vydání s obnosem 9000 Kč 
a na výstavbu pomníku (v Brně) nezůstalo 
nic. Slavnostní řeč u pamětní desky měl 
Dr. Helfert, profesor brněnské univerzity, 
a mimo to bylo mnoho řečníků jak ze světa 
uměleckého – hudebního, tak i politického  
a přátel Janáčkových. 

O d p o l e d n í  s l a v n o s t  s p o č í v a l a  
v průvodu od hasičské zbrojnice na výle-
tiště – koupaliště. V průvodu zařazeny 
mimo spolků a jednotlivců krojovaných 
i nekrojovaných,  i dva alegorické vozy: 
- Její pastorkyně a Liška Bystrouška –  
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HUKVALDSKÝ DVŮR – CO O NĚM VÍME?

Za poznatky z historie Hukvald a také 
bývalého arcibiskupského statku vděčíme 
pánům Hynkovi Mlčochovi, řediteli statku 
v letech 1919 až 1940 a jeho synu Vlasti-
milu Mlčochovi. Vytvořili práci, z níž je 
možné se dovědět o hradu, Hukvaldech,  
i statku mnoho zajímavého.

Počátky dvora sahají až  ke vzniku 
hukvaldského hradu. – tedy do 13. století. 
Původní stavby byly pravděpodobně 
dřevěné. Pod dvorem bylo 8 kůlen na dřevě-
ných sloupech, byly mapovány v roce 1833. 

Hlavní budovy bývalého dvora byly, 
jak je uvedeno v práci pana Mlčocha, 

postaveny z tvrdého materiálu (z kamene) 
v době v ýstavby Podzámčí. To bylo  
v polovině 18. století. Uvádí se, že původní 
budovy dvora byly poněkud výše. O tom 
svědčí, že při úpravě prostoru za stodolou 
se přišlo na dlažbu z pálených cihel. 

Vlevo od vjezdu do dvora (souběžně 
se silnicí) stávala kolnice, říkalo se jí 
„špricovna“ Byla v ní umístěna stříkačka,  
2 berlovky pro případ požáru. Dalšími 
budovami byly volárna a dvě kolny pro 
nářadí. Později byl objekt přebudován na 
byty, bydlel tam šafař. K objektu přiléhala 
stodola s mlaty, na jejím konci byl sklep 

a „žentourovna“, ta byla pro zchátralost 
zbourána v roce 1941. 

Vpravo od vjezdu (zase se rozumí 
souběžně se silnicí) byl původně byt 
pro šafáře se dvěma kuchyněmi, v nichž 
se vařilo pro čeládku. V roce 1898 byla 
přistavěna sladovna a celé toto křídlo bylo 
užíváno jako mlékárna a sýrárna. Mléko 
se tam sváželo ze dvorů Hájov a Luhy, 
denně se zpracovávalo 1000 l na čajové 
máslo a smetanu, která byla prý zasílána 
až do Vídně. Vyrábělo se několik druhů 
sýrů. V té době byl byt šafaře přemístěn 
do křídla vlevo od vchodu. V roce 1921 

z Janáčkových děl. V průvodu a na výle-
tišti účinkovaly dvě hudby – Mičaníkova  
a z Příbora. 

Výkon pěkně nacvičených valašských 
tanců nacvičených Jiřím Mičaníkem se sice 
odbýval, ale v dešti a blátě. Starý, 70 letý 
Bůžek jako opravdový, zachovalý a tvrdý 
Valach byl při tanci nejvíce obdivován. 
Filmování se pro nepřízeň počasí nevy-
dařilo, jen z průvodu na Podzámčí  bylo 
několik zdařilých snímků. Slavnost vysílána 
rozhlasem.“

 Na slavnost vzpomínala v ostravském 
rozhlase i paní Ludmila Žáková, která si 
Janáčka pamatovala. Podle paní Žákové 
byl hlavním organizátorem hoteliér Jiří 
Mičaník. Mladí  nacvičili  písně a lašské 
tance. Bylo to deštivé odpoledne. 

Pak je v kronice zmínka o koupališti 
ještě z roku 1955. Tenkrát podle kroni-
káře Jana Matuly bylo koupaliště důkladně 
opraveno a při jeho znovuotevření se prý 
konal velký jarmark. Poptávala jsem se na 
tuto událost, bohužel nikdo si to už  nepa-
matuje. Další zápis v kronice se zmiňuje  
o zahájení výstavby šaten v roce 1970.

Pátrala jsem i v jiných dokumentech  
a například ze zápisu z jednání obecní rady 
z 2. června  1938, uložených v archivu 
ve Frýdku-Místku, jsem se dozvěděla, 
že: „výčep na koupališti převzal hotel 
Mičaník, dozor měl Cyril Bůžek“, pak je 
tam poznámka: „vystavěn pavilónek na 
koupališti.“ Neodpověděla jsem si na 
otázku, zda do doby pronájmu koupaliště 
provozovala obec, ani netuším, kde se 

tento pavilónek nacházel a zda byl určen 
pro hudebníky. 

V roce 1940 je v zápise z  květnového 
jednání rady psáno, že pronájem koupa-
liště bude stanoven veřejnou dražbou. To 
bylo pravděpodobně v době, kdy hotel 
byl Jiřím Mičaníkem pro finanční potíže 
prodán. Kdo se stal nájemcem stánku, zda 
to byl nový vlastník hotelu Jiří Smička, 
jsem se nedočetla. Faktem je to, že po 
převzetí jiných pohostinských provo-
zoven spotřebním družstvem Jednota, 
koupaliště zůstalo obci, a to i po převedení 
tak zvaných „drobných provozoven“ pod 
správu Komunálních služeb Brušperku. 
To už však jiná historie bývalého koupa-
liště. 

Karla Klečková, kronikářka
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tam opět byly zřízeny byty. Vedle, vpravo 
od pravého křídla dvora byl v roce 1899 
přistavěn „prasátník“ (zřejmě objekt pro 
chov vepřového dobytka), který byl v roce 
1926 přebudován na obytné prostory. Spolu 
s ostatními budovami objekt přešel po roce 
1948 do vlastnictví státu a v 50. letech byl 
prodán k bydlení soukromým osobám. 
Ještě níže, pod dnešním parkoviště stávala 
stodola, která počátkem 90. let minulého 
století vyhořela. 

