SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
všechny Vás zdravím a jsem tady opět s krátkou informací
o probíhajících a plánovaných akcích v naší obci.
V t o m t o v yd á n í s e b u d u vě n o v a t j e n s p l a š ko vé
kanalizaci. Nejdříve soukromým částem kanalizačních
přípojek. Ke dni 19. 6. 2018 je ke kanalizaci připojeno
250 domů, což jsou zhruba 2/3 z celkového počtu přípojek.
Těm, kteří už jsou ke kanalizaci připojeni bych chtěl
tímto poděkovat a ty ostatní požádat, aby realizaci zbytečně
neodkládali a připojili se do konce letošního roku. Pokud
nebude většina domácností do 31. 12. 2018 připojena,
hrozí ze strany SmVaKu zdražení stočného. Teď se budu
opakovat, psal jsem to už několikrát, ale stále se setkávám
s e s t e jn ý m i d o t a z y n e b o n á s l e d n ě ř e š í m z b y t e č n é
problémy. Před zahájením stavby je důležité v yžádat
si na OÚ podklady ke stavbě. Jedná se hlavně o vyjádření
SmVaKu, protože v případě křížení kanalizační přípojky
a vodovodu nebo vodovodní přípojk y SmVaK stanovil
podmínk y reali zace. K anali zační př ípojk a musí bý t
umístěna pod vodovodem. Jen v případech kdy hloubka
přípojné šachty neumožňuje uložení potrubí pod vodovod,
byla udělena výjimka a potrubí může vést nad vodovodem,
ale musí bý t v určité délce uloženo v chráničce. Před
záhozem potrubí, je zapotřebí pozvat ke kontrole křížení
oprávněného zástupce příslušného střediska vodovodních
sítí Frýdek-Místek, tel. č.: 558 402 143. Taky často dochází
ke křížení telefonních sítí. Pokud si nejste jisti polohou
vedení tel. kabelů, doporučuji si nechat sítě vytyčit. Vyvarujete se tak případným komplikacím. Opravy překopnutých
kabelů nejsou levnou záležitostí. Kontrolu provedení
přípojky a fotodokumentaci před zásypem potrubí provádí
ze strany obce pan Gustav Bůžek, tel. č.: 720 512 600.
Ten zároveň vyfotí i stav vašeho vodoměru. Přípojku si
můžete v ybudovat sami nebo v y užít odbornou firmu.
Ceny za kompletní realizaci odbornou firmou se pohybují
o d 750 Kč z a b ě ž ný m e t r. Po v y bu d ov á n í př íp ojk y
se dostavte na obecní úřad za paní Kovalovou podepsat
smlouvu o lik vidaci odpadních vod. Sebou je potřeba
vzít z důvodu identifikace jednu vaši fakturu vyúčtování
vodného. Na faktuře je uvedeno číslo odběrného místa
a číslo odběratele. Sv ým podpisem dáte souhlas
s posk y továním údajů ze strany provozovatele vodo vodní sítě o množství spotřebované vody a na základě
této informace vám bude v ystavena faktura za stočné.
Platbu stočného lze provádět bezhotovostně na zvláštní

účet nebo v hotovosti na OÚ. Bli žší infor mace vám
podá paní Kovalová. Výše stočného pro le tošní rok
je s t a n ove na na 36,6 4 Kč z a m3 vč . DPH. Je s t l i ž e
nejste v ůbec napojeni na veřejnou vodovodní síť, je
množství spotřebované vody a tím vlastně i vody odpadní
stanoveno paušálně, a to na 31 m3/osobu/rok. V případech, kdy v y užíváte kombinace zdrojů vody pro do mácnost (vodovod, studna, dešťová voda) je toto nutné
řešit individuálně, nejčastěji podružným vodoměrem.
Množství spotřebované vody z veřejné vodovodní sítě,
která neskončí ve splaškové kanalizaci (např. zalévání
zahrady), nelze ze stočného odečíst. Od stočného lze odečíst
např. vodu použitou k napuštění bazénu, a to od 30 m3 výše.
Dále pok račuje projek tová př íprava pro rozšíření
splaškové kanalizace v délce cca 7 km. V této souvislosti
byla majitelům dotčených pozemků doručena k podpisu
s m l o u v a o p r á v u p r o vé s t s t a v bu . P r o s í m t y, k t e ř í
podepsanou smlouvu ještě na OÚ nedoručili, aby tak
učinili co nejdříve.
V případě dotazů, nejasností nebo nesouhlasu s trasou
navržené kanalizace, volejte projektantce na tel. číslo
uvedené v průvodním dopise, nebo přímo mně.
Informace o dalších investičních akcích se dočtete
v následujících článcích tohoto vydání občasníku.
Jsou před námi prázdniny, tak bych vám rád na závěr
svého krátkého článku, popřál co nejvíce krásných dnů
a dovolenou strávenou podle vašich představ.
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Luděk Bujnošek
starosta

HUKVALDSKÝ DVŮR
Téma Hukvaldského dvora poslední dobou hýbe celou naší
obcí. Všechny zajímá, jak to s ním vypadá, co s ním bude dál
a proč to tak dlouho trvá.
Hukvaldský dvůr, jehož počátky sahají až do 13. století,
před druhou světovou válkou patřil církvi. Stavby byly mnohokrát přebudovávány, a to podle potřeby a účelu, ke kterému
měly sloužit (byty, mlékárna, sýrárna, sladovna, ovčín, vepřín,
kuchyně, atd.). Například původní kravín byl v polovině 19. století
nahrazen novou budovou s krásnými klenbami a litinovými
sloupy. Uprostřed mezi čtyřmi budovami je velké prostranství,
v jehož centru kdysi stála kamenná kašna, tu ale družstevníci
buldozerem srovnali se zemí. Za komunismu totiž areál sloužil
potřebám JZD. Areál se postupně proměnil v ruiny, pod návaly
sněhu v části budovy se před 12 lety dokonce probořila střecha.
V roce 1991 stát vydal Hukvaldský dvůr obci. V rámci církevních
restitucí podalo Biskupství ostravsko-opavské žalobu na určení
vlastnictví, protože se domnívalo, že Hukvaldský dvůr byl obci
vydán neprávem. Spor nakonec skončil smírem a zhruba půlhektarový areál se značně zchátralými budovami v roce 2017 definitivně připadl obci Hukvaldy.
Konečně se tak můžeme začít konkrétně zabývat tím, co by
mělo v areálu zchátralého Hukvaldského dvora vzniknout a kde
na to obec vezme peníze. Areál má obrovský potenciál, ale jsme
teprve na začátku. Všichni cítíme, že rozhodnutí, co s Hukvaldským dvorem bude, je velmi důležité a nelze jej podcenit. Máme
obrovskou zodpovědnost, a proto se někomu může zdát, že
rozhodování trvá dlouho a že se nic neděje. Opak je však pravdou.
Zástupci obce se dlouhodobě zajímají o možnosti využití
dvora a získání finančních prostředků na jeho obnovu. Prověřují a

zvažují všechny možnosti a nabídky. Během toho vzniká pasportizace jednotlivých objektů, jejich zaměření a celkové posouzení
odborníky. V roce 2017 obec také navázala spolupráci se studenty
Vysoké školy báňské – Katedry architektury, kteří v rámci svým
ročníkových a diplomových prací pracovali na možnostech využití
Hukvaldského dvora. Své závěry prezentovali členům zastupitelstva a ostatním členům pracovní skupiny začátkem května.
Jejich práce obsahovaly nejrůznější nápady na využití areálu,
např. obchůdky, byty, kanceláře, tržnici, koncertní sál, galerii,
informační centrum, ovčín, penzion, obřadní síň, úschovnu kol a
dobíjecí stanici, učebny, klidovou zónu atd. V mnohém se ztotožnily i s názorem zástupců obce. Výsledky prací nejsou pro obec
zavazující, jsou však velmi inspirativní a poslouží jako podklad
ke konečnému určení, jak bude s Hukvaldským dvorem naloženo.
Pokud chcete obci i vy nabídnout svůj nápad na využití
Hukvaldského dvora, své tipy, prosím, zasílejte emailem na adresu
obec@hukvaldy.eu nejpozději do 10. července 2018. Budeme
rádi za každý nápad. Pracovní skupina nakonec všechny plány
prodiskutuje a vybere z nich ty, které zadá zpracovateli oficiální
studie využití Hukvaldského dvora. Závěry snad budeme moci
prezentovat na nejbližším zasedání zastupitelstva obce a v dalším
čísle Hukvaldského občasníku.

Kateřina Eliášová, radní
Zdroj: https://fm.denik.cz/zpravy_region/hukvaldsky-dvurchatra-spor-mezi-obci-a-cirkvi-vsak-konci-20160930.html
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INFORMACE Z OBCE
Z JEDNÁNÍ RADY OBCE HUKVALDY
Rada obce Hukvaldy se sešla ke svým jednáním v tomto období ve dnech 5. 3., 26. 3., 16. 4. a 14. 5. 2018 a projednala:
1. RO v souvislosti s umístěním výtahu v Domě s pečovatelskou
službou uzavřela smlouvu o dílo na zednické práce firmou
MASTAV – Matúš Szilágy z Karviné za částku 264 074,31
bez DPH a na dodávku kabiny výtahu uzavřela smlouvu se
společností LIFT Servis s.r.o., Závodní 542/23, Karviná-Nové
Město, za částku 649 490,- Kč. Práce byly započaty začátkem
května.
2. RO schválila smlouvu o dílo „Na výrobu a montáž zastávky
v Dolním Sklenově“ s firmou Josef Fajkus-Truhlářství, Dolní
Sklenov 13, za cenu 130 117,- Kč, není plátce DPH.
3. RO schválila smlouvu o dílo s firmou Kamil Vantuch – Elektro
z Brušperka na realizaci díla „Výměna venkovního osvětlení
v areálu základní školy a domu s pečovatelskou službou“ za cenu
131 700,51 Kč vč. DPH
4. RO schválila z důvodu účinnosti nového zákona o ochraně
osobních údajů uzavření smlouvy o poradenské a konzultační
činnosti se společností CATANIA GROUP s. r. o., Bořivojova
35, Praha, za cenu 4 500,- Kč bez DPH. (jednorázově).
5. RO schválila darovací smlouvu o převodu vozidla Volkswagen
Transporter od Policie České republiky, registrační značky
1MO7926, pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů Rychaltice.
6. RO schválila cenovou nabídku na zpracování „Posudku aleje
obec Hukvaldy 2018" od Ing. Ivana Tachezyho z Ostravy za
částku 16 100,- Kč bez DPH.
7.

RO schválila cenovou nabídku na vyřízení územních souhlasů
na domovní části kanalizačních přípojek od firmy C.E.I.S CZ
z Českého Těšína, za částku 82 280,- Kč vč. DPH.

8. Rada obce Hukvaldy projednala návrh knihovnice p. Markéty
Kološové na zavedení tzv. Knihobudek v obci Hukvaldy, s tím, že
by tyto knihobudky budou umístěny na 4 místech u autobusových
zastávek - na Hukvaldech u hotelu, ve Sklenově u pohostinství
„U Štamgastů“, v Rychalticích „U Richarda“ a na Horním
Sklenově. Barevné knihobudky vyrobila firma Josef Fajkus
– Truhlářství a slouží k výměně knih.
9. RO schválila uspořádání slavnostní akce u příležitosti 100.
výročí vzniku republiky a vysazením Stromu svobody a označením stromů, které byly vysázeny právě před 100 lety. Současně
jsme využili nabídky firmy Europrojekty na zpracování žádosti
o dotaci z Ministerstva kultury z Programu podpory regionálních
kulturních tradic na uspořádání této akce za částku 15 000,- Kč.
Žádost o dotaci byla včas odevzdána, nyní se čeká na výsledek
hodnocení.

10. RO schválila žádost Základní školy a Mateřské školy L. Janáčka
Hukvaldy na zajištění prostor ve škole pro příměstské tábory
pořádané o prázdninách a zapojení do programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání „Šablony II“, vytvoření podmínek pro vzdělávání
2letých dětí v mateřské škole.
11. RO schválila smlouvu o dílo se společností DIGIS, spol. s r. o.
na aktualizaci katastrálního území, kanalizace, pasport veřejného osvětlení, systémové podpory, zákaznické podpory za cenu
29 282,- Kč vč. DPH.
12. RO schválila dodatek ke smlouvě s Moravskoslezským krajem
o poskytnutí dotace na zpracování projektové dokumentace na
„Chodník parkoviště Hukvaldy-Drážky“ z důvodu prodloužení
termínu plnění a vyúčtování dotace.
13. RO schválila uzavření smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Sociální
zařízení ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy 3. část“ ve výši
maximálně 400 000,- Kč uznatelných nákladů a na na realizaci
projektu „Rozšíření vodovodní sítě v Krnalovicích“ maximálně
do výše 2 095 500,- Kč uznatelných nákladů.
14. RO schválila návrhy smluv na dodávky elektřiny a plynu pro
obec Hukvaldy se společností AmperMarket. Důvodem změny
dodavatele, který byl v minulosti řešen společně v rámci Sdružení
měst a obcí povodí Ondřejnice, bylo ukončení aktivit firmy ONE
Energy.
15. RO projednala nabídky na realizaci odvodnění komunikace
v Dolním Sklenově a vybrala jako cenově nejvýhodnější
nabídku firmy Jaromír Blažek-zemní práce z Čeladné za částku
851 145,- Kč bez DPH.
16. RO projednala nabídky na realizaci „Oprav nebytových prostor
bývalé večerky na Hukvaldech“ a zakázku zadala firmě Elin
servis z Ostravy za částku 256 557,- Kč bez DPH. (V současnosti
už je schválená smlouva o dílo a probíhají stavební práce).
17. RO projednala nabídky na realizaci „Sociální zařízení ZŠ
a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy – 3.část“, nabídku podala pouze
jedna firma Elin servis z Ostravy za částku 1 456 748,- Kč bez
DPH, (1 762 666,- Kč s DPH). Také byla uzavřena smlouva
a realizace bude probíhat od června do srpna po dohodě s ředitelkou p. Alenou Lévovou tak, aby nebyl narušen provoz školy.
18. Na základě úkolu uděleného na minulém jednání zastupitelstva
obce o zavedení Wi-Fi signálu do sálu školy byla přijata nabídka
firmy 4M Rožnov za částku 22 321,- Kč. Na základě rozhodnutí
RO byla poptávka rozšířena o instalaci veřejné Wi-Fi také
v budově obecního úřadu za částku 10 969,- Kč.
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Rada obce nakonec rozhodla provést celkovou rekonstrukci ve
stejném rozsahu jako u dvou předchozích bytů z rozpočtu obce.

19. RO schválila cenovou nabídku na restaurování sochy sv. Floriána
na hukvaldském podzámčí, která je kulturní památkou, od
Ing. arch. Jakuba Gajdy za částku 230 000,- Kč vč. DPH.
Původně bylo zamýšleno nejprve opravit sousední sochu
svatého Jana Nepomuckého, ale po konzultaci s restaurátorem byla z důvodu havarijního stavu vybrána socha
svatého Floriánka.

26. RO se zabývala zabývala způsobem zpracování projektové
dokumentace na bývalý Jungův dvůr v Rychalticích. Ing Zdeněk
Vendolský z firmy Desacon Zlín zpracoval studii na využití
celého dvora. Bylo dohodnuto zpracovat nejdříve dokumentaci
týkající se části, kde bude sběrný dvůr, na který bychom mohli
žádat o dotaci z „Operačního programu životního prostředí“.
Na další části bude dokumentace dopracována postupně.

20. RO schválila cenovou nabídku na přepracování projektové
dokumentace na hřbitov v Rychalticích firmou Amun Pro
z Třanovic za částku 151 250,- Kč z důvodu změn ve stavebním
zákoně a upřesnění požadavků. Část prací z původní PD byla
realizována se souhlasem stavebního úřadu – oprava obřadní
síně a jejího okolí, oprava zděného plotu, oprava vstupní brány
a zábradlí. Nová dokumentace řeší osvětlení, zpevněné plochy,
přívod vody, které musí respektovat nové požadavky. (Jen
pro připomenutí, zpracovává se projektová dokumentace na
přívod vody ke hřbitovu ze současného vodovodního řadu,
která povede přes farní zahradu až k smuteční obřadní síni,
a která vyřeší nevyhovující přívod vody z dolnosklenovského
potoka).

27. RO schválila smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci vydání knihy obrazů akademického malíře Antonín Kroči ve výši 140 000,- Kč
28. RO na základě žádosti nájemníků v DPS projednala nabídku
na provedení izolace a těsnění oken v DPS od firmy Český
servis oken a dveří z Frýdku-Místku. Každé podlaží je oceněno
zvlášť, ceny jsou uvedeny vč. DPH: 1. NP 154 435,- Kč,
2. NP 192 592,- Kč, 3. NP 170 808,- Kč a rozhodla o provedení prací postupně, v letošním roce se opraví přízemí.
29. RO projednala nabídku na zpracování dalšího využití
a znaleckého posudku na dům č. p. 122 a č. p. 196 Rychaltice
od Ing. arch. Tomáš Rybky z Frýdku-Místku, na vypracování
stávajícího stavu včetně zaměření, studii využití k bydlení
a znalecký posudek s administrativní a obvyklou cenou za
celkovou částku 42 000,- Kč .