Naproti v jezdu, přes dv ůr, byla 
původně ovčárna. Ovce se vyháněly na 
pastvu do obory a do Kazničova. Po roce 
1840 byl chov ovcí zrušen, na místě ovčína 
byl postaven kravín s krásným klenbami. 
Dá se předpokládat, že tento objekt je 
nejmladší.   I když je dneska tato budova 
minulým hospodařením velmi zdevasto-
vána, původní klenby s litinovými sloupy 

zůstaly dodnes zachovány. Ve dvoře byla 
kašna, která vodou zásobovala celý dvůr. 

V práci pana Mlčocha se uvádí , že  
v roce 1854 budovy dvora zachvátil oheň, 
poškozeny však byly jenom střechy, které 
byly nově pokryty břidlicí, která s největší 
pravděpodobností nahradila šindel.

Po prvé pozemkové reformě přešly 
objekty spolu se zbytkovým statkem do 
majetku Nadace Dr. Leopolda Prečana. 
V roce 1948 se staly jejich vlastníkem 
Československé státní statky. Po založení 
JZD tam hospodařilo družstvo, k pravému 
křídlu dvora byl přistavěn družstvem 
objekt pro chov doby tka. Dvůr byl 
obehnán zdí, která sahala až k budově 
fary.

Objekty bývalého dvora byly číslovány 
podlomením čísla popisného 26 písmeny 
malé abecedy od „a“ až do „g“. V roce 

1939 po tak zvané domovní reorganizaci 
dostaly samostatná popisná čísla: 110, 
111, 112.

Číslo 110 bylo původně č. 26 d), které 
bylo přistavěno pro provozování holič-
ských služeb v roce 1923 ke stodole ve 
dvoře. Patřilo Arcibiskupství olomouc-
kému, od roku 1924 Nadaci Dr. Leopolda 
Prečana. V roce 1948 připadlo jako 
všechny objekty hukvaldského dvora 
Státnímu statku Český Těšín.  Holičství 
tam bylo ve dvou místnostech v přízemí 
provozováno do konce 90. let minulého 
století. Počátkem 90. let si místnosti  
v prvém poschodí, které sloužil před tím 
k bydlení, pronajala p. Jarmila Kolibová 
pro zřízení prodejny obuvi, kterou nazvala 
Bačkorka. Po skončení holičství v přízemí 
si pronajala i tyto prostory a prodejnu do 
nich z patra přestěhovala. 

Na snímku je vidět zeď, kterou byl dvůr ohrazen.

Hukvaldský pivovar - dobový snímek.

Snímek z roku 1974.

Situační plánek panského dvora na Hukvaldech (dle posledního
ředitele arcibiskupského statku Hukvaldy H. Mlčocha, 1940).



– 28 –

Číslo 111  vzniklo přečíslováním  
č. 26 a) – objekt mezi č. 110 a 26 byl v roce 
1921 přestavěn z bývalé stáje pro mladý 
dobytek. V roce 1924 připadlo Nadaci  
Dr. Prečana, v roce 1948 státu, v roce 1990 
byl odkoupen od tehdejšího okresního 
národního výboru do soukromého vlast-
nictví a část byla přeměněna na restau-
raci, která nese název  Hukvaldský dvůr,  
v části byl ponechán byt. Tento objekt 
nesl 2 popisná čísla – 26 a 111. V polovině  
90. let bylo tomuto objektu ponecháno číslo 
111, číslem 26 byla označena budova auto-
karosárny, která vznikla v areálu bývalého 
hukvaldského dvora přebudováním stáje, 
kterou vybudovalo v 70. letech minulého 
století zemědělské družstvo. Později tam 
vznikla pizzerie Na peci.

Číslo 112 bylo přiděleno v roce 1939 
objektu s číslem 26 c), který vznikl v roce 
1921 přestavěním bývalé sýrárny na čele-
dínské byty. Do konce 70. let minulého 
století byl celý k bydlení užíván. Počátkem 
80. let byla ve větší  části zřízena prodejna 
skla podniku TESKO Frýdek-Místek. 
Současně tam byla sběrna oprav obuvi  

a šatstva pro čistírnu. Byl ponechán jeden 
byt. Vlastnictví bylo stejné jako u před-
chozích budov. V roce 1990 byla budova 
prodána do soukromého vlastnictví  
a zůstala tam prodejna, nejdřív skla, 
později keramik y a upomínkov ých 
předmětů s názvem Zdenica. V části 
od vchodu vpravo byla v ybudována 
restaurace, která nejdříve nesla jméno 
Gloria, později byl přeměněn název na 
Restaurace u námořníka. Byla rozšířena  
o uvolněný byt. V roce 1999 si její provozo-
vatel pronajal prostory bývalé stáje, které 
upravil na další restaurační místnost – 
vznikla restaurace Budvarka.

Číslo 114 vzniklo v roce 1939 přečís-
lováním č. 26 g), které bylo v roce 1926 
přebudováno z „prasatníku“ vystavěného 
v roce 1899. V roce 1924 připadlo Nadaci 
Dr. Prečana, v roce 1948 státu. Později 
bylo prodáno pro trvalé bydlení do soukro-
mého vlastnictví.

Ke dvoru patřila panská ovčárna -  
obydlí pro ovčáka. Při číslování v roce 1820 
dostala číslo popisné 28. Po zrušení chovu 
ovcí byla přeměněna na vozatajnu (štra-

pacírnu) a 3 byty pro dvorskou čeládku. 
Byla tam stáj pro koně (pro 5 až 6 párů) 
a kočárovna. Objekt se nacházel  vlevo od 
objektu stodoly. Po parcelaci dvora v roce 
1924 byla o rok později přední část konírny 
upravena na garáž, kde později parkovaly 
autobusy. Část objektu, která původně 
měla tvar L, byla stavebně rozdělena na 
dvě budovy (druhá dostala čp. 115). 
Obě budovy  byly koncem 50. let prodány 
občanům pro bydlení (po roce 1948 byly ve 
vlastnictví bývalého MNV). Garáže zůstaly 
v  majetku obce, v druhé polovině 90. let 
byly prodány České poště, která po jejich 
zbourání na tomto místě postavila budovu 
nového poštovního úřadu.

Součástí dvora byl i pivovar, založený 
biskupem Vilémem Pr usinovsk ý m  
z Víckova v roce 1567, a palírna kořalky 
s výčepem z téhož období. Po požáru  
v roce 1766 byly budovy pivovaru i palírny 
postaveny znovu, zčásti za materiálu 
vyhořelého hradu, to znamená z kamene. 

Dlouholetými nájemci pivovaru byla 
rodina Jungova. 

Karla Klečková, kronikářka

Opět je za námi téměř rok a tak čtenáře 
seznámím ve stručnosti s činností Klubu 
seniorů Hukvaldy. Scházíme se každý 
čtvrtek, jednou měsíčně výbor klubu. 
Jen červenec a srpen máme prázdniny. 
Klub na schůzkách pořádá různé besedy. 
Každým rokem přijdou mezi nás zástupci 
Policie ČR z Palkovic, dovídáme se  
o trestné činnosti na seniorech, novinky  
v zákoně o jízdě vozidel, bezpečnosti 
provozu apod. Několik besed připravil pan 
Zdeněk Hubeňák a to o hercích a herečkách 
let minulých a jejich životních osudech. Má 
besedy vždy pečlivě připravené včetně foto-
grafií k tématu. V listopadu nám v klubu 
zahrála paní MUDr. Chalupová s přítel-
kyní. Atmosféra byla báječná, všichni jsme 
si zazpívali a výborně se bavili.

K pravidelné náplni patří vycházky do 
okolí. Jedna z nich měla za cíl posoudit 
nově instalovanou Lišku Bystroušku, 
jsme všichni pamětníci té původní. Velkou 
účast má opékání špekáčků u restau-
race na Koupališti. Je-li v den vycházky 
špatné počasí, tak se sejdeme v restauraci  
U Vajta nebo v Rychalticích jen tak na 
pokec a nějaké to pivko.

Na jaře pravidelně svoláváme výroční 
členskou schůzi, kdy hodnotíme uplynulý 
rok. Naši členové připraví v ýborné 
pohoštění a závěrem losujeme tombolu, 
tvořenou z našich příspěvků.

Další jarní akce je vaječina, letos 
proběhla v klubu. V lednu nám předseda 
Miroslav Bujnošek promítl video ze 
zájezdu Kopřivnické Tatry do Švýcarska.

Další video bylo úžasným nápadem. 
Lenka Rožnovská z našich fotografií  
z mládí sestavila soubor do počítače a my 
jsme hádali, kdo je kdo.

Díky dotacím vedení obce můžeme 
pořádat zájezdy.  Duben – Polsko  
a zahradnictví Pudelek, červen – sklárny 
Vrbno pod Pradědem a lázně Karlova 
Studánka, červen – Bořetice, vinný 
sklípek, září – velké Karlovice (natáčel se 
zde seriál Doktor Martin), sklárny Karo-
linka, Soláň a sochy vyřezávané ze dřeva 
místním umělcem, na zakončení dobrý 
oběd v motorestu Zavadilka. Poslední 
zájezd Polsko a Rybí dům v Chotěbuzi. 
Obec nám uhradila plavenky do Relax 
centra Fryčovice, abychom upevnili své  
zdraví.

SENIOŘI
KLUB SENIORŮ HUKVALDY – ROK 2016
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Před námi je poslední měsíc v roce. 
1.12. do klubu přijde Mikuláš v režii 
předsedy p. Miroslava Bujnoška a jeho 
manželky Terezky. Všichni se na dárky 
těšíme a moc za ně děkujeme. V prosinci se 
stalo tradicí vystoupení skupiny Radost. 

Seniorky této skupiny zazpívají písně 
s vánoční tématikou a navodí vánoční 
atmosféru. 29.12. je poslední schůzka 
roku 2016 s pohoštěním, zábavou a také 
si zazpíváme.

Z mého výčtu činnosti Klubu seniorů 
je zřejmé, že se nenudíme a rádi přivítáme 
do našich řad další seniory.

Za Klub seniorů všem přeji do Nového 
roku hodně zdraví a životní pohody.

Za Klub seniorů Věra Orviská
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Rádi bychom Vás, vážení občané, 
vážení vlastníci a uživatelé pozemků 
v katastrálních územích Rychaltice  
a Sklenov, informovali o připravovaných 
pozemkových úpravách, jejich významu, 
možnostech a cílech. Daná problematika 
je velmi obsáhlá a zahrnuje široký záběr 
činností napříč mnohými obory, jako jsou 
krajinné inženýrství, ochrana a tvorba 
životního prostředí, katastr nemovitostí 
s geodezií a kartografií, vodohospodář-
ství, územní plánování a mnoho dalších. 
Pozemkové úpravy tak představují složitý 
proces, ve kterém jsou současně řešeny 
problémy vlastnictví z let minulých spolu 
s požadavky dnešní doby v oblasti ochrany 
a tvorby stabilní, zemědělsky využívané 
krajiny a venkovského prostoru. 

Potřeba pozemkových úprav 
Venkovská krajina v naší republice a do 

jisté míry i v katastrálním území Rychaltic 
a Sklenova prošla vlivem a působením 
člověka složitým vývojem, na kterém se 
ve velké míře podílely politické a hospo-
dářské vlivy. V důsledku velkoplošného 
obdělávání půdy a tehdejšího způsobu 
hospodaření mnohdy došlo k zániku 
polních cest, přirozených liniových prvků 
(mezí, remízků apod.) a dalších funkčních 
krajinných složek. Neudržované a nere-
spektované vlastnictví pozemků způso-
bilo, že původní vlastnické parcely evido-
vané v katastru nemovitostí neodpovídají 
skutečnému stavu v terénu a objevuje se 
tak potřeba nového, smysluplného uspo-
řádání pozemků. Významným přínosem 
je také možnost realizace pozemkovými 
úpravami navržených opatření se vztahem 
ke krajině a se snahou o zachování  
a navýšení její hodnot.  