21. RO schválila cenovou nabídku na projektovou dokumentaci
na „Komunikace pro pěší“ – chodník na Mlýnské straně za
částku 79 000,- Kč od firmy Pro Klus z Frýdku-Místku.
22. RO projednala cenovou nabídku na „Změnu č. 2 územního
plánu obce Hukvaldy“ a jako nejvýhodnější vybrala nabídku
Urbanistického střediska Ostrava za částku 387 200,- Kč.

30. RO vzala na vědomí nesouhlas občanů Rychaltic, Mysliveckého
spolku a Honebního společenstva Hukvaldy se zřízením letiště
modelářů na obecních pozemcích, které doposud obhospodařovalo Beskyd Agro Palkovice.

23. Vodovod Krnalovice: na tuto akci jsme získali dotaci
z Moravskoslezského kraje ve výši 2 095 000,- Kč. Na realizaci
výběrového řízení RO schválila nabídku firmy Seller Moravia
za částku 26 620,- Kč. Bylo osloveno 5 firem a výzva k podání
nabídky byla zveřejněna na Profilu zadavatele. Nabídku
podalo 8 firem a na základě posouzení a hodnocení nabídek
byla vybrána firma s nejnižší cenou a to Beskydská vodárenská
z Ostravy za částku 1 823 826,- Kč bez DPH (2 206 830,- Kč
s DPH). Na příštím jednání rady obce bude schválena smlouva.

31. RO z důvodu uvolnění bytu paní Jarmily Volné rozhodla
o celkové rekonstrukci těchto prostor a zpracování návrhu
na vyhotovení projektové dokumentace na vybudování bytů
ve stávajících bytových prostorách vč. půdního prostoru na
č. p. 4 a 5 Hukvaldy.
32. RO schválila spolupořadatelství soutěže O penaltového krále,
které pořádá futsalový tým Růžové tlapičky s příspěvkem
15 000,- Kč.

24. RO schválila zákaz podomního prodeje, který zakazuje
podomní prodej bez předchozí objednávky, zejména obcházením
jednotlivých domů.
25. RO projednala žádost paní Jantulové na provedení úprav
koupelny v DPS, kterou by provedli provizorně na své náklady.

Ivana Hrčková
místostarostka

SEČENÍ TRÁVY A HLUK V NEDĚLI.
Žádáme občany, aby omezili používání hlučných strojů - sekačky na trávu, křovinořezy, motorové pily, drtiče větví,
kompresory, cirkulárky, sbíječky, bourací kladiva, atd. pouze na pracovní dny a sobotu.
Prosím, uvědomte si, že používáním těchto hlučných zařízení v neděli rušíte své okolí.
Ivana Hrčková, místostarostka
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INFORMACE K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU OBCE HUKVALDY ZA ROK 2017
O PRONAJATÝCH OBJEKTECH A POZEMCÍCH, FINANCOVÁNÍ DOTAČNÍCH TITULŮ,
ZÁVAZCÍCH, POHLEDÁVKÁCH
1. OBEC PRONAJÍMÁ TYTO OBJEKTY

Bývalá škola Mládeži (kromě jedné místnosti)
Objekt č. p 110 Hukvaldy
Objekt č. p. 110 Hukvaldy - v průběhu roku uzavřena
nová nájemní smlouva
Jedna místnost v bývalé škole Mládeži
Provozovna koupaliště
Objekt č. p 4 Hukvaldy (večerka)
Část budovy č. p. 5 (cukrárna)
Část budovy č. p. 5 (krámek)
Část televizního stožáru Vodafone
Část televizního stožáru T-Mobile
Část televizního stožáru O2
Mostní objekt směr Příbor pro reklamu
Část objektu Budvarka
Část stodoly v areálu bývalého dvora
Část stodoly v areálu bývalého dvora

28.576,- Kč od 18.12.2000 na dobu neurčitou + inflace
32.625,23 Kč od 1.6.2005 na dobu neurčitou vč. DPH
+ inflace (ukončeno k 30.6.2017)
27.000,- Kč od 1.7.2017 na dobu neurčitou + inflace
1.480,- Kč od 23.2.1990 na dobu neurčitou + inflace
54.000,- Kč od 1.1.2017 na dobu určitou do 31.12.2021
V roce 2017 nepronajmuto
33.946,- Kč od 1.4.2003 na dobu neurčitou + inflace
23.590,- Kč od 1.5.2008 na dobu neurčitou + inflace
84.036,65 Kč od 18.7.2000 na dobu 20 let vč. DPH
+ inflace
87.722,49 Kč od 6.5.2002 do 7.5.2022 vč. DPH
+ inflace, ukončeno k 31.12.2017
85.377,60 Kč od 1.7.2016 do 30.6.2026 vč. DPH + inflace
59.290,- Kč od 1.7.2016 do 30.6.2021 vč. DPH
39.550,- Kč od 1.2.2001 do 15.1.2019 (předplaceno
vzájemný zápočet)
5.116,35 Kč od 1.11.2005 na dobu neurčitou vč. DPH
+ inface
4.493,- Kč od 1.11.2005 na dobu neurčitou + inflace

2. PRONÁJMY POZEMKŮ
Na k. ú. Sklenov 8,1314 ha a Rychaltice 25,4946 ha jsou pronajaty pozemky firmě Beskyd Agro Palkovice za roční nájemné v celkové
výši 59.696,- Kč na dobu neurčitou.
Na k. ú. Sklenov, p. č. 504 je pronajat pozemek o výměře 50 m2 (u hukvaldské brány) za roční nájemné 6.631,- Kč (+inflace)
od 11.3.2002 na dobu neurčitou.
Na k. ú. Sklenov p. č. 1010/3 o 60 m2 (u ZŠ LJ Hukvaldy-digitální ústředna) je pronajat pozemek za roční nájemné 15.000,- Kč od
9.9.1997 na dobu neurčitou.
Na k. ú. Rychaltice jsou pronajaty zemědělské pozemky firmě Mléčná farma Lubina, spol. s. r. o. celkové výměře 1,8796 ha (směr
Příbor) za roční nájemné 3.934,- Kč pronajato od 1.3.2005 na dobu neurčitou.
Na k. ú. Sklenov - část Hukvaldského dvora je pronajat pozemek o výměře 100 m2 za roční nájemné 12.270,61 Kč (+ inflace) na dobu
neurčitou.
Na k. ú. Sklenov část p. č. 1201/3 o výměře 30m2 je pronajat pozemek za roční nájemné 1.070,85 Kč vč. DPH (+ inflace) na dobu
neurčitou.
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3. OBECNÍ TV A INTERNET
Náklady

Za internet
Za televizi
Celkem TV a INT

896.497,08 Kč
1.124.785,77 Kč
1.852.133,23 Kč

Výnosy
934.324,15 Kč
620.151,71 Kč
1.464.179,20 Kč

Zisk/-Ztráta
37.827,07 Kč
- 504.634,06 Kč
- 466.806,99 Kč

V nákladech jsou zahrnuty i účetní odpisy v celkové částce 155.075,- Kč. Kdybychom brali v úvahu jen běžné náklady bez účetních
odpisů, pak je TV ve ztrátě 427.096,61 Kč a internet v zisku 115.364,52 Kč. V roce 2017 nedošlo k úpravám ceny za TV. Nabídka mini
stojí 90,- Kč, základní nabídka 180,- Kč, kompletní nabídka 440,- Kč.
K 31.12.2017 bylo na OIIS (TV) napojeno 369 domácností (vč. podnikatelů), tj. o 8 více než v minulém roce. Obecní internet užívá
352 domácností (vč. podnikatelů), tj. o 13 více než v předchozím roce. V roce 2017 byla provedena modernizace KTV za 152.818,16 Kč.
4. PARKOVIŠTĚ
Náklady

r. 2010
r. 2011
r. 2012
r. 2013
r. 2014
r. 2015
r. 2016
r. 2017

169.092,61 Kč
226.081,20 Kč
248.104, 62 Kč
236.692,70 Kč
252.322,33 Kč
240.396,24 Kč
298.277,73 Kč
277.545,70 Kč

Výnosy
546.334,57 Kč
629.900,07 Kč
635.516,25 Kč
714.348,43 Kč
833.013,92 Kč
834.234,42 Kč
978.953,48 Kč
973.202,26 Kč

Zisk/-Ztráta
377.241,96 Kč
403.818,87 Kč
387.411,63 Kč
477.655,73 Kč
580.691,69 Kč
593.838,18 Kč
680.675,75 Kč
695.656,56 Kč

Od roku 2010 obec provozuje parkoviště sama. Hlavní provoz byl od března do listopadu, v ostatních měsících jen o sobotách
a nedělích za příznivého počasí. Za parkování osobního auta se vybíralo od 1.6.2013 40,00 Kč, do té doby to bylo o 10,- Kč méně,
za autobus se vybírá 80,- Kč.
V roce 2017 se cena parkovného neměnila. V porovnání s rozpočtovými příjmy u parkoviště, které dosahují částky 1.177.640,- Kč
a výnosy které dosahují 973.202,26 Kč je rozdíl v odvedeném DPH.
5. KOMUNÁLNÍ ODPAD
Náklady

Komunální odpad

1.707.442,86 Kč

Výnosy
1.410.730,11 Kč

Zisk/-Ztráta
-296.712,75 Kč

Na základě obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, přepravu, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu obec vybírá poplatek za trvale bydlící 500,- Kč a za rekreační objekty 700,- Kč. Touto vyhláškou
byly zvýhodněny domácnosti, které využívají možnost ekologického vytápění a osvobozeni jsou občané, kteří mají trvalý pobyt
na úřední adrese. Rekreačních objektů bylo zpoplatněno 141.
Od roku 2002 obec vybírá poplatky za odvoz komunálního odpadu na základě schválené obecně závazné vyhlášky. Za období
2005-2017 doplácela obec na vývoz komunálního odpadu celkem 2.115.159,47 Kč.
Vývoz popelnic a kontejnerů stálo obec ve sledovaném roce 983.995,86 Kč, za odvoz na sběrný dvůr jsme zaplatili 76.178,- Kč, odvoz
skla umělých hmot, papíru stálo 441.534,- Kč, za nebezpečný odpad jsme uhradili 81.540,- Kč, za biologický odpad došlo k nárůstu z
důvodu změny systému – celkem bylo vynaloženo 124.235,- Kč. Naproti tomu jsme inkasovali od občanů 975.185,- Kč, od společností
EKO-KOM, Elektrowin, Asekol a Eko lamp za třídění odpadu jsme získali 382.753,11 Kč, od podnikatelů 52.792,- Kč.
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6. POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY SDRUŽENÍM JICHŽ JE OBEC ČLENEM:

Svaz měst a obcí
Spolek pro obnovu venkova
SMOPO Brušperk
Beskydy - Valašsko

5.828,80 Kč
2.000,- Kč
31.050,- Kč
10.000,- Kč

7. VÝVOJ SDÍLENÝCH DANÍ A DANĚ Z NEMOVITOSTI
Většinu daňových příjmů obce tvoří podíly na celostátně vybíraných daních, které upravuje zákon o rozpočtovém určení daní.
Od roku 2013 je pro obce přerozdělení daní výhodnější. V roce 2017 jsme na sdílených daních získali 24.461.900,- Kč.
8. VÝZNAMNÉ INVESTIČNÍ VÝDAJE Z ROZPOČTU ROKU 2017
Výměna osvětlení v ZŠ pavilon U – 01 - V roce 2017 proběhla rekonstrukce osvětlení v učebnách, kabinetech a na chodbách
ZŠ a MŠ L. J. za částku 1.711.764,- Kč. Obec na tuto akci obdržela dotaci z MSK ve výši 235.400,- Kč.
Pořízení dopravního prostředku pro SDH Rychaltice - V roce 2017 proběhlo výběrové řízení na pořízení dopravního prostředku
pro SDH Rychaltice. Bylo vybráno vozidlo značky IVECO za cenu 1.864.005,- Kč vč. DPH. Na pořízení automobilu obdržela obec
dotaci z Ministerstva vnitra ve výši 450.000,- Kč a z MSK ve výši 225.000,- Kč.
Rozšíření splaškové kanalizace v obci Hukvaldy 0,3 km - V roce 2017 proběhla dostavba splaškové kanalizace v obci Hukvaldy
v délce cca 0,3 km. Financování probíhalo prostřednictvím SMOPO Brušperk tak jako první část vybudované kanalizace v obci.
V roce 2017 obec Hukvaldy zaplatila ze svého rozpočtu 3.307.600,- Kč, vyúčtování na SFŽP zatím není dokončeno.
9. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY
Komentář k vybraným závazkům - 0nebytových prostor (Budvarka). Neuhrazené faktury ve výši 166.595,52 Kč. Závazky
z prosincových mezd činí celkem 381.970,- Kč.
Komentář k vybraným pohledávkám - Česká telekomunikační infrastruktura za nájem stožáru 46.645,45 Kč (faktura
ve splatnosti), Národní muzeum za knihu Hukvaldské obrazy J.V. Sládek 350,- Kč (faktura ve splatnosti).
10. POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
Neinvestiční dotace TJ Sokol
Dne 8.3.2017 zastupitelstvo obce Hukvaldy schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na provoz TJ Sokol
Hukvaldy. Dotace byla čerpána v celkové výši 290.000,- Kč z důvodu nedočerpání závazného ukazatele stočné (v r. 2017 nebyla
pro kabiny vybudována kanalizační přípojka).
11. ZÁVAZNÉ UKAZATELE
Při sestavování rozpočtu na rok 2017 Zastupitelstvo obce Hukvaldy stanovilo své příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ LJ Hukvaldy
v rámci poskytnutého příspěvku 3.460.000,- Kč na provoz .
Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy skončilo v hlavní činnosti ziskem 10.753,13 Kč a v doplňkové činnosti ziskem 22,42 Kč.
12. HOSPODAŘENÍ OBCE HUKVALDY V ROCE 2017
Rozpočet, který byl na rok 2017 sestaven jako schodkový. Rozpočtové hospodaření skončilo schodkem 58.541,05 Kč. K 31.12.2017
na běžných účtech částku 14.491.469,49 Kč, k možnému využití pro rozpočet roku 2017.
Finanční hospodaření dle výkazu zisku a ztrát skončilo ziskem 6.321.685,76 Kč.
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Pro vysvětlení uvádím zjednodušený přehled pro snadnější pochopení, co činí rozdíl ve výsledcích ve vztahu k hotovosti (saldo
příjmů a výdajů) a hospodářskému výsledku z výsledovky. Hospodářský výsledek je rozdíl mezi účty výnosů a nákladů. Nejvýznamnější
rozdíl činí to, že do nákladů nejdou výdaje na pořízení dlouhodobého majetku, ale výdajem rozpočtu jsou. Naopak do nákladů jdou
i předpisy závazků – přijatá plnění služeb, ale pokud máme závazek, znamená to, že není uhrazen, tedy nebyl ve výdajích. Další rozdíly
působí časové rozlišení. Také dotace na investiční majetek jsou příjmem rozpočtu, ale do výnosů nejdou. Na hospodářský výsledek
má vliv i opravná položka k pohledávkám, která se však v rozpočtu neprojeví.
Monika Odleváková, účetní

SMS INFOKANÁLU OBCE
Vážení spoluobčané,
Obec Hukvaldy Vám tímto nabízí nov ý, jednoduchý
a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění v obci.
Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz
SMS InfoKanálu obce, který umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v krátkých
textových zprávách (SMS) nebo do Vaší e-mailové schránky.

Zajistěte si tyto informace tím, že se ZAREGISTRUJETE!
Jak? 1. online nebo 2. SMSkou nebo 3. osobně na podatelně OÚ
Jak se registrovat online?
Pomocí webového formuláře na webových stránkách obce,
hledejte tento obrázek na úvodní straně webu.

Chcete dostávat včasné informace v krizových situacích a o:
•
•
•

•
•
•
•

změnách úředních hodin obecního úřadu?
změnách ordinačních hodin zdravotnických zařízení?
plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie,
plynu, odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu
jejich řešení?
uzavírkách komunikací?
termínech mimořádných svozů odpadu?
konání kulturních a společenských akcí?
změnách provozní doby České pošty a další užitečné
informace spojené se životem v obci?

Nebo se registrujte přímo zde:
www.infokanal.cz/cweb/reg/HUKVALDY
Pomocí registračního online formuláře můžete svou registraci později upravit nebo registraci zrušit.
Jak se zaregistrovat pomocí SMS? SMS napište, prosím,
ve tvaru dle Vašeho bydliště:

REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraHUKVALDYmezera CISLOPOPISNE
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraDOLNImezeraSKLENOVmezera CISLOPOPISNE
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraHORNImezeraSKLENOVmezeraCISLOPOPISNE
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraRYCHALTICEmezera CISLOPOPISNE
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraKRNALOVICEmezeraCISLOPOPISNE
Pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID
Pokud chcete dostávat i komerční sdělení, přidejte na konec zprávy T1
!!! Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy !!!
SMS odešlete na číslo SMS InfoKanálu:

558 699 213

Příklad: REGISTRUJmezeraJANmezeraNOVÁKmezeraHUKVALDYmezera5mezeraEVIDmezeraT1
Zasláním registrační SMS dáváte: Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce
a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.
Registraci lze zrušit zasláním SMS ve TVARU: ODREGISTRUJ na: 558 699213
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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM INFORMOVÁNÍ O ČINNOSTI OBCE
A JEJÍCH ORGÁNŮ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY SMS INFOKANÁL
Služba je určena pro občany obce Hukvaldy ve věku nejméně
16 let. Registrací do služby souhlasíte se zpracováním Vašich
osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích
orgánů, např. o jednáních zastupitelstva, místních poplatcích
apod.; informování během krizových situací, při haváriích a jiných
mimořádnostech; informování o dalším dění v obci a činnostech
komerčních subjektů a neziskových organizací, jako jsou prodejní
akce, veřejné sbírky, kulturní a další akce.
Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná
Vaše registrace do služby. Souhlas můžete kdykoli odvolat formou
písemného podání prokazatelně doručeného na adresu OÚ
Hukvaldy (osobně, do datové schránky obce nebo doporučenou
zásilkou). Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky.
Zpracovávány budou Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo,
číslo orientační a případně ulice, podle kterých mají být informace zaměřeny (např. v případě havárie vodovodu v dané ulici
o ní budete informováni). Vaše osobní údaje budou předány provozovateli služby a v případě potřeby zpřístupněny rovněž dalším
subjektům zapojeným do procesu informování (např. orgánům
krizového řízení).
Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu
5 let od rozeslání, a to pro účely prokázání, že byly rozeslány.