Hlavní cíle pozemkových úprav
Pro zdárný průběh jednotliv ých 

činností a etap pozemkových úprav je 
nezbytná úzká spolupráce občanů, jako 
vlastníků zemědělské půdy a znalců speci-
fických místních podmínek, se zpraco-
vateli (projektanty) pozemkových úprav  
a zástupci Státního pozemkového úřadu 
(pobočky Frýdek-Místek), aby došlo  
k naplnění hlavních cílů, kterými jsou 
zejména pro vlastníka:
- upřesnění vlastnictví pozemků (poloha, 

výměra)
- úprava nevhodného tvaru pozemku,  

s tím spojená vyšší efektivita obhos-
podařování pozemků a navýšení jejich 
tržní hodnoty

- možnost sloučení pozemků,
- možnost reálného rozdělení spoluvlast-

nictví
- zajištění přístupu k řešeným pozemkům 
- bezplatné vytyčení nově navržených 

pozemků
- a další možnosti, o kterých budou vlast-

níci v průběhu pozemkových úprav 
dostatečně a včas informováni… 

Mimo výše uvedené cíle, které dávají 
vlastníkovi šanci a příležitost, jak vhodně 
tvarově a prostorově uspořádat pozemky ve 
svém vlastnictví, jak vypořádat vlastnické 
vztahy k pozemkům za účelem umožnění 
racionálního hospodaření s jasně vyme-
zenými právy a povinnostmi, nabízejí 
pozemkové úpravy ve veřejném zájmu 
celou řadu možností, jak komplexně 
pozvednout úroveň venkovské krajiny  
a vyřešit škálu problémů identifiko-
vaných v daném území, a to realizací 
vhodných opatření v oblasti:
- eliminace povodňových škod realizací 

vhodných opatření (ochranné hráze, 
poldry, retenční nádrže apod.)

- adaptace krajiny na negativní projevy 
sucha (rybníky, soustavy vícefunkčních 
vodních ploch, mokřady apod.)

- protierozní ochrany zemědělsky obhos-
podařovaných půdních bloků (remízky, 
průlehy, vsakovací pásy, apod.)

- výstavby nových a rekonstrukce stávají-
cích polních cest a doprovodných stave-
ních objektů

- vytváření krajinotvorných prvků zvyšu-
jících ekologickou stabilitu území  
a dalších opatření…

Pozemkové úpravy tak chápou země-
dělskou půdu jako zásadní v ýrobní 
prostředek venkova, spoluut vářejí 
konkrétní podobu krajiny, svou komplex-
ností se podílejí na rozvoji venkovského 
regionu a v neposlední řadě jsou důležitým 
podkladem pro územní plánování a stra-
tegický vývoj obce.

Pozemkové úpravy z hlediska zákona
Proces pozemkových úprav je veden 

ve smyslu dle zákona č. 139/2002 Sb.,  
o pozemkových úpravách a pozemkových 
úřadech a o změně zákona č. 229/1991 
Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě 
a jinému zemědělskému majetku, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s dalšími 
příslušnými právními ustanoveními  
a normami. 

Zpracovatel, účastníci řízení a předmět 
pozemkových úprav

Pozemkový úřad zahájí pozemkové 
úpravy veřejnou vyhláškou, poté je prove-
deno výběrové řízení na zpracovatele, 
projektanta komplexních pozemkových 
úprav. S nejvhodnějším uchazečem, 
vítěznou odbornou projekční a geode-
tickou firmou, bude uzavřena smlouva 
o dílo. 

Účastníky pozemkových úprav jsou 
všichni vlastníci zejména zemědělské 
půdy v tzv. obvodu pozemkových úprav. 
Tímto obvodem je zpravidla katastrální 
hranice s tím, že území v zastavěné 
části obce, tzv. intravilánu bude vyčle-
něno a pozemky v něm nebudou před-

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V OBCI HUKVALDY (K. Ú. RYCHALTICE A SKLENOV)
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Vánoce jsou svátky klidu a pohody. 
Avšak i ve vánočním období musejí 
hasiči zasahovat u požárů, které by se 
nemusely při troše pozornosti přihodit. 

S vánočními svátky je neodmyslitelně 
spjato používání svíček. Domácnosti 
jsou v dnešní době doslova přeplněny 
hořlavými materiály. Čalounění nábytku, 
koberce nebo závěsy jsou vyrobeny z lehce 
hořlavých látek. I přes častá varování 
hasičů dochází každý rok v období vánoč-
ních svátků k mnoha požárům způsobe-
ných rozšířením ohně od hořících svíček. 
Jakákoli zapálená svíčka je v podstatě 

otevřený oheň, a proto bychom při mani-
pulaci s ní měli dbát zvýšené opatrnosti. Je 
potřeba si uvědomit, že ne každá vánoční 
dekorace se svíčkami je určena k zapa-
lování. Klasickým příkladem je adventní 
věnec. Při jeho pořízení je potřeba zjistit, 
zda svíčky na něm umístěné lze zapalovat 
nebo zda věnec má plnit pouze dekorativní 
úlohu a svíčky se nesmí zapálit. Na první 
pohled se jakákoli vánoční dekorace se 
svíčkami určená k zapalování liší od dekora-
tivní tím, že svíčky jsou odděleny od hořlavé 
dekorace nehořlavou podložkou. Toto 
však nelze vztáhnout paušálně na každý 

výrobek, proto vždy před koupí zkontro-
lujte návod, který by měl být vždy připojen. 

Dále je nutné vybrat i vhodné místo, 
kde bude vánoční dekorace se zapále-
nými svíčkami umístěna. Rozhodně není 
vhodné umístit takovou dekoraci tam, kde 
by mohlo dojít ke styku zapálené svíčky  
s hořlavým vybavením domácností např. 
k oknům, kde vlivem průvanu může dojít 
k pohybu záclon ke svíčkám, dále do blíz-
kosti sedacích souprav nebo na police  
a skříně, kde může dojít k rychlému rozší-
ření případného požáru. Pod dekoraci 
se zapálenými svíčkami položte vždy 

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
VÁNOCE

mětem pozemkových úprav. Jedná se tak  
o komplexní činnost na ploše téměř celého 
katastrálního území.

Postup prací v průběhu pozemkových 
úprav ve zkratce

Návrhu pozemkových úprav předchází 
podrobný průzkum terénu včetně vyhod-
nocení všech zjištěných skutečností. Je 
zaměřen na zkoumání řešeného území  
z hlediska dopravního systému, vodo-
hospodářských poměrů, z hlediska opti-
malizace druhů pozemků dle současného 
stavu a v neposlední míře se zaměřuje na 
složky životního prostředí. Celý průzkum 
je tak chápán jako základní tvůrčí nástroj, 
jehož výsledkem je nejen komplexní 
vyhodnocení řešeného území, ale také 
naznačení směru k řešení problémů  
v území se vyskytujících. 

Významným podkladem pro tvorbu 
návrhu pozemkových úprav je zaměření 
skutečného stavu terénu (zeměměřické 
činnosti) v obvodu pozemkových úprav, 
přičemž se zjistí, zda tento skutečný stav 
odpovídá zákresu v katastrální mapě. 

Násle dně jsou v yhotoveny t z v. 
nárokové listy, které určují, se kterými 
parcelami vlastník vstupuje do pozem-
kových úprav, s jakou výměrou, resp.  

s jakou cenou těchto pozemků (určenou 
dle bonity ( jakosti) půdy – nejedná se  
o cenu tržní). 

Velmi důležitou fází je pak zpraco-
vání tzv. „plánu společných zařízení“, 
což zahrnuje návrh kostry dopravního 
systému zpevněných a nezpevněných 
polních cest, návrh vodohospodářských, 
protierozních a krajinotvorných zařízení. 
Takov ýto návrh v ychází z předcho-
zích podrobných průzkumů a analýz 
území, spolupodílí se na něm odborníci 
napříč různými obory. Za velmi potřebné  
a žádoucí jsou považovány připomínky 
místních obyvatel se vztahem a  znalosti 
území, s konstruktivními náměty, např. 
ve smyslu obnovení původních funkčních 
krajinných prvků apod.

Na plán společných zařízení navazuje 
tvorba návrhu nového uspořádání 
pozemků, řeší se jejich přístupnost, 
pozemky se mohou slučovat (scelovat), 
dělit, upravuje se jejich tvar, přizpůsobují 
se potřebám vlastníka dle jeho požadavku. 
Probíhají jednání vlastníků s projektanty, 
individuálně se řeší jejich připomínky  
a případné námitky.

Řízení o pozemkových úpravách je 
ukončeno rozhodnutími pozemkového 
úřadu a zápisem do katastru nemovitostí. 

Pozemkov ý úřad následně zajistí 
na základě žádosti vlastníků vytyčení  
a stabilizaci hranic pozemků, což je 
financováno ze státních prostředků.

Závěrečnou fází je etapa realizace 
navrhovaných opatření v území se 
zřetelem na předem dohodnuté priority, 
o kter ých rozhoduje obec ve spolu-
práci se zástupci vlastníků. Otevírá se 
zde možnost čerpání financí z různých 
podpůrných programů a zdrojů (Program 
rozvoje venkova, operační program 
Životní prostředí apod.).

Celý proces pozemkových úprav je 
záležitostí dlouhodobou (standardně  
4 - 5 let), který je svými nástroji schopen 
pozitivně ovlivnit venkovskou krajinu jako 
celek a zároveň jednotlivým vlastníkům 
nabízí rozsáhlé možnosti optimalizace 
a uspořádání pozemků, a tím i navýšení 
jejich hodnoty. 

Závěrem je potřeba v yzdvihnout  
a zdůraznit fakt, že se jedná o státem 
garantovaný a kontrolovaný proces, 
který je plně hrazen z prostředků státu  
(a z jiných zdrojů), bez finančního 
přispění vlastníků pozemků či obce!

Ing. Vladimír Skotnica 
vedoucí pobočky Frýdek-Místek
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24.12.    Štědrý večer
 16.00 – Hájov
 20.00 – Rychaltice
 22.00 – Hukvaldy

25.12. Slavnost Narození Páně
 7.30 – Rychaltice
 9.30 – Hukvaldy
 11.00 – Hájov

26.12.    Svátek sv. Štěpána
 7.30 – Rychaltice
 9.30 – Hukvaldy
 11.00 – Hájov

31.12.    Poděkování a prosba o Boži 
 pomoc do nového roku
 15.00 – Hájov
 16.00 – Hukvaldy
 17.00 – Rychaltice

01.01.   Slavnost Matky Boží, 
 Panny Marie
 7.30 – Rychaltice
 9.30 – Hukvaldy
 11.00 – Hájov

FARNOST
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 2016

nehořlavou podložku. Dávejte také pozor 
domácí zvířata nebo děti, které mohou 
při hře snadno převrhnout hořící svíčku 
a neštěstí je na světě. 

Zapálené svíčk y stejně jako jiný 
otevřený oheň nikdy nenechávejte bez 
dozoru. I krátké opuštění bytu se může 
vlivem malé nehody, jako třeba zapo-
menutí klíčů nebo zaseknutému zámku, 
protáhnout na delší dobu, během které 
se případný požár snadno rozšíří na celý 
byt. Proto vždy při opuštění bytu jakýkoli 
oheň spolehlivě uhaste. 

Požáry vánočních stromečků díky 
používání elektrických svíček již téměř 
vymizely. I tak je ale potřeba se při 
nákupu a užití elektrických svíček ujistit, 
že jsou schváleny pro použití v České 
republice a je k nim připojen český návod  
k použití. 