Záznamy budou uchovány na základě oprávněného zájmu obce
prokázat plnění svých povinností. Proti uchování těchto záznamů
můžete vznést námitku a žádat jejich výmaz.
Pro účely plnění povinnosti dle zákona o elektronických
komunikacích| budou provozovatelem služby po dobu 6 měsíců
uchovávány také provozní a lokalizační údaje o zprávách zaslaných na Vaše telefonní číslo.
Máte právo požadovat poskytnutí informací, které jsou
o Vás zpracovávány v rámci služby, a požadovat jejich opravu
v případě nepřesnosti či jejich přenos. Proti zpracování můžete
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Ohledně zpracování osobních údajů v rámci služby a uplatnění Vaších práv můžete kontaktovat Obec Hukvaldy, Hukvaldy
3, 739 46, nebo pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je
Ing. Jan Gubáš, gubas@catania.cz.
Ohledně uchování provozních a lokalizačních údajů můžete
kontaktovat provozovatele služby, společnost KONZULTA
Brno, a.s., na:
Ing. Roman Schwanzer, místopředseda představenstva, roman.
schwanzer@konzulta.cz, +420 541 128 400

PROČ JE VYŽADOVÁNO TELEFONNÍ ČÍSLO?

MÁM SI REGISTROVAT PŘÍJEM KOMERČNÍCH SDĚLENÍ?

Služba byla primárně budována pro informování v mimořádných situacích. Šance, že SMS zpráva bude doručena, je
v takových případech větší, než doručení e-mailu – když bude
přerušena dodávka elektřiny, nebude pravděpodobně fungovat
internet. Mobilní operátoři mají záložní generátory, jejich sítě
budou tedy v provozu i po nějakou dobu v případě dlouhodobější
poruchy elektrické sítě.

Systém nabízí možnost posílat uživatelům, kteří si tuto
možnost zvolí, zasílat informace podnikatelů o jejich prodejních
akcích – např. když do obce přijede prodejce chovné drůbeže,
čistírna peří apod. Tyto zprávy budou posílány pouze v případě,
že si jejich odeslání prodejce objedná a zaplatí na pokladně OÚ
Hukvaldy. Komerčních sdělení budou zasílány formou SMS.

PROČ MÁM ZADAT SVOU E-MAILOVOU ADRESU?

Rozesílání zpráv bude prováděno v pracovní dny mezi 8. a 20.
hodinou, v případě mimořádných událostí dle potřeby. Výhodou
je, že zprávu obdržíte téměř okamžitě, bez ohledu jestli se nacházíte na území obce, nebo kdekoliv jinde. Podmínkou je pouze
zapnutý telefon, přihlášený v síti mobilního operátora. Pokud
máte telefon vypnutý, nebo jste mimo oblast pokrytí signálem,
bude zpráva doručena po opětovném přihlášení telefonu do sítě.
Pro příjem zpráv není potřeba instalovat žádnou aplikaci, SMS
zprávy je možné přijímat na libovolný mobilní telefon. I v případě,
že máte pouze pevnou telefonní linku, je možné informace
doručit formou hlasové zprávy. Pro příjem zpráv na e-mail
v mobilním telefonu je samozřejmě potřeba připojení k internetu.

SMS zpráva je omezená délkou 160 znaků. Pokud zadáte
e-mail, budou Vám zprávy doručovány primárně tímto způsobem,
takováto zpráva může být podrobnější, např. včetně odkazu na
související informace na webových stránkách. Tuto možnost lze
doporučit zejména uživatelům, kteří mají nastaven přijímání
e-mailů ve svém mobilním telefonu. V krizových situacích budou
zprávy zasílány výhradně formou SMS.
PROČ MUSÍM ZADÁVAT ADRESU BYDLIŠTĚ?
Systém umožňuje odeslat zprávu pouze pro určenou lokalitu,
toho je možné využít např. pro informování o plánované odstávce
dodávky elektřiny. Informace bude zaslána pouze obyvatelům
z dotčené oblasti.

KDY BUDOU ZPRÁVY ROZESÍLÁNY?
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PŘÍKLADY SMS ZPRÁV Z SMS INFOKANÁLU OBCE:
Zprávy z úřadu:
IK HUKVALDY Očkování psů proti vzteklině bude dne 16.5.2017 před budovou OÚ v době 18:20 – 18:50.
Více informací na www.hukvaldy.eu.
IK HUKVALDY Ve dnech 17+19. 5. 2017 Bude v naší obci provádět kontroly a čištění komínů na pevná i plynná paliva
+ periodické roční kontroly. Zájemci o kominické práce se mohou objednat na OÚ.
IK = InfoKanál
Vážení občané,
zavedením SMS InfoKanálu se snažíme zkvalitnit život v naší obci.
Věříme, že budete se službou spokojeni, proto, prosím, neváhejte a registrujte se.
Jen dobré zprávy Vám přeje vedení obce Hukvaldy.

zde odstřihnout

FORMULÁŘ K PÍSEMNÉMU PŘIHLÁŠENÍ ODBĚRU SMS INFOKANÁLU OBCE HUKVALDY.
ODEVZDEJTE NA OÚ!
Telefonní číslo

+420

Jméno a Příjmení
Adresa
Email (není povinný)
Komerční sdělení

Mám zájem o zasílání informací o prodeji např. chovné drůbeže, ovocných
stromků apod.

ANO - NE

Datum a vlastnoruční podpis
Vaše číslo bude zařazeno k odběru SMS do týdne od odevzdání písemného formuláře. Pro okamžitou registraci zašlete registrační
SMS nebo se registrujte přes internet, viz. první strana infoletáku.
Svým podpisem dáváte: Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů
prostřednictvím služby SMS InfoKanál.
– 12 –

DEN OBCE

Hukvaldy
2018

ŽEHNÁNÍ NOVÉHO AUTA SDH

ANDER Z KOŠIC

NAFUKOVACÍ ATRAKCE

PĚNA NA HŘIŠTI

SKUPINA KRAKATIT

UKÁZKA TECHNIKY HZS

SOUTĚŽE PRO DĚTI

Sobota 1. 9. 2018
Areál za bývalým kulturním domem v Rychalticích

www.hukvaldy.eu
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CO SE LETOS UŽ POVEDLO ZREALIZOVAT A CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ?
V rozpočtu na rok 2018 bylo naplánováno mnoho akcí,
některé jsou už zrealizované, na některých se pracuje a budou
v nejbližší době dokončeny, na další už jsou vybrány realizační
firmy, část je zatím naplánována na další měsíce.

v letním období k nedostatku vody. Obyvatelé tuto situaci většinou
řeší dovozem vody v kanystrech a nákupem pitné vody z obchodů.
V této lokalitě je plánovaná další výstavba rodinných domů, které
by také časem mohly být na tento vodovodní řad napojeny.

O těch hotových je psáno v samostatných článcích, jsou
k nim také připojeny fotky:

V roce 2016 byl v této lokalitě vybudován Biskupstvím
ostravsko-opavským vodovod, který řeší pouze připojení jejich
stavebních parcel určených k výstavbě nových rodinných domků.

1. Oprava hasičské zbrojnice na Hukvaldech
2. Zastávka na Dolním Sklenově
3. Zídka u oborní brány
4. Dokončení chodníčku za školou
5. Koupelny ve dvou bytech v Domě s pečovatelskou službou
Ostatní si dovolím ve stručnosti popsat v tomto článku:
Rozpracované:
6. Oprava bývalé večerky a skladu – prostory bývalé večerky
byly ve velmi špatném stavu, z důvody chybějící izolace a také
absence odpovídajících tepelných zdrojů, byla do více než metrové
výšky opadaná omítka na stěnách, které byly napadeny plísní.
Za těchto nevyhovujících hygienických důvodů se nám nedařilo
prostory po bývalé večerce více než 2 roky pronajmout, proto Rada
obce rozhodla o celkové rekonstrukci, stavební práce provádí
firma Elin servis, dokončení předpokládáme do konce měsíce
června. Poté budou prostory pronajaty ke komerčním účelům.
7. Výtah v DPS – kdo zná budovu našeho Domu s pečovatelskou službou, tak ví, že v této dvoupatrové budově je výtah jen
v zadním vchodě, kde jsou 4 bezbariérové byty. Bohužel v prvním
vchodě výtah chybí a proto jsme dlouho hledali prostor pro jeho
umístění i v tomto vchodu. Nakonec se řešení našlo, nechali jsme
zpracovat projektovou dokumentaci včetně stavebního povolení
a v květnu začaly nejprve stavební úpravy pro umístění kabiny.
Tyto stavební úpravy provádí firma MASTAV z Karviné. Po
ukončení stavebních prací bude namontována samotná kabina
výtahu, kterou dodá a nainstaluje firma Lift servis z Havířova.
Práce by měly být ukončeny v červenci. Věřím, že nájemníci budou
s novým výtahem spokojeni.
8. Vodovod v Krnalovicích – se změnou katastrální hranice
mezi obcemi Hukvaldy a Fryčovice došlo k připojení 9 rodinných
domů původně patřících pod Fryčovice a vznikla nová místní
část Krnalovice, kde žije ve 26 rodinných domcích 87 obyvatel.
Část Krnalovic (7 domků) je zásobováno pitnou vodou z jímacího
území Krnalovice, které zároveň slouží jako zdroj pro sousední
obec Fryčovice, ale zbylých 19 domů je bez zásobování pitnou
vodou z veřejné vodovodní sítě a jsou zásobovány z lokálních
zdrojů – studní, které je nedostatečné a často dochází zvlášť

Vybudováním nového vodovodního řadu o délce 1,059 km
dojde k výraznému zlepšení zásobování obyvatel pitnou vodou.
Na realizaci této akce byla zpracována projektová dokumentace Ing. Miroslavem Klichem až do stupně stavebního povolení
a získána dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši
2 095 500 Kč. Předpokládané projektové náklady byly spočítány na
2 903 019 Kč s DPH, ve výběrovém řízení vyhrála firma Beskydská
vodárenská s nabídkovou cenou 2 206 830 Kč s DPH. Začátkem
června byla podepsána s touto firmou smlouva o dílo a o prázdninách začnou stavební práce. Předpokládané dokončení je plánováno do konce roku. Podíl dotace (75 %) se následně odvíjí podle
vysoutěžené ceny, která je nižší než rozpočtová, takže se bude
částka snižovat, ale bude se snižovat i podíl z obecního rozpočtu
(25%). Přesné částky budou až po dokončení díla a závěrečném
vyúčtování. Tím bych chtěla uvést na pravou míru informaci
z příspěvku člena zastupitelstva, kde píše, že se navýšil podíl obce
na kanalizaci v Krnalovicích o 2 miliony, nejedná se o kanalizaci,
ale o vodovod a podíl obce se naopak sníží.
9. Sociální zařízení v ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy
- jedná se o opravu sociálního zařízení v přízemí budovy u tělocvičny a naproti třídě mateřské školy a v prvním patře, které už je
zastaralé a nevyhovuje normám a také neodpovídá ani estetickým
požadavkům. Na tuto akci byla získána maximální výše dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 400 000 Kč, realizaci zakázky bude provádět firma Elin servis z Ostravy za částku
1 762 666 Kč, podíl obce 1 362 666 Kč.
Stavební úpravy začaly začátkem června a jsou naplánovány
tak, aby nenarušily provoz školy.
10. Osvětlení v areálu školy a DPS – z důvodu zastaralosti
a tím také častých poruch venkovních světel v areálu základní
školy a domu s pečovatelskou službou jsme rozhodli o výměně
10 stožárových výzbrojí, výměně kabelu mezi stožárovou výzbrojí
a světlem, výměně stávajících svítidel parkových za LED světla
výkonové řady 36 W, odrezování sloupů a patic, nátěr antikorozní
barvou - minimálně 3 vrstvy se zárukou 5 let a výchozí elektrorevize. Práce bude provádět firma Elektro - Kamil Vantuch
z Brušperka za částku 131 700,51 Kč s DPH během měsíce
června.
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11. Změna č. 2 územního plánu – z důvodu velkého
množství požadavků od majitelů pozemků v obci rozhodlo zastupitelstvo o pořízení změny č. 2 územního plánu. Tento územní
plán bude zpracovávat Urbanistické středisko z Ostravy za
částku 387 200,00 Kč s DPH. Všechny žádosti budou projednávat
a schvalovat dotčené orgány.
11. Odvodnění komunikace na Dolním Sklenově – v této
lokalitě za obchodem na Dolním Sklenově, kde bylo vystavěno
osm nových rodinných domků není řešena dešťová kanalizace
podél obecní komunikace a při deštích dochází k zaplavování
zahrad a nemovitostí. Majitelé dotčených nemovitostí na své
náklady nechali zpracovat projektovou dokumentaci a obec pak
vyřídila stavební povolení a schválila realizaci této dešťové kanalizace z obecního rozpočtu. Stavební práce bude provádět firma
Zemní práce – Jaromír Blažek během letních měsíců za částku
1 029 885 Kč s DPH.
12. Socha svatého Floriána – na hukvaldském podzámčí
naproti obecního úřadu jsou dvě kulturní památky, socha svatého
Jana Nepomuckého a svatého Floriánka. Dvakrát jsme v letech
2016 a 2017 neúspěšně žádali o dotaci na jejich restaurování.
Sochy jsou v havarijním stavu, hrozí jim zřícení, proto jsme se
nakonec rozhodli o opravě soch postupně z obecního rozpočtu.
První bude provedeno restaurování sochy svatého Floriánka.
Náročné restaurátorské práce bude za dozoru Národního památkového ústavu provádět MgA. Jakub Gajda za částku 230 000 Kč.
Socha bude převezena do ateliéru, kde bude restaurována,
mezitím bude zcela obměněn podstavec sochy.
13. Osvětlení zastávek u Krnalovic solárními světly – na
obslužné komunikaci kolem dálnice R48 z Frýdku-Místku byly
vybudovány v obou směrech autobusové zastávky pro místní část
Krnalovice, které jsme se změnou katastrálního území získali od
obce Fryčovice, bohužel zde nebylo v rámci stavby řešeno osvětlení těchto zastávek. Nyní budou k těmto zastávkám umístěna
solární světla a po vyhodnocení účinnosti pak předpokládáme
další rozšíření o několik světelných bodů kolem neosvětlené
komunikace o délce cca. 300 metrů od podjezdu pod dálnicí
směrem ke Krnalovicím. Tím dojde ke zlepšení viditelnosti
a hlavně bezpečnosti pro obyvatele Krnalovic.
14. Oprava oken v DPS – na podzim dojde k opravě oken
v přízemí Domu s pečovatelskou službou firmou Český servis
oken a dveří z Frýdku-Místku za částku 154 435,- Kč. V dalším
roce by se řešily postupně opravy oken v dalších patrech DPS.
15. Rekonstrukce mostu u Štefka – zatím se stále čeká na
stavební povolení, aby mohla začít samotná výměna konstrukce
mostu, která už je vyrobena.
Projektové dokumentace:
1. Chodník Dolní Sklenov – Rychaltice – projekt je po
několika přepracováních a doplnění dle požadavků příslušných

orgánů a poskytovatelů dotací zpracován, byla podána žádost
o společné řízení na územní rozhodnutí a stavební povolení
u Magistrátu města Frýdku-Místku, stavebního odboru. Předpoklad vydání stavebního povolení je na podzim 2018.
2. Chodník Hukvaldy – Drážky – PD je zpracována, čeká
se na stavební povolení. Na zpracování PD jsme získali dotaci
z Moravskoslezského kraje ve výši 140 000 Kč.
3. Cesta Rybníky – lokalita za školou – nemohla být dlouho
řešena z důvodu nevyjasněných majetkových vztahů, nyní se
zpracovává PD pro stavební povolení.
4. PD na 2. etapu kanalizace – v letošním roce začaly
přípravy na projektování částí obce, které nebyly odkanalizovány v 1. velké etapě. Dokumentaci zpracovává firma Ekomonitor z Chrudimi.
5. Přepracování projektové dokumentace na rekonstrukci
rychaltického hřbitova – přepracování provádí firma Amun Pro
z Třanovic za částku 151 250,- Kč z důvodu změn ve stavebním
zákoně a upřesnění požadavků. Část prací z původní PD byla
realizována se souhlasem stavebního úřadu – oprava obřadní
síně a jejího okolí, oprava zděného plotu, oprava vstupní brány
a zábradlí. Nová dokumentace řeší osvětlení, zpevněné plochy,
přívod vody, které musí respektovat nové požadavky. V PD bude
zohledněno případné rozšíření hřbitova na sousední pozemek,
který je v územním plánu obce schválen jako rezerva hřbitova.
6. Projektová dokumentace na přívod vody ke hřbitovu
– tuto PD zpracovává Ing. Miroslav Klich a řeší přívod vody
ze současného vodovodního řadu. Tento řad povede přes farní
zahradu až k smuteční obřadní síni a vyřeší nevyhovující přívod
vody z dolnosklenovského potoka. PD je zpracována, vyřizuje se
stavební povolení.
7. PD na opravu chodníku kolem parku po Mlýnské
straně – už v loňském roce jsme chtěli zrealizovat opravu tohoto
chodníku, který je v nevyhovujícím stavu. Původně mělo jít po
domluvě se stavebním úřadem jen o opravu, narazili jsme ale na
majetkoprávní vztahy (pozemky pod stávajícím obecním chodníkem jsou v majetku Biskupství ostravsko – opavského a Moravskoslezského kraje), nevyhovující rozměry chodníku, chybějící
řešení přecházení na opačnou stranu, odvodnění, atd. Proto
jsme byli nuceni zpracovat projektovou dokumentaci, která tyto
záležitosti bude řešit. Poté bude požádáno o stanovisko stavební
úřad a zajištění souhlasu majitelů pozemků. Po realizaci opravy
chodníku předpokládáme převedení části chodníku od Moravskoslezského kraje do vlastnictví obce Hukvaldy.
8. PD na opravu lávky naproti zahradnictví – projekt je
zpracován, vyřizuje se stavební povolení
9. PD na na rekonstrukci bytu v budově č.p. 4 za Obecním
úřadem a využití půdy na vytvoření dalších bytů – v současnosti
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se zpracovává pasportizace a statické posouzení této budovy
včetně dendrologického posouzení krovů a střechy, které jsou
nezbytné pro další postup zpracování využití těchto prostor. Předpokládáme, že v budově vzniknou celkem 3 byty, jeden velký byt
v přízemí a 2 půdní byty. Rozhodnutí ovšem záleží na výsledcích
posudků, důležité je statické posouzení a dendrologický průzkum.
10. Projektová dokumentace na rekonstrukci mostu
u karosárny – PD je zpracována, řeší se stavební povolení
Studie, které se v současnosti zpracovávají:

Studie návsi v Krnalovicích
Studie areálu vedle Hospůdky na koupališti
V tomto článku jsem se snažila shrnout nejdůležitější
akce, které bychom chtěli v letošním roce zrealizovat. Většina
z nich se určitě dokončí, hlavně ty investiční, některé budou
z důvodu náročnosti dokončeny v příštím roce. Určitě v příštím
podzimním vydání našeho občasníku zase napíšu, jak se
jednotlivé akce vyvíjí.

Studie využití celého Rychaltického dvora – je zpracována, nyní
se budou řešit podklady pro řešení Sběrného dvora a příprava na
podání žádosti o dotaci z OPŽP

Některé akce jako jsou to například různé drobné opravy
komunikací, příkop, potoků, kácení nebezpečných a život
ohrožujících stromů zde ani nezmiňuji. Moc se o nich neví, ale
přesto ovlivňují život jednotlivých občanů a řeší se operativně
v průběhu roku.

Studie křižovatky pod hukvaldským kopcem včetně návrhu na
řešení chodníků a přechodu pro chodce

Ivana Hrčková
místostarostka

Studie využití budov Hukvaldského dvora a přiléhajících pozemků

REKONSTRUKCE V HASIČSKÉ ZBROJNICI NA HUKVALDECH
V letošním roce pokračovaly opravy v budově hasičské zbrojnice na Hukvaldech.
Bylo nutno vyměnit dřevěné schody ve věži budovy, opravit
omítky, obložit zdi a vyměnit venkovní a vnitřní osvětlení.
Třístupňové modřínové schody včetně zábradlí a ochozů
podepřených ocelovými výztužemi uvnitř věže, tři nová dřevěná
okna ve věži, montáž bednění štítu včetně materiálu a prací
provedla firma pana Josefa Fajkuse za částku 147 206 Kč.
Stavební práce spočívaly v oškrábání malby a opravě
omítek, osazení rohových profilů oken, dveří a rohů, nanesení
jemné omítky včetně výmalby stěn, vysekání podlah, betonáž
nové podlahy včetně nátěru, oprava brizolitu a nátěr fasády na
přístavku, které provedl pan Miloš Hubeňák se svými spolupracovníky za částku 89 442 Kč včetně dodávky materiálu.

Elektrikářské práce, které realizoval pan Martin Baláž,
spočívaly ve výměně 9 kusů zářivkových LED svítidel, 1 kusu
halogenového svítidla, 3 kusů nástěnných svítidel s krytem na
schodiště a instalace nových 3 kusů venkovních svítidel místo
původně 1 starého nevyhovujícího světla. Celkové náklady včetně
materiálu (světla, vypínače, svorky, kabely) a prací (demontáže
svítidel, ukotvení a připojení zařízení svítidel, zapojení svítidel
vnitřních i venkovních) činily 25 220 Kč.
Věřím, že budou hasiči spokojení, protože zejména původní
schodiště bylo staré a hlavně nebezpečné. Všechny opravy
přispěly ke zvelebení naší historické budovy.
Ke článku je připojeno jen několik fotek, ostatní fotky jsou
zveřejněny na facebooku obce Hukvaldy.
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Ivana Hrčková, místostarostka
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KNIHOBUDKY V NAŠÍ OBCI
Knihobudka je malá knihovnička, která je umístěna ve
veřejném prostoru a nabízí knihy i časopisy k vypůjčení. Je zdarma přístupná komukoliv, obsahuje knihy a časopisy, které si
můžete přečíst a zase je do ní vrátit, popřípadě si je můžete nechat,
anebo také můžete knihobudku obohatit o nové tituly právě vy.

Věřím, že knihobudky přispějí k podpoře čtení a čtenářství mezi všemi věkovými skupinami a dostane se jim dobrého
přijetí od veřejnosti a budou uchráněny destrukce nevybouřenými vandaly.
Ivana Hrčková, místostarostka

Máte doma knížku, kterou už jste přečetli, ale je vám líto ji
vyhodit? Přineste ji do Knihobudky a vyměňte ji za jinou. Nebo
ji tam prostě jen nechte, ať si ji může přečíst někdo jiný.

KDE SE ZRODIL PRVNÍ NÁPAD?
Dobrovolná iniciativa knihobudek se začala formovat v roce
2009 v USA. Bylo to konkrétně v Houstonu ve státě Wisconsin.
Todd Bol tehdy postavil první model knihovničky na památku
své matky, vášnivé čtenářky. Jeho nápad si rychle získal oblibu
a Bol rád vyráběl další budky. Od roku 2010 vznikají po celém
světě včetně České republiky, nejčastěji díky iniciativě knihoven
a samospráv i místním nadšencům, nové veřejné knihovničky.
Také v naší obci jsme na popud naší knihovnice paní Markéty
Kološové umístili 4 knihobudky, na parkoviště na Hukvaldech,
u autobusových zastávek na Horním Sklenově, Dolním Sklenově
a v Rychalticích naproti restaurace u Richarda. Volili jsme
k umístění veřejně přístupná místa v blízkosti autobusových
zastávek, aby si zájemci mohli knihu či časopis třeba vzít na cestu.
Pokud máte doma větší zásobu knížek, které byste chtěli
do knihobudek umístit, klidně je můžete přinést do knihovny,
paní knihovnice pak bude knihobudky čas od času objíždět
a doplňovat, popř. vyhazovat, kdyby se tam objevily nějaké
úplně nepoužitelné knížky.
Naše knihobudky navrhl, vyrobil a krásně barevně natřel pan
Pepík Fajkus, za což mu moc děkujeme.

KNIHOBUDKA - PŮJČOVNÍ ŘÁD
1. Knihy jsou k dispozici všem zájemcům
2. Zapůjčení knih je bezplatné
3. Knihu si můžete vypůjčit k počtení domů
4. Do knihobudky můžete přinést knihy, které doma vyřadíte.
Je škoda je odevzdat do sběru nebo vyhodit do kontejneru,
mohou posloužit ostatním
5. Pokud vás nějaká kniha zaujala, je možné si ji nechat
a nahradit jinou knihou, kterou do knihobudky přinesete
6. Ideální je - „Jednu dej, jednu vem“
7. Spoléháme na slušné lidi a věříme, že knihobudku nebudou
navštěvovat vandalové – prostor je monitorován
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REKONSTRUKCE KOUPELEN V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
V Domě s pečovatelskou službou je celkem 24 bytů, z toho
jsou 4 byty bezbariérové, které mají zařízení dispozičně řešeno
pro vozíčkáře, včetně sociálního zařízení se sprchovými kouty.
Bohužel ostatních 20 bytů má v koupelnách umístěny vany.
Mnoho nájemníků projevilo zájem o výměnu van za sprchové
kouty, popřípadě ponechání vany a doplnění o sprchový kout.
Rada obce se na základě požadavků nájemníků touto problematikou dlouho zabývala a rozhodla o rekonstrukci koupelen
hlavně z důvodu vysoké finanční náročnosti vždy po uvolnění
bytu. Nakonec jsme kromě rekonstrukce koupelny v uvolněném
bytě po zemřelé občance mimořádně vyhověli ve dvou případech
i nájemníkům, kterým zdravotní důvody neumožní využívat
stávající zařízení koupelen.

V průběhu měsíce února byly realizovány 2 celkové rekonstrukce, které prováděla firma Držik z Ostravy za částku
324 266 Kč s DPH. Během měsíců června a července bude provedena celková rekonstrukce dalšího bytu.
Jsme si vědomi důležitosti změn, věk nezastavíme a s tím
spojené snížení pohyblivosti. Prosím tímto naše nájemce o shovívavost a trpělivost.

OPRAVA ZÍDKY U OBORNÍ BRÁNY
Během měsíce dubna byly provedeny práce na opravě zídky
u oborní brány, která byla poničená stářím, ale hlavně erozí
díky natékání vody a hrozilo její sesunutí. Práce prováděla firma
pana Václava Jirotky z Mnišího - J&D stavební práce s.r.o., která
také provádí rekonstrukci oborní zdi pro Biskupství ostravsko –
opavské. Bylo nutno rozebrat starou zeď, vyzdít novou kamennou
zeď do betonu, vyspárovat mezi kameny, rozebrat a vyvézt
rovnou podestu, na které se pak vytvořila nová betonová deska
s kamennou dlažbou. Výsledkem je krásná nová zídka u vchodu
do obory ve které jsou umístěny nezbytné drenážní trubky, které
odvádějí natékající vodu a zabraňují rozrušování a ničení zdiva.
Celkové náklady včetně práce a materiálu činily 256 943,50 Kč
včetně DPH.
Ivana Hrčková, místostarostka
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Ivana Hrčková
místostarostka

ZASTÁVKA NA DOLNÍM SKLENOVĚ
Během měsíce května byla zrekonstruována autobusová
zastávka u obchodu na Dolním Sklenově.
Původní obdélníkový přístřešek, jehož střecha už byla
v havarijním stavu, byl nahrazen menší čtvercovou zastávkou,
která má otvory vyplněné polykarbonátem a tak poskytuje cestujícím větší komfort zejména v době, kdy hodně prší.
Nejprve ale musela být upravena plocha ze zámkové dlažby
pod zastávkou za částku 21 151 Kč.
Na tuto plochu pak byla namontována nová dřevěná
zastávka, kterou vyrobila a instalovala firma pana Josefa Fajkuse
za částku 130 117 Kč.
Věřím, že nejen naši občané tento nový přístřešek ocení.

Ivana Hrčková
místostarostka

JARNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vítání nových občánků do svazku obce Hukvaldy má v naší
obci dlouholetou tradici a uskutečňuje se většinou dvakrát ročně,
podle počtu narozených dětí. Letošní první vítání se konalo dne
18. dubna 2015 v obřadní síni Obecního úřadu na Hukvaldech.
Tohoto slavnostního aktu se zúčastnily čtyři děti se svými rodiči,
prarodiči i sourozenci: Václav Piskoř, Teo Velkoborský, Nela
Močkorová a Julie Mičeková. Jako už tradičně 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. Součástí uvítání nových občánků bylo pásmo

písniček, básniček a říkadel dětí Základní a Mateřské školy Leoše
Janáčka pod vedením paní učitelky Radmily Křenkové a projev
místostarostky obce Ing. Ivany Hrčkové.
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 Obecním úřadě na Hukvaldech.
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Marta Sobotíková

ODPADY
CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ
Hukvaldy

ZA ROK 2017 JSTE ZAJISTILI SBĚR 2 966,00 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI:

Úspory elektrické
energie

Úspory vody *
154,48 m3

33,84 MWh

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 32,33 t

Úspory ropy **
1 813,67 l

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 7,16 t CO2 ekv

Úsporu primárních
surovin
1,39 t

*

ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY
SE ROVNÁ STEJNÉMU
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
2 073 SPRCHOVÁNÍCH.

**
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ÚSPORA TAKOVÉHO

MNOŽSTVÍ ROPY
SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
26 671 KM V BĚŽNÉM
OSOBNÍM AUTOMOBILU.

HISTORIE
OBECNÍ HOSTINEC ANEB PROMĚNY JEDNOHO RYCHALTICKÉHO DOMU (ČÁST 1.)
Snad málokterý rychaltický dům přešel tolika změnami jako
obecní hostinec, později nazvaný Kulturní dům. Pátrala jsem po
nich a zkusila o tom něco napsat.
Pan Alois Tomančák ve své práci o historii Rychaltic píše:
„Občané chodící za výdělkem do kraje přicházeli s pokrokovými
názory a myšlenkami, které poznali stykem se svými spoludělníky.
Nové názory udávali doma při sousedských besedách. Střediskem
společenského života byla přirozeně hospoda. Když byla zrušena
1878 stará hospoda v č. 64 a 1890 odhlášena koncese hostinská na
č. 8, snažil se starosta Jan Volný získati obecní hospodě výhodnější
polohu. Tehdy obec koupila selské stavení č. 19, jehož majitelem
byl Kološ, a vyměnila tento domek s Josefem Mičanem za domek
č. 18 - za dnešní obecní hostinec. V letech 1893 až 1894 byl k této
budově přistavěn sál, na tu dobu největší v okolí – 9,5 x 10,5 m ve
světle, jenž byl tehdy největším sálem v celém okolí. Jakého nákladu
si záměna domku a stavba sálu vyžádala, není možno zjistit,
jelikož tato léta nejsou vedeny účty. Tak se stalo, že 1. dubna osiřela
stará beseda a všecko společenské podnikání přešlo do nové besedy
v č. 18.“ Kolem roku 1900 tam zřídil tehdejší nájemce hospody
Karel Morys obchod, nájemcem byl prvým, ale zakrátko ho
přenesl do svého domu čp. 21 vedle hostince.

„V neděli po 28. říjnu 1918 uspořádán byl obecním zastupitelstvem
s panem starostou Čeňkem Rožnovským čís. 98 v čele průvod, jehož
se zúčastnila školní mládež a veškeré občanstvo. K účastníkům
bylo před obecním hostincem promluveno p. Otakarem Krupičkou
z Místku. Hrála se tam divadelní představení, a to i v době, kdy
hospoda neměla ještě jeviště a ani elektrické osvětlení. V kronice
hasičů je zmínka o tom, že Jiráskovy Psohlavce v roce 1919 ochotničtí herci nacvičovali v nevytopeném sále při petrolejce. V roce
1933 byl sál rozšířen o jeviště. Obec se mohla chlubit jeho nejmodernějším vybavením. Na stavbě se podílel sbor hasičů, tělovýchovná jednota Sokol, lidová strana i Národní jednota. Jeviště
bylo uvedeno do provozu 28. října 1933, opět byli hráni Jiráskovi
Psohlavci. Následující léta, až do rekonstrukce v roce 1960, byl sál
dějištěm mnoha akcí. Účinkovali zde především ochotničtí herci.
Sehráli množství her, mnohé s doprovodem muziky a se zpěvy.
Do Rychaltic také zajíždělo Těšínské i Beskydské divadlo. V roce
1948 se na jevišti v rychaltické obecní hospodě dvakrát představili
herci Vesnického divadla z Prahy.
V přístavku hostince měla sídlo rychaltická občanská
záložna, také nějakou dobu obecní knihovna. Objekt pak byl
v šedesátých letech rekonstruován. Domnívám se, že snímek
uvedený níže je z doby před touto rekonstrukcí.
Ta byla zahájena v roce 1960 a dokončena byla podle
záznamu v kronice za dva roky. V objektu byla vyměněna okna,
upravena byla nižší část objektu, ve které byl výčep a malá
kuchyň. Do sálu se vcházelo po schůdcích. Jeviště bylo také zčásti
upraveno stejně jako jeho zázemí – v podstatě vznikly šatny.
Zachován zůstal tzv. „susek“, část sálu po jeho levé straně. Při
plesech a tanečních zábavách tam byly stoly pro návštěvníky.
Prostor také využívali cvičenci Sokola. V části od zahrady byly
vybudovány nové toalety, nová byla i venkovní břízolitová omítka.