Ve vánočním období rovněž dochází 
kvůli zvýšené činnosti v kuchyních při 
přípravě svátečních jídel poměrně často 
ke vznícení potravin při vaření. Při hašení 
vzníceného oleje na pánvi nikdy nepou-
žívejte vodu, ale vypněte sporák a oheň 

uduste přiložením poklice nebo do vody 
namočené a vyždímané utěrky. Existují 
také speciální hasicí deky nebo hasicí 
přístroje určené právě na požáry tuků 
(třída požárů F). 

Aby vás při tom všem vánočním 
shonu v domácnosti nepřekvapila nemilá 
událost, a případný požár jste včas zjistili, 
instalujte si v bytě hlásič požáru, který vás 
intenzivním zvukovým signálem upozorní 
na hrozící nebezpečí.

Hasičský záchranný sbor, 
nadpor. Dalibor Kubátka
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Výměnu poškozeného vodoměru 
platí zákazníci, kteří za něj nesou odpo-
vědnost.

Před zimou a v jejím průběhu je 
kromě pečlivého zazimování zahrady 
a domu nutné se zaměřit také na to, jak 
zajistit před mrazem domovní vodoměr. 
Nepodceňujme tato opatření. Vyhneme 
se nepříjemným situacím, které mohou 
mít kromě našeho pohodlí negativní 
dopad také na naši peněženku.

Kroky, které je nutné podniknout, do 
značné míry závisí na tom, kde je daný 
vodoměr umístěný. „Pokud je vodoměr 

umístěný ve venkovním prostoru v šachtě, 
je potřeba zkontrolovat její pečlivé uzavření 
tak, aby nedocházelo k  zbytečnému prochla-
zování vnitřního prostoru šachty. Pokud se 
potrubí a vodoměr nacházejí v hloubce, kde 
mohou zmrznout, je nezbytné opatřit poklop 
tepelnou izolací. Je možné použít například 
polystyren nebo minerální izolační vatu – 
nikoliv však skelnou,“ vysvětluje vedoucí 
oddělení vodovodů společnosti SmVaK 
Ostrava Roman Bouda. 

Pokud je vodoměr umístěný uvnitř 
nemovitosti, je vhodné zabránit vystavení 
vnitřní instalace a vodoměru účinkům 
mrazu například vnější tepelnou izolací. 
Je potřeba zkontrolovat, zda nemůže 
mrazivý vzduch pronikat k vodoměru 
například otevřeným, případně rozbitým 
sklepním oknem. Teplota v daném 
prostoru by se měla dlouhodobě pohy-
bovat nad bodem mrazu. Potrubí vnitř-

ních rozvodů je vhodné obalit izolačním 
materiálem.

„K poškození vodoměru může dojít také 
v případě, když se někdo snaží zamrzlou 
vnitřní instalaci včetně vodoměru rozmra-
zovat vysokou teplotou – například horko-
vzdušnou pistolí nebo otevřeným ohněm. 
Tento extrémní zásah většinou vede k tomu, 
že vodoměr zůstane nefunkční a je nutné 
ho vyměnit. Poškození plastových částí 
vodoměru vysokou teplotou při jeho ohřevu 
je zjistitelné po jeho demontáži,“ popisuje 
Bouda.

Všechny vyjmenované případy poško-
zení vodoměru mají negativní finanční 
dopad na zákazníka, od něhož společnost 
SmVaK Ostrava v daném případě vyžaduje 
náhradu škody spočívající ve výměně 
poškozeného vodoměru. Zákazníci totiž 
plně odpovídají za jeho zabezpečení. 
Celková částka se pak odvíjí od aktuální 
prodejní ceny daného typu vodoměru 
a času potřebného pro jeho montáž. 
Přesáhne však částku 2 000 korun.

Před zamrznutím je třeba chránit také 
vodovodní přípojku. Základním faktorem 
je to, aby byla dodržena takzvaná nezá-
mrzná hloubka, kde se doporučuje jako 
minimální krytí potrubí jeden metr, ve 
zpevněných plochách až do 150 centi-
metrů. Kritickým místem jsou zde místa 
venkovních uzavíracích armatur, místa se 
sníženým krytím (např. přechody vodních 
toků), souběhy s potrubím dešťových 
kanalizací, apod.

Kontakt:
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí
Severomoravské vodovody a kanalizace 
Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 
709 00 Ostrava.
tel. 725 500 509
e-mail marek.sibrt@smvak.cz 
www.smvak.cz

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE
ZABEZPEČME VODOMĚRY PŘED ZAMRZNUTÍM!
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Servisního technika najdete 
snadno i na internetu.

Vyhněte se pokutám, 
nečekejte a nechte si udělat 
„technickou“ svého kotle  
na pevná paliva. 

Majitelé většiny kotlů na tuhá paliva napojených  
na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu mají 
podle platného zákona o ochraně ovzduší od roku 2012 
novou povinnost, kterou musí splnit do konce letošního 
roku. Do konce roku musí každý spalovací zdroj na tuhá 
paliva o příkonu 10–300 kW napojený na radiátory 
projít kontrolou technického stavu a provozu (revizí). 
Od 1. ledna 2017 si totiž může úřad vašeho města 
nebo obce s rozšířenou působností vyžádat potvrzení 
o revizi. V případě nedodržení povinnosti čeká 
domácnosti postih až do výše 20 tisíc korun. Nejpozději 
za dva roky je nutné revizi kotle pravidelně zopakovat.
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Do konce letošního roku tak má projít 
prohlídkou odhadem přes půl milionu 
topenišť. Kontroly se dle zákona o ochra
ně ovzduší vztahují na otopná zařízení 
s příkonem od 10 do 300 kW a teplovod
ním okruhem, tedy na většinu kotlů na 
uhlí, dřevo nebo jiná pevná paliva v ro
dinných domech určených k trvalému 
bydlení i k rekreaci. Revize platí i pro kr
bové vložky, pokud jsou napojené na ra
diátory a s tepelným příkonem od 10 kW 
výše. Zmíněný zákon o ochraně ovzduší 
(č. 201/2012) říká, že první revize vaše
ho kotle má proběhnout do 31. 12. 2016 
a pak každé dva roky. Cílem povinných 
revizí domácích topenišť je plošné za
jištění dobrého stavu, hospodárného 
provozu a bezpečnosti kotlů v každé 
domácnosti. Jedině kotel v dobrém 
technickém stavu, správně provozovaný 
a spalující výrobcem určené palivo vy
pouští do ovzduší méně emisí a neměl 
by tak mj. obtěžovat své okolí nadměr
ným kouřem. Naopak kotle, které nejsou 
provozovány v souladu s podmínkami 
výrobce, a tak i zákona o ochraně ovzdu
ší, vypouštějí do ovzduší i tisícinásobně 
vyšší množství prachu a rakovinotvor
ného benzo(a)pyrenu. 