Fotografie je pravděpodobně z doby před přistavěním jeviště. Na objektu sálu je vidět
znak Sokola, který byl podle pana Tomančáka založen v roce 1911.

Na pohlednici z roku 1901, která byla před časem nabídnuta
na internetu k prodeji je vidět, že u hostince ze strany od pomníku
padlým jsou dvě dřevěné stavby, což mohla být kuželna.
V hasičské kronice je zmínka o tom, že před postavením
hasičské zbrojnice bylo skladiště, a to ze strany od čísla 21.
Hostinec se stal centrem společenského a kulturního života
obce. Určitě hned po jeho zřízení. V obecní kronice se píše:
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prostoru byly toalety a také šatna. Vlevo byl výčep a restaurace, za kterou byl malý salonek například pro konání rodinných
oslav. Z restaurace se vcházelo do přípravny jídla, stálá kuchyně
tam nebyla. Počítalo se i s obnovením kina, proto byla vybudována promítací kabina. Sál i s přísálím byl ponechán, změněny
byly prostory za jevištěm a bývalé šatny pro herce. Sál byl vybaven
novým nábytkem, novými záclonami a závěsy. Mezi přísálím
a sálem byly dvoje shrnovací stěny.
Stavební práce od počátku provázely problémy. Výskyt
spodní vody a jeho vyřešení výrazně zpomalil práce. Zvýšily se
i náklady. Obec si musela na dokončení stavby vzít úvěr. Jeho
splacení bylo řešeno tak, že objekt před dokončením rekonstrukce
převzalo na základě hospodářské smlouvy spotřební družstvo
Jednota Frýdek-Místek. Tím obec pozbyla hostinec, který jí po
mnohá léta sloužil nejen pro občerstvení, ale hlavně byl místem
veškeré kultury – divadelních představení i filmových představení,
která byla obnovena až v roce 1987. Prvním promítaným filmem
byla komedie Vesničko má středisková, tenkrát velmi populární.
V sále se pořádaly plesy, krmášové zábavy, také výstavy květin
a ovoce spojené s ukázkami ruční prací - překrásných výšive
k a tehdy velmi módních drhaných výrobků. V roce 1983 se zde
konal koncert operního pěvce Eduarda Hakena doplněný verši
v podání jeho manželky paní Marie Glázrové. Spoluúčinkoval zde
pěvecký sbor z Bašky.

Pohled na objekt rekonstruovaný v 60. letech ze silnice

Pohled ze zahrady – v nižším přístavku byly toalety.

V roce 1976 v rámci tak zvané Akce Z začala další, podstatně
větší přestavba, která tentokrát trvala až do roku 1983. Stavební
úpravy byly rozsáhlé. Nižší část objektu byla zbourána a vchod
byl, na rozdíl od původního z okresní silnice, zřízen z nové
přístavby ze severní strany z boční ulice. Vpravo od vstupního

Sál obecního hostince byl místem, kde se konaly schůze, využívaly ho ke své činnosti společenské i zájmové organizace. Počátkem
prosince 1989 se tam konalo první shromáždění nově ustanoveného
Občanského fóra, sál byl zaplněn do posledního místa.
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Pokračování v příštím Hukvaldském občasníku.
Karla Klečková, kronikářka

ŠKOLA

DOTOVANÉ PROJEKTY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE
LEOŠE JANÁČKA HUKVALDY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019
V průběhu měsíce června bude Obec Hukvaldy, zřizovatel
školy, realizovat výběrové řízení na dodavatele akce. Samotná
realizace se uskuteční v prvních týdnech měsíce září. Získáním
této dotace se nám významně zlepší podmínky pro vzdělávání
žáků v přírodovědných předmětech a polytechnickém vzdělávání.

1. ROZVOJ KOMUNITNÍ ŠKOLY HUKVALDY
V LETECH 2018 - 2020
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vyhlásilo na jaře
letošního roku dvouletý dotační titul z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání tzv. „Šablony II“. Pedagogičtí
pracovníci naší základní i mateřské školy v letech 2016 – 2018
úspěšně realizovali všechny aktivity, které vyžadovaly „Šablony
I“ - Komunitní škola – matematická gramotnost Hukvaldy.
V rámci tohoto projektu jsme získali finanční prostředky ve
výši 946 573 Kč. Celou výši 100 % hradí Ministerstvo školství
mládeže a tělovýchovy.
Do „Šablon II“ mohly být, kromě základní školy a mateřské
školy, zapojeny také školní družiny a školní kluby. Náš projekt
„Rozvoj komunitní školy Hukvaldy“ byl podpořen a získali
jsme částku 1 696 415 Kč. V průběhu let 2018 – 2020 budou
probíhat aktivity podobné jako v „Šablonách I“ - další vzdělávaní učitelů, kluby logických a deskových her pro žáky, čtenářské
kluby, využití ICT ve vzdělávání, projektové dny, doučování žáků
– rozvoj čtenářské, matematické a informační gramotnosti
žáků, personální podpora – chůva v mateřské škole a další.

3. ZAME GRANT 2018
Firma ArcelorMittal Ostrava vyhlašuje každoročně zaměstnanecké granty ZAME GRANT.
Zaměstnanecké granty jsou příležitostí pro všechny kmenové
zaměstnance ArcelorMittal Ostrava a dceřiných společností, kteří
chtějí udělat dobrý skutek a podpořit neziskovou organizaci, ve
které dlouhodobě a aktivně pomáhají. Základní škole a Mateřské
škole Leoše Janáčka Hukvaldy, p.o již od roku 2010 pomáhá
při zajišťování finančních prostředků pro výuku polytechnického vzdělávání a technických kroužků včetně odborné pomoci
zaměstnanec firmy ArcelorMittal Ing. Jiří Chvalina. Za tuto dobu
získal pro naši školu ze zaměstnaneckých grantů přes 100 000
Kč. Finanční prostředky byly využity na nákup vybavení pro práci
žáků v polytechnickém vzdělávání i v mimoškolních aktivitách.
V letošním roce jsme ze ZAME grantu na projekt „Rozvíjíme
technické dovednosti“ získali částku 20 000 Kč.
Odbornost a zkušenosti Ing. Jiřího Chvaliny jsou pro naši
školu přínosem. Děkujeme panu Chvalinovi a firmě ArcelorMIttal.

2. VYBAVENÍ OBORNÝCH UČEBEN
PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ A DÍLEN
Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy,
p.o. získala v rámci projektu „Nadstavba odborných učeben
v patře ZŠ a MŠ L. Janáčka Hukvaldy“ finanční prostředky na
vybavení učebny a kabinetu přírodovědných předmětů a další
vybavení školních dílen. Celková částka na projekt činí 3 048 559 Kč.
Výše dotace činí 90% nákladů, 10% je spoluúčast zřizovatele
školy – Obce Hukvaldy.
V rámci projektu budou provedeny úpravy podlahy, klimatizace, konektivita, digestoře. Budou pořízeny moderní učební
pomůcky např. kvalitní a výkonné počítače a mikroskopy, elektronické učební pomůcky, dále pomůcky pro pokusy v přírodopisu, chemii a fyzice.
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Příměstské tábory jsou určeny pro děti do 15 let. Probíhají
v prostorách školy a na místních sportovištích, kde budou děti
trávit většinu času.

4. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V POBESKYDÍ
MAS Pobeskydí Třanovice ve spolupráci se Základní školou
a Mateřskou školou Leoše Janáčka Hukvaldy nabídla rodičům,
kteří pracují, podnikají anebo si práci hledají, bezplatné hlídání
dětí v době letních prázdnin na Hukvaldech. MAS Pobeskydí
získala dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí na pořádání
příměstských táborů po dobu tří let.

Příměstské tábory jsou poskytovány bezplatně. Děti platí
pouze obědy, které zajistí školní jídelna, dopravu a vstupy při
případných výletech.
Všichni vedoucí si zaslouží velké poděkování za to, že budou
v létě věnovat svůj čas dětem. Ulehčí zaměstnaným rodičům
a odvedou děti od počítačů ke sportování.
Škola může požádat o tzv. měkké dotace, kdy žádosti zpracovává nebo se podílí na jejich zpracování ředitelka školy. O dotace
na rekonstrukci a opravy budovy nebo jejich prostor musí požádat
zřizovatel a majitel budovy školy – Obec Hukvaldy. Žádosti
o dotaci za Obec Hukvaldy zpracovává nebo jejich zpracování
zajišťuje paní místostarostka Ivana Hrčková. Školu navštěvují
děti ze všech částí obce Hukvaldy, i z Horního Sklenova.

Pro Hukvaldy se jedná o částku 396 000 Kč na dobu tří let.
V letošním roce to budou tábory:
9. - 13. 7. 2018
• Golfový – vedoucí: Marek Veselka, Lucie Šigutová
• Sportovní – vedoucí: Jitka Janošková, Petra Burešová
16. - 20. 7. 2018
• Golfový – vedoucí: Marek Veselka, Marcela Jašková
• Hasičský – vedoucí: Markéta Máchová,
		
Magdaléna Mlčochová
23. - 27. 7. 2018
• Fotbalový – vedoucí: Jiří Matula, Petr Giergiel,
		
Miroslav Dryják a Jan Sasín

V posledních dvou letech to byly tyto úspěšně získané dotace:

Rok 2016
Název projektu
Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj

Částka

Nástavba odborných učeben ve 4. nadzemním podlaží ZŠ a MŠ L. Janáčka Hukvaldy
(zpracování projektové dokumentace a žádosti o dotaci).

145 000 Kč

Celkové náklady

194 400 Kč

Rekonstrukce silnoproudé elektrotechniky a osvětlení v dílnách a tělocvičně
ZŠ a MŠ LJ.

265 561 Kč

Celkové náklady

501 059 Kč

Výměna osvětlení v ZŠ – pavilon U1

235 418 Kč

Celkové náklady – realizace 2017

1 682 764 Kč

Rok 2018
Název projektu
Moravskoslezský kraj

Částka

Rekonstrukce sociálního zařízení v základní škole.

V současné době je požádáno na Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy o dotaci na projekt „Nástavba odborných
učeben ve 4. nadzemním podlaží ZŠ a MŠ L. Janáčka Hukvaldy“
ve výši 12 570 390. Celkové plánované náklady by měly činit 13 773
035 Kč. Jedná se o projekt na výstavbu dvou nových učeben (multimediální učebna, učebna informatiky), dvou kabinetů a sociálního

400 000

zařízení ve 4. nadzemním podlaží budovy školy. Každým dnem
čekáme na stanovisko Ministerstva školství.
Děkuji panu starostovi Luďkovi Bujnoškovi, paní místostarostce Ivaně Hrčkové, členům rady obce Petrovi Laníkovi,
Kateřině Eliášové, Jiřímu Sedlářovi a členům zastupitelstva
obce za vynikající spolupráci nejen ve schvalování finančních
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prostředků pro chod školy, ale i za účast na akcích pořádaných
školou.
Vynikající spolupráci se zřizovatelem, Obcí Hukvaldy, ohodnotila i komplexní inspekce, která se ve škole uskutečnila v měsíci
září. „Velmi intenzívní je partnerství se zřizovatelem, který

investuje do rozvoje vzdělávání významné finanční prostředky
a vychází škole vstříc i v dalších oblastech její činnosti.“

Alena Lévová, ředitelka školy

SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY LEOŠE JANÁČKA HUKVALDY
A SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ŠKOLE
I ve školním roce 2017/2018 probíhala výborná spolupráce
se Sdružením rodičů. Členy rady rodičů jsou: Petr Červinka
-předseda, Daniela Nyklová-místopředseda, Pavel Reisig-předseda školské rady, členové: Miroslav Bednář, Šárka Szijjarto,
Martin Peter, Eva Bílá, Dagmar Vida, Zuzana Jenkins, Renáta
Kollerová, Kateřina Eliášová, Tereza Bartulcová, Alexandra
Reková, Ida Klosíková, Radek Matějek, Jana Balcárková, Zuzana
Vidličková a Jiří Doležel.
Rodiče se scházeli samostatně nebo s vedením školy na
pravidelných schůzkách, kde připravovali, ve spolupráci se
zaměstnanci školy, akce pro děti.
25. 10. 2018 - Lampiónový průvod s programem.
18. 12. 2018 - Jarmark na Horním Sklenově (rodiče pomáhali
organizátorům Golfu Hukvaldy při realizaci akce). Výtěžek akce
ve výši 50 000 Kč byl věnován škole. Bude využit na vybavení
cvičné kuchyně, ve které probíhá výuka vaření a činnost kroužku
vaření.
27. 11. 2018 - Rozsvěcení vánočního stromu – zajištění
občerstvení ve foyeru sálu školy.
3. 2. 2018 - Karnevalový rej – tradiční „dítě“ Alexandry
Rekové, na kterém se podílejí rodiče i zaměstnanci školy. Výtěžek
je opět věnován škole.
3. 5. 2018 - Akademie ke Dni matek a otců – zajištění občerstvení ve foyeru sálu školy.
26. 5. 2018 - Brigáda na úklid sálu po malování, úklid
v okolí školy a příprava hřiště mateřské školy pro umístění nového
pískoviště pro děti. Děkujeme všem rodičům, kteří nám pomohli.
Poděkování si zaslouží i pan školník Josef Sýkora a paní uklízečky
Lenka Sedláčková, Jarmila Bujnochová a Marta Macášková.
2. 6. 2018 – Den dětí – Mejdan za školou. Tradiční akce
v okolí školy. V letošním roce se akce konala také díky dotaci
z Obce Hukvaldy, kterou zajistili Pavel Reisig, Petr Červinka,
Daniela Nyklová a podpořila většina členů zastupitelstva obce
Hukvaldy. Akce se velmi podařila. Děkujeme nejen rodičům, ale
i Sdružení dobrovolných hasičů Hukvaldy pod vedením Lukáše
Strakoše a sponzorům (manželé Kučovi, Rezákovi, Balcárkovi,

Peterovi, Beňovi). Zapojily se i paní učitelky, které malovaly
dětem na obličej – Ivana Zdarsová, Lenka Stiborková a Kateřina
Větřilová.
Mezi tradiční sponzory akcí pro děti patří Pekárna Hukvaldy
– p. Antonie Jaroňová, Restaurace Na zastávce – manželé
Lančovi, manželé Reisigovi, Červinkovi, Eliášovi, Bartulcovi,
Kollerovi, Liboskovi, malíř Antonín Kroča a mnozí další.
Po každé mimoškolní akci ve škole je třeba vše uklidit
a budovu zabezpečit. Správní zaměstnanci pan školník Josef
Sýkora, paní uklízečky Lenka Sedláčková, Marta Macášková,
Jarmila Bujnochová, paní učitelka Lenka Stiborková a kuchařky
jsou vždy ochotni vše potřebné splnit.
Dotace, kterou se Sdružení rodičů podařilo získat
z prostředků Obce Hukvaldy ve výši 95 000 Kč, bylo využito
pro každého žáka školy (v současné době ještě není ukončeno
čerpání). Žáci se měli možnost zúčastnit exkurzí se vzdělávací tématikou. Některé postřehy si můžete přečíst v dalších
příspěvcích.
Děkujeme všem rodičům ze Sdružení rodičů, kteří po celý
rok podporují naši práci.
VYUŽITÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE HUKVALDY NA
VZDĚLÁVACÍ EXKURZE
Odpalovali jsme indukční katapult
Svět techniky v Ostravě v tomto školním roce objevovali díky
Sdružení rodičů a vedení obce Hukvaldy i žáci 4. a 5. ročníku naší
školy. Absolvovali čtyři výukové programy. V rámci šifrování jim
paní instruktorka představila několik šifer, poté tvořili Caesarovu
šifru, kterou si mohli odnést domů. Pomocí indicií hledali poklad.
Úspěšně! Zhlédli vědecké pokusy s lasery a svítící barvou, různobarevné ohně. V rámci následujícího programu vyráběli autíčka
ze dřeva. Instruktorka jim poté prozradila tajemství výroby
lžiček, také ji si mohli vyzkoušet. Dozvěděli se něco o oceli, také
odpalovali indukční katapult. Nikomu se domů nechtělo. Byla to
velmi poučná exkurze.
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Martin Schwarz, třídní učitel 4. ročníku

Akademie ke Dni matek a otců

Brigáda rodičů na úklid školy
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SVĚT TECHNIKY 4., 5. ROČNÍK
Dne 26. 4. 2018 se žáci 4. a 5. třídy vydali na exkurzi do
Dolní oblasti Vítkovice, konkrétně do Světa techniky, kde měli
objednány čtyři výukové programy. A vzhledem k tomu, že to
byla akce pro děti, dejme nyní slovo dvěma z nich, aby nám řekli,
jak se jim tam líbilo:
„Naše třída, společně s 5. třídou, se vypravila do Světa
techniky. Měli jsme dva programy-nejprve šifrování. Naše instruktorka nám představila pár šifer. Pak jsme vyráběli Césarovu šifru,
kterou jsme si mohli odnést domů. Poté jsme hledali poklad, měli
jsme k tomu zašifrované indicie, které jsme rozluštili a poklad
našli. Po programu jsme měli chvíli čas a tak jsme se zašli podívat
do divadla. Předváděli tam vědecké pokusy s lasery, svítící barvou,
různobarevné ohně a další. Pak jsme šli na druhý program, kde
nás čekalo vyrábění autíčka ze dřeva. Všichni jsme si mohli vzít
autíčka domů. Instruktorka nám potom prozradila tajemství
o vyrábění lžiček, které jsme si taky mohli vyrobit. Nakonec
jsme měli ještě chvíli času na nakupování. Nikomu se domů vůbec
nechtělo. Byl to super výlet.“

A jak se výlet líbil našim prvňáčkům a druhákům? Většina
jich byla nadšena. Posuďte reakce některých z nich:
- Radim: „Bavilo mě, jak jsme si v U6 s tím pánem povídali.
A moc se mi líbilo v Žirafě.“
- Hanička: „Nejlepší bylo, když jsme stavěli město z kostek
a taky trampolína v Žirafě.“
- Pája: „Mně se moc líbilo v Žirafě, hlavně auta.“
- Ríša: „Nejzajímavější byl vodní svět v U6 a prolézačky v Žirafě.“
- Kuba: „Zajímavý byl v U6 model velkého jeřábu, jak jsme
si s ním hráli. To se mi líbilo. A taky skákací hrad.“
Zážitky a podněty ze školní exkurze žáci druhého ročníku
následně zpracovávali v hodinách českého jazyka a výtvarné
výchovy.
Děkujeme vedení obce Hukvaldy a Sdružení rodičů, kteří
nám zajistili finanční prostředky na dopravu na exkurzi. Díky
nim se nám podařilo příjemně doplnit školní výuku.
Marie Elbelová, asistent pedagoga

A ještě jeden názor:
1. Jeli jsme v autobuse.
2. Seděli jsme na lavičce z počítačů.
3. Dělali jsme dřevěné závodní auta.
4. Šifrovali jsme.
5. Hodnotili jsme svět techniky.
6. Dělali jsme lžíce.
7. Hledali jsme poklad.
8. Dozvěděli jsme se něco o oceli.
9. Odpalovali jsme indukční katapult.
10. Bylo to prima!
Žáci 4. ročníku

SRDEČNÉ POZDRAVY Z PRAHY
MĚSTO VE SVĚTĚ TECHNIKY
Velmi zajímavý školní den prožili v úterý 22. května 2018
žáci prvních ročníků a druhého ročníku ZŠ a MŠ Leoše Janáčka
Hukvaldy. Školní lavice totiž vyměnili za prostory Světa techniky
v Ostravě. Výukové programy, které školám nabízí, jsou zaměřeny
především na popularizaci přírodovědných předmětů. Naši
žáci absolvovali lekce „Jak se staví město“, „Kouzelný Oxid“
a „Geometrický svět“.
Druhým cílem exkurze bylo Zábavné centrum Žirafa. Zde
byl prostor pro dětské hry a dovádění. Skákací hrady, prolézačky
a další atrakce nabízely sportovní a relaxační vyžití.

Praha opět okouzlila naše žáky. Výlet pro 8. a 9. ročník učitelé
pečlivě naplánovali. Trval tři dny, od středy 30. 5. do pátku 1. 6.
2018, a nuda neměla ani na vteřinu šanci. Začalo to jízdou na
Petřín (lanovkou), vyhlídkou z rozhledny a legrací v zrcadlovém
bludišti. Druhý den velmi zaujala návštěva Národního divadla.
Průvodce trpělivě a s úsměvem odpovídal na dotazy. Následovala prohlídka katedrály Sv. Víta a Pražského hradu s průvodkyní, baziliky Sv. Jiří a Zlaté uličky u Daliborky. Večer byla na
programu komedie Zbyhoň! Název perfektně vysvětlili herci
Nové scény Národního divadla. Hukvaldské diváky pozdravili
a skvěle pobavili. Pátek zpestřila plavba po Vltavě, procházka
Stromovkou a návštěva úžasného Národního technického muzea.
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Nožičky se samozřejmě prošly i po Zámeckých schodech, Karlově
mostě, Václavském i Staroměstském náměstí. Naštěstí postýlky
na petřínských kolejích Univerzity Karlovy byly pohodlné. Výlet
se vydařil i díky pěknému počasí. Velké poděkování patří Sdružení
rodičů, které poskytlo příspěvek na dopravu z dotace, kterou
získali z Obce Hukvaldy, vedení školy a pedagogickému doprovodu za vyjednání nižšího vstupného.

místa, také rostlinách, kterých tady roste na 7 tisíc druhů. Daří
se tu mimo jiné azalkám, rhododendronům, borovicím, jalovcům,
kaktusům. Krása a vůně rozkvetlých květů nás provázela po
celou dobu procházky arboretem. Děkujeme Sdružení rodičů za
příspěvek na dopravu.
							
Radoslav Jarošek, třídní učitel 8. ročníku

						
Helena Daňková, třídní učitelka 9. roč.

TANKY VYSTŘÍDALY KAKTUSY
Bylo to v jeden dubnový pátek, kdy žáci 6., 7. a 8. ročníku se
svými učiteli zaplnili autobus a vyrazili směr Opavsko. Nejdříve se
naše výprava zastavila v Areálu čs. opevnění Hlučín-Darkovičky.
Poslechli jsme si zajímavý výklad průvodce a důkladně si prohlédli
propracovanou pevnost pro 36 vojáků. Poté jsme pokračovali
do Arboreta Nový Dvůr, kde jsme se dozvěděli mnohé o historii

BUDEME „SVĚTOVÍ?“
V letošním školním roce usilujeme o titul Světová škola.
V čem to spočívá?
Myšlenka světové školy vychází z předpokladu, že každá
škola má velký potenciál být aktivním členem komunity, jejíž je
součástí. Žáky učíme porozumět souvislostem ve světě prostřednictvím toho, co znají nebo mohou poznat ve svém blízkém okolí.
V rámci globálního rozvojového vzdělávání jsme si vybrali
téma odstranění chudoby a nerovnosti, vyšší míru vzdělanosti
a potravinové zabezpečení. Během roku poctivě plníme harmonogram kritérií, stanovených především organizacemi Člověk
v tísni a ARPOK, které titul Světová škola udělují.

Nejprve jsme sestavili tým učitelů a žáků, ti posléze vytvořili
vizitku školy pro Zpravodaj Světová škola, uspořádali potravinovou sbírku, vybírali pastelky pro africké děti, peníze na Sněhuláky pro Afriku. Ve spolupráci s organizací SIRIRI proběhla
přednáška o Středoafrické republice, kde tři žákyně předvedly
své prezentace o této zemi. Ochotné dobrovolnice pletly a háčkovaly čtverce na zhotovení dek, žákyně v kroužku Šikovné ruce
vyráběly rukavice a hračky pro děti v Africe.
Vyvrcholením našich snah byla místní komunitní akce,
zaměřená na finanční podporu vzdělávání ve Středoafrické
republice. Proto náš pracovní tým oslovil místního podnikatele,
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vypěstoval sazenice afrikánů neboli aksamitníků a prodával je
na Akademii ke Dni matek a otců. Výtěžek z tohoto prodeje byl
poslán organizaci SIRIRI, která za něj pořídí nástěnnou didaktickou malbu ve vybrané škole v SAR.

Aktivit, směřujících k podpoře globálního vzdělávání, zdá
se, bylo mnoho, proto věříme, že titul Světová škola získáme.
Za učitelský tým
Marie Elbelová, Vanda Filková, Hana Piskořová

KORESPONDENČNÍ CHEMICKÁ SOUTĚŽ KORCHEM
Měli jste ve škole rádi chemii? Zdála se vám nepochopitelná
a těžká? Může být zajímavá?
Domnívám se, že je to možné. Již několik let se s žáky osmé
a deváté třídy účastníme korespondenční chemické soutěže
KORCHEM. Pořádá ji Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity a mohou se jí zúčastnit nadšenci pro chemii z jakékoliv
třídy. V jednom školním roce je rozdělena do tří kol s určitými
tématy. Tentokrát se jednalo o přírodní látky – vitaminy, barviva
a hormony. V každém kole žáci plní rozmanité úkoly. Vyhledávají informace na internetu, luští různé šifry, počítají obsahy
určitých látek, plní praktické úkoly a získané poznatky vyhodnocují. Praktickou část představují zajímavé, bezpečné, i doma

lehce splnitelné pokusy. Soutěžící je fotografují a vytvořenou
dokumentaci přikládají k řešení. Vypracované úkoly každého
kola zašlou elektronicky Katedře Chemie Přírodovědecké fakulty
Ostravské univerzity a za jednotlivé části získají body.
V květnu fakulta zve nejúspěšnějších dvacet řešitelů na slavnostní vyhlášení výsledků. Jeho součástí je i ukázka zajímavých
pokusů. V tomto školním roce pozvání obdrželi i tři žáci naší
deváté třídy a z devadesáti dvou zúčastněných se umístili na
dvacátém, osmnáctém a čtvrtém místě.
Blahopřeji všem, kteří obětovali svůj čas a zapojili se do
soutěže!							
			
Hana Piskořová
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Hodně štěstí na střední škole!
V červnu ukončili na naší škole povinnou docházku další žáci. Je nutné dodat, že velmi úspěšně. Jedna žákyně byla přijata na
Tauferovu střední odbornou školu veterinární v Kroměříži (obor Veterinářství), další dvě žákyně a žák zasednou v září v lavicích Střední zdravotnické školy ve Frýdku-Místku (obor Zdravotnický asistent), dvě žákyně zamíří na Střední zdravotnickou
školu a vyšší odbornou školu v Ostravě (obor Zdravotnické lyceum), žákyně a žák začnou studovat na Gymnáziích v Příboře
a ve Frýdku-Místku, jednoho žáka přilákal grafický design na Střední umělecké škole v Ostravě, dvě žákyně budou stejný obor
studovat na Střední škole INFOTECH ve Frýdku-Místku. Jeden žák si na uvedené škole vybral obor Informační technologie.
Střední škola PrimMat ve Frýdku-Místku nabídne jedné žákyni obor Cestovní ruch, jednomu žákovi obor Pozemní stavitelství. Z jednoho žáka bude po maturitě na Střední průmyslové škole ve Frýdku-Místku elektrotechnik. Střední odborná škola
ve Frýdku-Místku přijala jednu žákyni ke studiu oboru Agropodnikání, na Střední škole gastronomie, oděvnictví a služeb ve
Frýdku-Místku se bude jedna žákyně učit v rámci oboru Propagace a reklama.
Musím konstatovat, že žákyně a žáci nezklamali, přípravu na přijímací zkoušky nepodcenili, proto zvítězili.
Budu na ně vzpomínat s radostí.
Helena Daňková, třídní učitelka 9. A
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KNIHOVNA
KNIHOVNA INFORMUJE
knihovna Brušperk. Tento fond budeme mít
zapůjčen po dobu jednoho roku.

Stává se novým trendem, že knihovny už
nejsou zaměřené jen na půjčování knih, ale
snaží se svou nabídku rozšířit a poskytnout také
prostor dospělým i dětem pro trávení volného
času. I my bychom se rádi vydali tímto směrem,
a proto nově nabízíme také možnost půjčování
deskových her. Aktuálně máme k dispozici
6 her od firmy Albi. Platí na ně stejná pravidla
jako na půjčování knih (půjčovní doba 30 dnů).
Zahrát si tedy můžete v knihovně, ale klidně
si můžete hru zapůjčit domů.

Pár novinek máme i v rámci odebírání
časopisů. Přiobjednali jsme časopis Svět ženy
a Květy. Věříme, že větší výběr oceníte.

Během měsíce dubna a května jsme opět
zásobovali knihovnu novinkami, doplnili jsme některé knihy
z chybějících vícedílných svazků a také jsme obdrželi novou várku
knih z regionálního fondu, který pro nás připravila Městská

Jak již bylo avizováno v minulém čísle
občasníku, máme pro čtenáře k dispozici
službu „Knihovna na kolečkách“. Je zaměřená
na čtenáře, kteří by si rádi knihy půjčili, ale
zdravotní stav nebo jiné důvody jim to znemožňují. V rámci této služby jim můžeme knihy
po domluvě dovézt a po měsíci opět odvézt či
vyměnit za další. V případě zájmu nás můžete kontaktovat na
čísle: 720 756 302, kde domluvíme podrobnosti. Služba je pro
registrované čtenáře zdarma.

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
V letošním roce se osm studentů Virtuální univerzity třetího
věku dočkalo slavnostních promocí. Podmínkou pro účast na
promoci je absolvování šesti semestrů výuky. Pět našich studentů
se vypravilo dne 14. 5. 2018 do Prahy do auly České zemědělské
univerzity, kde se zúčastnili slavnostního předávání osvědčení
o vykonaném studiu. Atmosféra byla příjemná a zájem veliký,
promoce se konaly v jednom dni ve třech časech, aby se dostalo na
všechny seniory z celé republiky. Současně jsme v tomto semestru

dokončili třídílný cyklus přednášek „Dějiny oděvní kultury“
a v září si budeme vybírat nový kurz podle aktuální nabídky.
Stále máme volná místa, takže v případě zájmu se můžete
až do konce září hlásit v knihovně nebo na e-mailové adrese:
info@knihovna-hukvaldy.cz . Tento typ vzdělávání je určen
pro seniory, kteří mají nárok na starobní důchod. Cena kurzu
je 300,- za semestr a setkáváme se během té doby šestkrát, vždy
jednou za dva týdny.
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KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA
Podobně jako v předchozích letech, i letos jsme se zapojili
do projektu Knížka pro prvňáčka. Podmínkou tohoto projektu je
návštěva a aktivita s prvňáčky v knihovně, za což pak dostanou
zdarma knihu, která během následujících tří let nebude volně
k prodeji. Ve školním roce 2017/2018 je to kniha spisovatelky Evelýny Koubové a ilustrátorky Radomíry Kielbergerové
– Bráchova bota. Setkání s prvňáčky proběhlo dne 29. 5.,
v knihovně se postupně vystřídaly obě první třídy, a to pod
vedením p. uč. Křenkové a p. uč. Kociánové. S dětmi jsme si

povídali o ilustrátorech dětských knih a zkusili jsme si také
takovou ilustraci provést, konkrétně na pohádce Josefa Čapka
– O pejskovi a kočičce. Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře se pak konalo 12. 6. ve společenském sále. Kromě knížky
zdarma dostávají malí čtenáři také poukaz na roční bezplatnou
registraci do obecní knihovny.

Markéta Kološová, knihovnice

NOC KOSTELŮ 2018
V pátek 25. května 2018 se pro veřejnost opět otevřely dveře
a brány kostelů nejen v České republice, ale i v dalších zemích.
Tato mezinárodní akce vznikla v roce 2003, v České republice se
poprvé konala v roce 2009 v Brně a od té doby se pro svou oblíbenost rozšířila po celé zemi. Co „Noc kostelů“ znamená? Volný
vstup do církevních staveb ve vašem okolí, možnost poznání
a objevování krásy křesťanských výtvarných a architektonických
pokladů, ale třeba i seznámení se s vírou, jako základním rysem
lidské existence.
Letos se již po několikáté zapojila i Římskokatolická farnost
v Rychalticích. Pro veřejnost byl otevřen rychaltický barokní
chrám sv. Mikuláše, vystavěný v letech 1726-1729 za biskupa
Wolfganga Hanibala hraběte ze Schrattenbachu. Program celé
akce byl zahájen hlasem zvonů, po něm následovala Mše svatá.
Poté v několika intervalech probíhala volná prohlídka kostela
včetně sakristie a věže i s výkladem souběžně se soutěžemi

pro děti. Návštěvníci mohli vyslechnout vystoupení dětské
scholy, později velké scholy pod vedením Klárky Guřanové, roz.
Bujnochové, poutavou a obsáhlou přednášku o historii kostela
obecní kronikářky paní Karly Klečkové a na závěr akce proběhl
varhanní recitál. Součástí večera byla také prezentace panelů
o Úctě k Panně Marii. Tato akce sklízí velký úspěch po celé republice a i u nás v Rychalticích byla poměrně hojná účast.
Na závěr můžeme pro zájemce připomenout také další
projekt, do kterého byla na území Moravskoslezského kraje
zapojena i Římskokatolická farnost na Hukvaldech tzv. Otevřené
chrámy, v jehož rámci je od začátku května do konce října denně
kromě pondělka (Út-So 9:30-16:30, Ne 10:30-17:30) otevřen
pro veřejnost i barokní kostel sv. Maxmiliána na Hukvaldech
s průvodcovskou službou.
Ivana Hrčková, místostarostka

CO JE NOVÉHO U VČELAŘŮ?
První setkání včelařů z naší ZO ČSV Rychaltice se konalo
dne 28. 1. 2018 v restauraci v Dolním Sklenově. Účast byla tentokrát slabší. Dvanáct řádných členů ZO posílil jako aktivní host
předseda ZO ČSV Fryčovice př. Miroslav Bednář. Schůzi řídil
předseda Ing. Martin Piskoř.

komise. Katastry Sklenov a Rychaltice zůstaly v ochranném
pásmu, jelikož v Myslíku a Kozlovicích byla opakovaně likvidována ohniska moru včelího plodu. I když to včelaři v roce
2017 neměli jednoduché, tak foto pana Víta Lanče svědčí o tom,
že jim dobrá nálada na schůzi nechyběla.