„Jde o obdobu pravidelných technic
kých kontrol u aut. Rozdíl je v tom, že 
s kotlem nejdete na STK, ale technik 

přijde za vámi domů. Dobrá technická 
kondice kotlů je pro nás základem ve
doucím k minimalizaci dopadů vytápění 
na životní prostředí a k jejich efektivní
mu i bezpečnému provozu. Kotel má 
být dle zákona o ochraně ovzduší insta
lován, provozován a udržován v soula
du s pokyny výrobce a tímto zákonem 
a spalovat palivo určené výrobcem kot
le. To se mnohdy neděje a důsledkem 
jsou zakouřené obce v zimním období. 
Řada zodpovědných lidí si tyto kontroly 
již běžně provádí, zákon tak zakotvil tak
zvanou dobrou praxi. Pravidelnými re
vizemi chceme zajistit dobrý technický 
stav zdrojů vytápění a přispět tím ke sní
žení vlivu lokálních topenišť na ovzduší 
po celé ČR,“ vysvětluje ředitel odboru 
ochrany ovzduší MŽP Kurt Dědič.

4 krOky MŽP PrO lePší OVzDuší 
Povinné revize ze zákona o ochraně 
ovzduší, celorepublikové kotlíkové do
tace financované z OPŽP 2014–2020, zá
kaz provozu těch nejstarších kotlů v roce 
2022 a kontroly spalovaného materiálu 
přímo v domácnostech zaměřené na 
dnes nepostihnutelné notorické znečiš
ťovatele ovzduší – to jsou 4 kroky Mi
nisterstva životního prostředí k lepšímu 
ovzduší v České republice.

Lokální vytápění domácností na pevná 

paliva se s ohledem na stáří spalovacích 
zdrojů v ČR významně podílí na nad
limitních koncentracích znečišťujících 
látek v ovzduší, a to zejména v lidských 
sídlech. Na znečištění ovzduší benzo(a)
pyrenem se tyto zdroje podílejí místně 
až 90 %. 

Jak SehNat reVizNíhO techNika
Nejsnazší cestou je obrátit se přímo na 
výrobce daného kotle na tuhá paliva. 
Ten by vám měl poskytnout kontakt na 
příslušného proškoleného technika, tzv. 
odborně způsobilou osobu. Ke hledání 
kontaktu můžete využít i internetový 
seznam techniků, který vede Asociace 

Pokud jste letos instalovali nebo ješ
tě budete instalovat zcela nový kotel, 
mějte na paměti, že protokol o revizi 
musí mít všechny, tedy i nové kotle. 
Protože ne každý montážní technik 
má oprávnění ke kontrolám technic
kého stavu, máte možnost si situaci 
zjednodušit tím, že si vyberete takové
ho dodavatele, který v rámci instalace 
nového kotle zajistí i „revizi zdarma“.

tiP MŽP: 

Ne všichni výrobci mají své zástup
ce na uvedeném seznamu. Pokud na 
seznamu svého výrobce nenajdete, 
obraťte se na výrobce, prodejce nebo 
dodavatele svého kotle a domluvte 
se přímo s ním. Pokud vám sdělí, že 
žádné odborně způsobilé osoby ne
vyškolil a ani se k tomu nechystá, mů
žete využít odborníky jiných výrobců, 
avšak proškolené na váš typ kotle. 
Tuto informaci najdete v osvědčení 
odborně způsobilé osoby vydaném 
výrobcem.

tiP MŽP: 
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podniků topenářské techniky a najdete 
ho zde: http://www.aptt.cz/postupvy
robcu.php. Seznam vznikl po dohodě 
mezi MŽP a Hospodářskou komorou ČR, 
která jej zaštiťuje skrze Asociaci podniků 
topenářské techniky. 

Na seznamu je aktuálně téměř 1300 od
borníků, pokrývajících 36 výrobců kotlů. 
Někteří z nich mají více osvědčení od více 
výrobců, takže certifikovaných oprávně
ní je aktuálně 1800 po celé republice. 
Seznam se průběžně aktualizuje podle 
toho, jak jednotliví výrobci proškolují 
servisní techniky a udělují jim osvědče
ní. V seznamu můžete vyhledávat podle 
značky výrobce, typu kotle nebo podle 
kraje či města, kde odborně způsobilá 
osoba sídlí. V seznamu jsou vedeni pou
ze proškolení technici. U kontaktu na 
technika najdete vždy i kopii vydaného 
osvědčení.

Jak buDe kONtrOla PrObíhat 
Při kontrole zkoumá revizní technik 
kompletně celý kotel, jeho celistvost 
a těsnost, řídicí jednotku, regulátor a ha
varijní termostat, ale třeba i to, co a jak 
se v kotli spaluje. Během prováděné 
kontroly revizní technici poskytnou dal
ší poradenskou a konzultační činnost, 
tedy doporučí postupy k zajištění další
ho bezproblémového a hospodárného 
provozu (např. eliminování nadměrné
ho kouře a šetření nákladů na palivo), 
případně další opatření ke snížení jeho 
vlivu na ovzduší (modernizaci nebo 
doplnění otopné soustavy o regulační 
prvky, akumulační nádobu, zlepšení ob
sluhy apod.). Základní prohlídka zabere 
zhruba hodinu, její cena je individuální 
a není zákonem stanovená. Pohybuje 
se mezi 600–1500 Kč, záleží především 
na dojezdové vzdálenosti technika. Na 
základě proběhlé revize vám technik vy
staví doklad o kontrole, kterým se pro
kážete při případné výzvě z úřadu. Jak 
vypadá doklad o kontrole technického 

stavu kotle, najdete zde: http://www.
mzp.cz/cz/spalovaci_stacionarni_zdro
je_300kW_sdeleni. 