Z výroční zprávy mimo jiné vyplynulo, že rychaltická
organizace v roce 2017 sdružovala 23 členů, kteří zazimovali
192 včelstev na katastrech naší obce. Kromě nich zde včelařilo dalších 13 včelařů se 163 včelstvy, organizovaných jinde.
Medu bylo vytočeno 2 022 kg, tj. o 262 kg méně než v předešlém
roce. Uspokojivě vyzněla zpráva o hospodaření i zpráva revizní

Dne 11. 3. 2018 jsme se sešli mimořádně vzhledem
k výsledkům zimního vyšetření včelí měli. Důvodem bylo
zvýšené překročení limitu roztoče varroa. Schůze doporučila
všem včelařům provést plošné jarní přeléčení včelstev. Podstatnější byla informace o tom, že naše vzorky byly z hlediska moru
včelího plodu negativní.
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Letošní jaro překvapilo teplým, větrným a suchým počasím.
To vedlo k urychlení květu řepky a stromů. Žlutý mnohadruhový
pylový prášek byl dobře pozorovatelný na okenních římsách,
střechách aut nebo kalužích vody. Včelstva byla bohatě zásobená
pylem, ale s obavami jsme sledovali, zda bude nějaký měřitelný
přínos medu. Je třeba přiznat, že někteří členové ZO vytáčeli
květový med již v první dekádě měsíce května, což je v našich
podmínkách neobvyklé.
Zatím je obtížné dělat nějaké prognózy, jak letošní rok
dopadne. Nezbývá než věřit, že se naši včelaři i včelstva se všemi
nástrahami nejen počasí úspěšně vyrovnají.
Petr Bujnoch, jednatel ZO

ZAHAJOVACÍ KONCERT MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU
LEOŠE JANÁČKA V OSTRAVĚ
V letošním roce si připomeneme 90 let od úmrtí našeho
rodáka Leoše Janáčka spolu se 100. výročím založení republiky.
Kromě toho můžeme také zmínit další „osmičkové“ výročí a to
šedesát let od prvního ročníku festivalu Janáčkovo hudební
Lašsko konajícího se na Hukvaldech od roku 1948, který byl
po Pražském jaru druhým nejstarším hudebním festivalem
v tehdejším Československu.
Jistě všichni víte, že v tomto
roce došlo ke spojení dvou významných hudebních festivalů – „náš“
Mezinárodní hudební festival
(dále MHF) Janáčkovy Hukvaldy se
společnou vůlí Moravskoslezského
kraje, statutárního města Ostravy
a obce Hukvaldy propojil s ostravským MHF Janáčkův máj v jeden
projekt. Základní osou festivalu
jsou Hukvaldy a Ostrava, tedy místa
narození a úmrtí tohoto skladatele
světového formátu.
V pondělí 25. května 2018 se v Domě kultury města
Ostravy konal Zahajovací koncert tohoto nově vzniklého MHF
Leoše Janáčka na počest 100. výročí vzniku Československa.
Úvodního slova se ve vyprodaném sále ujal moderátor a tlumočník
Jiří Vejvoda spolu s prezidentem festivalu Ivanem Ženatým
a primátorem statutárního města Ostravy Tomášem Macurou.
Hlavní hvězdou večera byla Česká filharmonie pod vedením
dirigenta Petra Altrichtera, rodáka z Frenštátu pod Radhoštěm.
Úvodní skladbou byla symbolická Janáčkova Sinfonietta,

kterou skladatel před lety věnoval Československé branné moci.
Bývá proto označována také jako vojenská či sletová, neboť
zazněla za přítomnosti prvního čs. prezidenta T. G. Masaryka na
slavném sletu Čs. sokola v Praze roku 1926. Nyní byla předvedena
v originální verzi včetně úvodního Allegretta (Fanfár) zahraného
členy Hudby hradní stráže a Policie České republiky (tato část
pod taktovkou dirigenta plk. Václava Blahunka). Janáčkova prudká energie, živelnost i temperament spojený
Altrichterovou energickou
i emočně velice bohatou
taktovkou, s hudbou Hradní
stráže a překrásným provedením České filharmonie,
se tak sjednotila ve vskutku
grandiózní zážitek a pastvu
pro uši i oči.
Po přestávce následoval
přednes dvou skladeb následovníků Antonína Dvořáka
- Fantazie pro housle a orchestr G moll op. 24 Josefa Suka,
jejíž virtuózně koncipované sólo předvedl sám prezident festivalu,
houslista Ivan Ženatý. Poté zazněla symfonická báseň op. 26 V
Tatrách Vítězslava Nováka, jež organizátoři symbolicky zvolili
jako připomínku spojení Česka a Slovenska v jednu republiku
před sto lety. Po dlouhém aplausu zazněl navíc přídavek v podobě
ohnivě roztančeného Janáčkova Dymáku. Zážitek to byl skutečně
impozantní a festival tak byl zahájen opravdu velkolepě.
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Michaela Hrčková

FOTBAL
SEZÓNA JAK NA HOUPAČCE, ANEB JAK SI VEDLI STARŠÍ ŽÁCI V KOPANÉ
Po třech letech přímé spolupráce s Fryčovicemi v kategorií
žactva jsme dotrénovali a dohráli náš poslední společný trénink,
poslední společný zápas. V rámci výboru oddílu kopané provedeme zhodnocení této spolupráce, ale jedno je jisté. Kluci dostali
příležitost zahrát si velký fotbal v krajské soutěži a to už jim
nikdo nevezme. Možnost
porovnání sil s kvalitními
soupeři posunula většinu
kluků v jejich dovednoste ch mí lov ý mi k rok y
kupředu.
Před právě dohranou
s e z ó n o u 2 0 17/ 2 0 1 8
jsem si jako trenér kladl
v y s oké c í l e . Ne c ht ě l
jsem jen obhajovat třetí
místo z předešlé sezóny,
mojí ambicí bylo s kluky
bojovat o nejvyšší příčku.
V týmu byla většina hráčů
narozených v roce 2003,
tedy hráčů, kteří hráli svou poslední sezónu v žácích. Šok nastal
v průběhu letní přípravy. Oba stopeři se zranili, klíčový záložník
šel na zkušenou do MFK FM, brankáře mi pro změnu v prvním
zápase odvezla sanitka s natrženým svalem a do toho mi přestali
chodit na tréninky další 2 hráči. Kádr se tím rozpadl. A abychom
mohli vůbec odehrát zápasy, museli jsme doplňovat starší žáky
jejich mladšími kamarády - Vojtou Lukaštíkem, Petrem Sedlářem,
Terezou Kociánovou a Františkem Giergielem. Výsledek byl po
podzimu děsivý. Z 9 ti zápasů 6x prohra, jen 3x výhra a 1 zápas byl
odložen na jaro, přičemž výhry nastaly až v posledních 3 zápasech
po návratu Ondřeje Tylečka do obrany a Jana Pačanského do
zálohy. S devíti body jsme se po podzimu krčili na sedmém místě.

zápasy s Heřmanicemi (podzimní dohrávka) a Ostravou Svinovem, které všechny skončily v náš prospěch. V polovině května
jsme doma přivítali dosud vedoucí tým z Vřesiny. Souboj vedoucího týmu a na jaře neporaženého týmu přinesl krásnou podívanou, která skončila remízou. Sice jsme soupeře, zejména v druhé
polovině utkání nepustili
skoro do hry, ale body se
po závěrečném hvizdu
rozhodčího dělily. Díky
remíze se do čela tabulky
dostal Fr ýdlant nad
Ostravicí. Následovala
bitva o hukvaldské hřiště
s Ostravou Hlubinou a pak
už „zájezd“ do Frýdlantu,
který potřeboval naplno
bodovat, aby mohl post oupit do k r ajského
přeboru. Za neskutečného
vedra utkání skončilo
opět remízou a my tím
pohřbili šance Frýdlantu na vítězství v soutěži. Remíza pro nás
znamenala nepřetržení šňůry bez prohry a definitivní usídlení
na čtvrtém místě. Rozloučení se sezónou proběhlo v sobotu
2.6.2018. V poslednímu utkání jsme přivítali soupeře z Heřmanic.
Vítěstvím 6:1 se většina hráčů rozloučila s žákovskou kopanou.
Ještě jedna zajímavost stojí za zveřejnění. Hukvaldskému hráči
Filipovi Ginzelovi se podařilo v utkání s Ludgeřovicemi nastřílet
4 góly! Jemu i ostatním hráčům děkuji za příkladnou reprezentaci naší obce a přeji všem klukům hodně sportovních úspěchů
v dorostenecké kategorii.

Jarní část sezóny už byla úplně o něčem jiném. Zranění hráči
Viktor Hrček a Matěj Tomaščin se uzdravili, z Frýdku se nám vrátil
Lukáš Boček, ke klukům se přidal Tadeáš Řeháček a mezitím se
v zimní přestávce rozchytal nový gólman Matěj Strakoš.
A jízda začala. Nejprve jsme vyhráli v lokálním derby
s Kozlovice a týden poté ve Frenštátu pod Radhoštěm, v té době
naším sousedem v tabulce. Výkonnost našeho týmu prověřily
v následujícím zápase Darkovičky, do té doby druhým týmem
v soutěži, které jsme také v divokém zápase 6:5 (2:2) porazili.
Následovala fotbalová exhibice proti Ludgeřovicím a těžké
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#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

KLUB
Darkovičky
Vřesina
Frýdlant n.O.
Fryčovice
Svinov
Frenštát p. R.
Hlubina
Heřmanice
Kozlovice
Ludgeřovice

Z
18
18
18
18
18
17
17
17
18
17

V
14
13
13
11
7
7
5
4
3
0

S
R P
1 3 112:32
3 2 81:15
2 3 91:22
2 5 58:35
4 7 62:35
1 9 45:48
3 9 29:48
3 10 40:62
2 13 29:101
1 16 13:162

B
43
42
41
35
25
22
18
15
11
1

Petr Giergel, trenér

ZAKONČENÍ FOTBALOVÉ SEZÓNY MALÝCH FOTBALISTŮ
V pátek 8. června 2018 se v areálu fotbalového hřiště uskutečnilo každoroční Zakončení fotbalové sezóny našich malých
fotbalistů. Jsou rozděleni do tří skupin podle roku narození, na
Starší přípravku, Mladší přípravku a Předpřípravku. Malí fotbalisté po celý rok (v zimě v tělocvičně) pilně trénovali pod vedením
trenérů Jiřího Matuly, Víta Lanči, Miroslava Dryjáka, Jana Sasína
a Pavla Reka.
Samotný program začal
slavnostním nástupem všech
malých fotbalistů v doprovodu znělk y Lig y mistrů.
Všichni hrdě naběhli na
hřiště v oranžových a bílých
týmových dresech. Trenér
Jirka Matula pak přivítal
všechny přítomné a krátce
shrnul uplynulou sezónu,
během níž se podařilo stabilizovat hráčskou základnu,
kdy v jednotlivých kategoriích ročníků 2010, 2011,
a 2012 zůstali hráči, kteří mají fotbal opravdu rádi a chtějí
se podřídit nastavenému systému. Od tohoto důležitého
faktu se mohli odrazit a organizovat tréninky, zápasy a účasti
na turnajích. Tato skutečnost se logicky promítla i do herního
projevu dětí. V těchto věkových kategoriích nelze klást důraz na
výsledky, i když je samozřejmě lepší vyhrávat. Navíc platí, že „ostrý
zápas umocní schopnosti týmu více než trénink“, takže zápasy
jsou zjevným přínosem. Trenér vyzdvihl také úroveň samotných
tréninků, při nichž bývala mnohdy 100 % účast. Během posledního roku došlo u většiny fotbalistů k obrovskému výkonnostnímu
posunu, což trenér přisoudil
tomu, že všichni byli daleko
více zapojeni do hry a tím
byli odměněni za svou fotbalovou vytrvalost a trpělivost.
Ti starší si snad uvědomili, že
bez tréninku to prostě nejde!
Každý dotyk s míčem se počítá.
Čím více, tím lépe. Na závěr
svého vystoupení trenér Jirka
vyslovil přání pro budoucnost fotbalistů na Hukvadech. Rád by se svými kolegy
u malých fotba listů vypěsto-

vali pocit patriotizmu a sounáležitosti jak s klubem, tak s obcí
Hukvaldy. Ať již budou kluci fotbalově vyrůstat kdekoliv, měli by
si vždy uvědomovat, odkud vzešli a jednou to Hukvaldům vrátit.
Po skončení projevů hlavního trenéra a hostů proběhl na
hřišti ukázkový trénink a po něm následovaly již tradiční zápasy:
maminky vs. fotbalisté přípravky a předpřípravky a tatínkové
vs. fotbalisté starší přípravky.
Jako matka jednoho z malých
fotbalistů jsem se zúčastnila
a musím říct, že se ty naše
děti (nemůžu napsat kluci,
protože mezi fotbalisty jsou
i holky, a to pořádně dravé)
fakt naběhají a že už chápu
to jejich nadšení. Infarkt
jsem nakonec rozdýchala
a mohla se tak spolu s ostatními matkami radovat z vítězství (výsledek by byl ještě lepší,
kdyby nám některé maminky
nepouštěly schválně góly!). Aspoň jednou jsme nad těmi našimi
ratolestmi vyhrály :-)
Po zápasech následovala volná zábava, která spočívala
v tom, že děti se nehnuly z hřiště a fotbal hrály až do tmy.
Přestávku si udělaly pouze na občerstvení, které bylo letos skutečně
bohaté a moc dobré. Malí fotbalisté vůbec nechtěli jít domů.
I to, myslím, svědčí o tom, že fotbal děti baví a že se jim trenéři
maximálně věnují. Za to jim patří náš dík a obdiv, protože svou
práci dělají s nadšením, ve svém volném čase a zadarmo. A to se
dneska jen tak nevidí. Dík patří také všem rodičům, kteří přinesli
občerstvení a postarali se
o obsluhu za barem a úklid.
Zakončení fotbalové sezóny
se vydařilo stejně jako celá
sezóna a malí fotbalisté už se
teď těší na tu novou. Čekání jim
zkrátí Fotbalový příměstský
tábor, který se letos uskuteční
ve spolu-práci ZŠ a MŠ Leoše
Janáčka a TJ Sokol Hukvaldy
v termínu od 23. do 27. července 2018. A já si jdu asi
koupit kopačky.
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Kateřina Eliášová

TENISTI
MILNÍKY 40 LET TENISU NA HUKVALDECH
V tomto roce si připomínáme, že na Hukvaldech se již 40 let
hraje tenis. V roce 1978 se uskutečnily dvě důležité události.
Nejprve 13. ledna proběhla na Hukvaldech v restauraci „Pod
hradem“ ustavující schůze tenisového oddílu TJ Sokol Hukvaldy
a 8. května se na novém kurtu poprvé začal hrát tenis. Dovolte
mi, abych jako pamětník těchto začátků a později aktivní účastník
budování tenisového oddílu připomenul některé jeho důležité
okamžiky.
K tomu, aby se začalo s hrou bylo nezbytné vybudovat hřiště.
První stavební práce se uskutečnily z popudu předsedy TJ
SOKOL Hukvaldy pana Petra Eliáše už v roce 1973. Výbor TJ
tehdy rozhodl, že tenisový kurt se vybuduje vedle fotbalového
hřiště. Následně byla provedena skrývka zeminy a navezena hutní
struska. Teprve koncem roku 1975 se rozběhly další práce. Poté,
co jsem nabídl výboru TJ své dlouholeté tenisové zkušenosti
z Baníku Ostrava mě P. Eliáš pověřil funkcí „stavbyvedoucího“.
Výbor tělovýchovné jednoty prosadil zařazení výstavby tenisového hřiště v obci do programu svépomocných akcí (tzv. akce
Z), čímž bylo zajištěno skromné finanční krytí materiálových
nákladů a dobrovolná pomoc členů TJ a občanů. Od této chvíle
se na výstavbě hřiště podíleli brigádníci z fotbalového oddílu,

děvčata ze ZRTV, členové Svazarmu, SSM a jiní. Počet odpracovaných brigádnických hodin přesáhl tisícovku. Jen v roce 1977
bylo odpracováno 660 brigádnických hodin. Někteří členové TJ
odpracovali více než 50 hodin. Mnozí brigádníci pomáhali zcela
nezištně, i když se nestali členy tenisového oddílu, ani si nepřišli
„pinknout“. Dnes s odstupem čtyřiceti let bychom měli všem
znovu poděkovat za dílo, které pomáhali vybudovat a jsem rád,
že se nám podařilo udržet a rozvíjet tenisový sport na Hukvaldech tak dlouhou dobu.
Současně s výstavbou hřiště probíhal i základní tenisový
výcvik žactva v tělocvičně staré školy na Hukvaldech. Zájem dětí
byl obrovský a převyšoval možnosti jednoho kurtu. Proto jsme
vedle něj vybudovali cvičnou plochu s odrazovou zdí, kterou děti
hojně využívali. V souvislosti se stavbou tenisového hřiště bylo
nutné řešit nevyhovující vodovodní přípojku pro šatny fotbalistů a pro kropení hřišť. Nová přípojka vznikla současně
s dostavbou kurtu v r. 1978.
Oddíl se po několika letech stabilizoval a rozvíjel i sportovní
činnost. Získali jsme několik vítězství družstev v soutěžích neregistrovaných hráčů dospělých i žactva v regionálním měřítku.
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Po deseti letech činnosti byl zájem o tenis v naší obci, zejména
mezi mládeží, tak velký, že jsme se roce 1988 rozhodli vybudovat
druhý kurt na volné ploše vedle toho stávajícího. Po roce 1989
a společenských změnách vznikly problémy s profinancováním
činnosti a nebyly peníze na investiční činnost. Došlo i k poklesu
členské základny. V roce 1990 se práce na novém hřišti zastavily. Impuls k obnovení výstavby dal nový člen výboru pan
Zdeněk Adamovský, který začal hledat pomoc u sponzorů a v
roce 1999 byla po dlouhé přestávce provedena další brigáda k
úpravě terénu nového hřiště.
Počátkem roku 2000 zemřel Petr Eliáš dlouholetý předseda
Tělovýchovné jednoty SOKOL Hukvaldy a spoluzakladatel
tenisového oddílu. Tato událost vyvolala změny ve vedení TJ
i v tenisovém oddílu. T. Elbel po 22 letech vedení oddílu odstoupil
z funkce předsedy a byl zvolen za předsedu tělovýchovné jednoty
SOKOL. Místo něj se novým předsedou tenistů stává Zdeněk
Adamovský, který se osvědčil jako motor výstavby kurtu číslo
2. Zajistil sponzory, mechanizaci, brigádníky, postaral se
o jejich občerstvení, vozil materiál, a sám odpracoval více než
100 brigádnických hodin.
V roce 2002 finišovala výstavba druhého kurtu a téhož roku
10. srpna proběhlo jeho nalajnování a členové výboru vyzkoušeli
jeho kvalitu. Zdeněk Adamovský byl 4 roky předsedou oddílu
a dokončil sen zakladatelů mít dva kurty. Měli jsme velkou
radost, která netrvala dlouho. Koncem roku 2003 nás totiž
zastihla tragická zpráva, že Zdeněk Adamovský náhle zemřel ve
věku 50 let. Odešel člen oddílu a jeho předseda, který byl zapálen
pro další rozvoj tenisu. Měl v hlavě plány na osvětlení tenisového areálu a ve výboru TJ, kde byl místopředsedou usiloval
o rekonstrukci fotbalových šaten, ve kterých by tenisový oddíl
měl svou klubovnu a sociální zázemí. Do vedení oddílu se vrací
na jedno období osvědčená dvojice veteránů T. Elbel a L. Drlík,
doplněná o mladé členy a členky. Z nich pak v roce 2006 převzal
funkci předsedy oddílu Miroslav Hložanka ml.