Bližší informace o provádění kontrol na
jdete ve sdělení „k provozování a ke kon
trole spalovacích stacionárních zdrojů 
o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW 
a nižším“, zveřejněném na internetových 
stránkách MŽP: http://www.mzp.cz/cz/
spalovaci_stacionarni_zdroje_300kW_
sdeleni.

Objednejte si revizi co nejdříve, někte
ří technici si vedou pro zvýšený zájem 
i pořadníky. Domluvte se, jestli v do
hledném termínu neprovádí technik 
revizi i u dalších rodinných domů ve 
vaší obci, v takovém případě se vám 
může zlevnit cena za dojezd.

tiP MŽP: 

S konkrétními dotazy na technické 
detaily revize se můžete obrátit také 
přímo na Asociaci podniků topenář
ské techniky na www.aptt.cz. Další 
informace najdete také zde: http://
www.aptt.cz/aktualityindex/infor
macekekontrolamkotlu.

tiP MŽP: 
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Tato metodika MŽP připravená právě 
s APTT stanovuje, jak má vypadat do
klad o kontrole, jak má proběhnout revi
ze a jaké podmínky musí plnit odborně 
způsobilé osoby proškolené přímo vý
robci. 

září 2022: zákaz PrOVOzu kOtlů 
1. a 2. eMiSNí tříDy 
Prodej kotlů, které nejvíce škodí životní
mu prostředí, tedy nejnižších emisních 
tříd, skončil už před dvěma lety. Od září 
2022 je dle zákona o ochraně ovzduší 
z roku 2012 nebude možné ani provozo
vat. Tomu, kdo zákaz poruší, hrozí poku
ta až do výše 50 tisíc korun.

Od roku 2022 budou moci být v provozu 
pouze kotle na tuhá paliva, které splňují 
minimálně 3. emisní třídu, zpravidla se 
jedná o kotle s datem výroby před ro
kem 2000. Emisní třídu kotle je možné 
dohledat na výrobním štítku daného 
kotle nebo v jeho dokumentaci. Pokud 
není údaj uveden na štítku nebo se jed
ná o kotel, který žádný výrobní štítek 
nemá, je více než pravděpodobné, že 
kotel povolené emise splňovat nebude. 
K výměně zastaralých kotlů doporučuje 
Ministerstvo životního prostředí využít 
probíhajících kotlíkových dotací. 

PlatNé zNěNí zákONa O OchraNě 
OVzDuší

k povinnosti revizí 
Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. 
v § 17 a bodu h) stanovuje povinnosti 
provozovatele stacionárního zdroje „pro
vádět jednou za dva kalendářní roky pro
střednictvím osoby, která byla proškole
na výrobcem spalovacího stacionárního 
zdroje a má od něj udělené oprávnění 
k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále 
jen ‚odborně způsobilá osoba‘), kontrolu 
technického stavu a provozu spalovací

ho stacionárního zdroje na pevná paliva 
o jmenovitém tepelném příkonu od 10 
do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj 
tepla pro teplovodní soustavu ústřed
ního vytápění, a předkládat na vyžádá
ní obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
působností doklad o provedení této 
kontroly vystavený odborně způsobilou 
osobou potvrzující, že stacionární zdroj 
je instalován, provozován a udržován 
v souladu s pokyny výrobce a tímto zá
konem.“

k přestupkům a pokutám 
Paragraf 23 zákona o ochraně ovzduší 
pak stanovuje přestupky. U nich platí, 
že při provozování kotle nesplňujícího 
emisní požadavky po 1. 9. 2022 hrozí 
jeho provozovateli pokuta až 50 tisíc ko
run. Pokud se provozovatel kotle nepro
káže po 31. 12. 2016 dokladem o kont
role technického stavu a provozu, hrozí 
mu pokuta až 20 tisíc korun. Za spalová
ní zakázaných paliv (odpadky, kaly atp.) 
pak hrozí pokuta až 50 tisíc korun.

Neváhejte se žádostí o kotlíkovou do
taci. První vlna kotlíkových dotací po
stupně končí ve všech krajích, o dotaci 
na nový kotel až 127 500 Kč byl obrov
ský zájem. Druhou vlnu kotlíkových 
dotací spustí MŽP na začátku příštího 
roku. Podmínky dotace budou záviset 
na vyhodnocení první výzvy. Kotlíko
vé dotace administrují pro MŽP kraje. 
Obraťte se proto na svůj krajský úřad 
a informujte se o aktuálním stavu. 
Kontakty na jednotlivé kraje najdete 
zde: https://www.sfzp.cz/souborke
stazeni/55/16743kotlikove_dotace_
kraje_kontakty_v3.pdf .

tiP MŽP: 

Měsíc a rok Zákaz umisťování na trh (je však 
možný doprodej zásob). 

Zákaz provozu

1. 1. 2014 kotle 1. a 2. emisní třídy

1. 1. 2018 kotle 3. emisní třídy (povolena 
bude jen 4. a vyšší)

1. 9. 2022 zákaz provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy
(budou v provozu pouze kotle na tuhá paliva, 
které splňují minimálně 3. emisní třídu, tedy 
zpravidla s rokem výroby po roce 2000)

Pozn.: Od 1. 1. 2020 budou muset všechny kotle uváděné na trh splňovat ekodesign.

cO a kDy buDe zakázáNO:
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CE nábřeží Dukelských hrdinů 570, 
756 61, Rožnov pod Radhoštěm
Telefon: +420 571 654 390, +420 571 654 392
Email: info@szesro.cz www.szesro.cz
nabízíme: 

  Maturitní obory:

Agropodnikání
zaměření: Chov koní a zvířat

Ekologie a životní prostředí
zaměření: Geoinformační systémy

Učební obory:

Zemědělec – farmář
Včelař 

10
31

28

- zkrácené studium pro absolventy  
maturitních a učňovských oborů
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Den otevřených dveří: 13. - 14.1.2017
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