V té době výrazně stoupla aktivita žen, které našly v tenisu
vhodný druh sportu a pohybu. Přichází paní Iva Kapsiová, která
se jako trenérka stává jejich učitelkou a věnuje se i mládeži.
Vznikají samostatné turnaje žen ve dvouhrách a ve čtyřhrách.
Skutečnost, že skupina 10 až 12 dorostenek a žen se pravidelně
2x týdně schází k tréninkům a minimálně 3x ročně pořádá
soutěže je nebývalý a ojedinělý jev ve srovnání s jinými oddíly
i městskými.
V letech 2010 až 2013 byl předsedou pan Jaroslav Janošek,
který se nadchl pro vybudování umělého osvětlení na tenisovém kurtu č. 1. S podporou sponzora p. Miroslava Hložanky
st. a svépomocnou brigádnickou činností členů se toto dílo
podařilo uskutečnit v roce 2011. Zároveň se rekonstruovalo
oplocení kurtu č. 1 u cvičné plochy.
Tím se dostáváme téměř do současnosti, kdy od r. 2014
vede výbor oddílu pan Jiří Merta. Oddíl měl loni 72 členů,
z toho 24 dětí a 4 vyškolené tenisové trenéry. Pokračuje zvelebování areálu, byly dokončeny šatny, chodník a parkoviště za
budovou šaten. Naše družstva mužů i žen startují v soutěžích
družstev neregistrovaných hráčů. Pořádají se oddílové turnaje
dospělých i mládeže. Mnohem více informací, pozvánky,
kroniku s výsledky soutěží a turnajů najdete na webových stránkách oddílu: http://www.tenishukvaldy.cz/ .
To vše nevzniklo na zelené louce pod hukvaldským hradem
samo sebou, ale bylo vytvořeno svépomocnou a dobrovolnou
prací desítek členů a funkcionářů. Tenis se stal na Hukvaldech
sportem přístupným všem. Umožňuje hukvaldským občanům
a hostům sportovní a společenské vyžití. S uspokojením lze
po čtyřiceti letech konstatovat, že dobrá věc se podařila. Na
závěr popřeji tenisovému oddílu a jeho členům další léta bohaté
a úspěšné činnosti a bavme se tenisem!
Tomáš Elbel

Účastníci zahájení jubilejní tenisové sezony
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Tenisový oddíl TJ SOKOL Hukvaldy
(1978 – 2018)
Vás zve na slavnostní setkání tenistů

NA HUKVALDECH SE 40 LET HRAJE TENIS
které se uskuteční

18. 8. 2018 na tenisových kurtech
a v klubovnách TJ SOKOL
Program:
8,30 až 14,00 hodin tenisové Memoriály - čtyřhry mužů
14,00 hodin Slavnostní zahájení
14,30 – 19,00 hodin turnaj čtyřher žen a zábavný program pro děti i dospělé
Po celý den občerstvení formou pikniku
Bavme se tenisem i při umělém osvětlení
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TURISTI
CESTIČKA KE ŠKOLE
Poslední květnový víkend byl díky ochotným členům KČT
Hukvaldy i tenistů dokončen zpevněný chodníček za základní
školou. Dlouhá léta tam byla jen vychozená pěšinka, která byla
po dešti hodně blátivá. Tuto cestičku hojně využívají zejména
děti naší školy, které přicházejí z Hukvald, a také další pěší
využívající zkratku na Hukvaldy a nebo přicházející k tenisovým
kurtům a fotbalovému hřišti.

Geotextilii a plastový komorový systém zakoupil KČT
Hukvaldy, obec zajistila recyklát, takže celá akce byla provedena
s minimálními náklady díky ochotným lidem, kteří se ve svém
volném čase rádi zapojili do záslužné práce pro všechny.

Bylo využito zkušeností, které všichni získali při vybudování stezky kolem Ondřejnice (úsek od lávky u Grufíků po most
u myslivecké chaty) a sami navrhli, že tento úsek pomohou
upravit.

Tímto bych chtěla poděkovat všem brigádníkům: Slávku
Kovalovi, Petru Laníkovi, Petru Kučovi, Jirkovi Pěluchovi
ml., Standovi Kročovi, Zdeňku Chromíkovi, Pavlu Bělunkovi,
Mirku Červenkovi a Evě Kučové za perfektně odvedenou práci.

Aby byla dosažena rovnost okrajů a šířka chodníčku, byla
vyrobena vodící železná konstrukce, do níž se natáhla speciální
textilie, na kterou se pak položil komorový plastový systém a ten
byl zasypán recyklátem. Nakonec se chodníček uválcoval.

Ivana Hrčková, místostarostka

Věřím, že tento chodníček ocení zejména maminky a paní
učitelky ve škole, protože děti nebudou mít tak zablácené boty
jako doposud.
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REPORTÁŽ Z POCHODU „PO ZAROSTLÉM CHODNÍČKU“
KAPITOLA PRVNÍ - NA STARTU

KAPITOLA ČTVRTÁ – NA VRCHOLU

Je ráno 12. 5. 2018, 08:30, polojasno a poměrně teplo. Areál
Hospůdky na Koupališti je již zaplněn nedočkavými účastníky.
V ohromném kotli na ohništi se míchá kuchař guláš. V dalším
kotli se vaří zelňačka. Návštěvníci vyplňují přihlášky a staví se
do fronty pro účastnické listy. Vše klape jako dobře namazaný
strojek. Vlaďča a Jirča pozdravují Radku. „Vyřídím,“ slibuju
a jelikož mám jen velmi krátkodobou paměť, vzápětí zapomínám,
co jsem slíbil. Vyplňuji startovní lístek a stavím se do fronty na
účastnické listy. Ta se mezitím prodloužila až k výčepu. „Máš
číslo 101,“ usmívají se Hanka s Maruškou. Před nimi, na stole
plném razítek a odznaků a účastnických listů, se tyčí lahvinka
posilujícího nápoje. Někteří účastníci startují načerno. Zlomyslně se usmívám. Dobře jim tak, ještě neví, že prohlídka hradu
pro ně nebude zdarma.

Konečně je tu Kubánkov a vrcholové razítko. Všechny tři bašty
– výčep, rožeň s párky i stánek s likéry – jsou obléhány a dobývány
žíznivými a hladovými nájezdníky. Personál vše bravurně zvládá.
Výčep jede na dva válce. Z jedné pípy čepuje malý Pája, „Někde
se musí zaučit,“ vysvětluje mi jeho děda, ing. Láďa …. Dostávám
protekční pivo do skla, okolí mi závidí. Žofka se hrne k tácku
s párkem, který si nerozvážný turista odložil na trávník. "Holčovické prameny" se fotí. Dorazil Vlastík (89 let) a je rovněž ihned
obléhán a dobýván mladými dámami. Jeho komentáře si potutelně nechám pro sebe. Libor nalévá ořechovici – znamenitá.
Jana, nalévajíce Mystery, tvrdí: „Když vypiju, odhazuju hůlky“.
„Je tu jak na lidové veselici,“ pochvaluje si jeden z turistů a odchází pro další párek. Slunko úspěšně vyprazdňuje sudy.
Občerstveni a posilněni odcházíme na zbytek trasy.

KAPITOLA DRUHÁ – V OBOŘE

KAPITOLA PÁTÁ – V CÍLI

„Už bychom měli jít, Žofka se začíná podezřele motat kolem kotlů
s gulášem!“ říká Jaruna. Jo, aspoň nepůjdeme v největším proudu.
Rododendrony a azalky v zahrádkách jsou v plném květu a na
slunku doslova svítí. Něco silně a trochu i opojně voní. Nemůžeme
zjistit, co to je, ale shodujeme se, že to budou květy bezu. V oboře
vynecháváme hrad, tam chodíme jenom na Ondřeje na vařonku.
Nad "Sudem" buší do zlomeného buku datel, dole na louce se
povaluje stádo daňků, z jezírka od hřebčína se ozývá koncert
žab. Idylka. Bystrouška teprve čeká na své fotografy. Slunko se
dere z oparu a začíná být parno. Před hájenkou dva daňci stojí na
zadních a olizují uschlý kmen. Proč to dělají? Zeptáme se Milana,
pokud bude venku. Není, takže nevíme. Ale už víme, že na dvoře
hájenky má rysa ostrovida – dřevěného. A na konci obory má
velkého divočáka – taky dřevěného. Můstek přes Telací potok za
oborou, na jehož technický stav si jedna dáma razantně stěžovala
při loňském "podzimním chodníčku", je již opraven. Palec nahoru.

Sestup z Kubánkova je nenáročný, ve stínu lesa je příjemně
a cesta rychle ubíhá. Na rozcestí "Sedmero cest" se fotí veselá
skupinka turistů. Žofka se fotí s nimi. Na chodníčku, v úbočí
Zadní Babí hory, hladíme nos dráčkovi a přejeme si, aby na nás
v cíli zbyla zelňačka. U Janáčkovy lavičky se fotí skupinka
veselých turistek. Žofka se fotí s nimi. Ještě zbývá sestoupit 107
dřevěných schodů a jsme v cíli. Jdeme ke kotli se zelňačkou.
„Máme už jenom dvě poslední porce,“ omlouvá se Klárka.
Podíváme se s Jarunou na sebe a usmíváme se. Dráček opravdu
funguje.

KAPITOLA TŘETÍ – STOUPÁME NA KUBÁNKOV
Za oborou, před lesíkem se zvoničkou, si všichni fotí neuvěřitelně krásně rozkvetlou louku. U zvoničky je plno, všichni zvoní,
děcka drendí okolo a hladí Žofku. Sestry Havelkovy odpočívají
na lavičce a hlasitě klábosí. Pohoda. Všechny nás čeká výstup
na Hůrky. Do skanzenu "Na mlýně" se nestavujeme, šetříme
si žízeň do altánu na vrcholu. Ani do "Lurd" se nestavujeme,
tam si chodíme zazvonit o vánocích. Posloucháme, zda si někdo
zazvoní dneska – nezazvonil. Slunko pere do zpocených zad.
„Podívej, už tu zrají třešně,“ divíme se a nemůžeme se dočkat, až
budeme nahoře.
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Mirek Červenka

4. ROČNÍK „PRVOMÁJOVÉ HUKVALDSKÉ DESÍTKY“
Již čtvrtým rokem uspořádal Běžecký
spolek Hukvaldy závod s názvem Prvomájová hukvaldská desítka. Krásné počasí bylo
objednáno už dopředu. Hlavního závodu,
který je dlouhý 10 kilometrů, a vede přes
nejhezčí části Hukvald, se zúčastnilo na
40 mužů a žen. Součástí soutěže byl také
závod dětí dlouhý 150 a 600 metrů v různých
věkových kategoriích od 4 do 17 let. Děti
závodily jako o život, a hlavní závod byl navíc
okořeněn publikem sestávajícím z oborní
zvěře i z místních občanů, kteří přišli fandit.
Naše akce začíná být hezkou a milou tradicí
jak pro děti, tak i pro dospělé.

zázemí celému závodu, jmenovitě paní Karle
Matulové. Velké díky přísluší i organizátorům
Jiříku Matulovi, Markétě Máchové a všem
sousedkám, kamarádkám a rodině, jež každý
rok pomáhají na jednotlivých stanovištích
s takovou chutí a nadšením, že je opravdu
radost závodit.
Podrobné výsledky a další fotografie ze
závodu najdete na našich internetových stránkách www.bezeckyspolekhukvaldy.cz. A na
závěr bychom vás rádi pozvali na V. ročník
Prvomájové hukvaldské desítky v příštím roce
2019, 1. května se opět budeme těšit.

Hlavní zásluhu na organizaci mají členové běžeckého spolku
a obětaví rodiče z Unie rodičů při hukvaldské základní škole,
tak i všichni ostatní, kteří své ratolesti na závod doprovodili.
Poděkování náleží Golfovému klubu Hukvaldy, který zajišťuje
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Tereza Bartulcová,
Běžecký spolek Hukvaldy

HASIČI HUKVALDY
OKRESNÍ KOLO PLAMENU
V sobotu 19. května se desetičlenné družstvo mladších
žáků SDH Hukvaldy zúčastnilo na stadionu TJ Slezan Frýdek-Místek závěrečných klání okresního kola celoroční hry Plamen.
Do závěru této hry mladší žáci z SDH Hukvaldy nastupovali
z 12. místa, a to díky pokažené halové hadicové a uzlové štafetě.
V sobotu družstvu chyběly atletické opory Barča Máchová
a Terka Motalová. Poprvé se Plamenu zúčastnili noví členové
Jana Hrudová, Vašek a Zuzka Pěluchovi a Eliška Rašková.
V okrese Frýdek-Místek se v kategorii mladších žáků zapojilo do
hry Plamen 24 kolektivů mladých hasičů.
Před touto vrcholnou soutěží děti trénovaly každý pátek,
naštěstí počasí přálo a mohly se připravovat na hřišti za školou
nebo u řeky Ondřejnice. Tréninky na štafety 4 x 60 m a štafetu
CTIF nebyly dostačující, chybí možnost vyzkoušet si kladinu,
překážku a bariéru. Tréninky těchto disciplín byly zaměřeny na

zkvalitnění provedení předávek. Jeden trénink s vodou a improvizace při tréninku požárního útoku CTIF….Pocity trenérek byly
všelijaké. Obhájí družstvo loňské celkové 12. místo? V hlavách
bylo i pomyšlení na první desítku, bodová ztráta nebyla zase tak
vysoká. Na druhou stranu čtyři noví závodníci, dva předškoláci,
běžecky se zdálo družstvo být slabší než loni.
Štafeta CTIF je dlouhá 400 m, tzn. jeden ovál, na kterém jsou
vytyčeny úseky pro devět členů týmu. V této divácky atraktivní
disciplíně děti SDH Hukvaldy obsadily 4. místo, přičemž od
„bedny“ je dělilo 19 setin.
Štafeta 4 x 60 m je disciplína, která dětem před rokem sedla
nejlíp. Letos, i přes opakovaný start z důvodu selhání časomíry,
nakonec družstvo skončilo bez jediné penalizace na 6. místě.
Štafeta požárních dvojic je disciplína, která je na trénink
poměrně jednoduchá. Ale taky disciplína, ve které se snadno
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dělají zbytečné chyby. Naštěstí „áčko“ nechybovalo a skončilo na
7. místě v dosaženém čase 94,81 s. Pro zajímavost, první Skalice
zaběhla tuto štafetu v čase 72,53 s. Je pořád na čem pracovat.
Po odběhnutí všech štafetových disciplín se závodníci přesunuli na travnatou plochu, kde byla přichystána dráha požárního
útoku s překážkami CTIF a na plochy pro technické atletické
disciplíny, kde probíhaly požární útoky s vodou.
Nejnáročnější disciplínou celého okresního kola Plamenu
je bezesporu požární útok s překážkami CTIF. Je náročná na
množství úkonů, náročná na disciplinovanost družstva i na
materiál, který se při ní používá. Z celého startovního pole se
jí zúčastnilo pouze deset družstev mladších žáků. Mladí hasiči
z Hukvald si oproti loňskému roku v disciplíně polepšili. Loni
skončili na posledním místě, letos poskočili na 6. místo. Škoda
penalizace 40 s za nesprávnou práci při plnění disciplíny.
Důkazem obtížnosti disciplíny je i fakt, že všechna družstva, která
dokončila svůj pokus, byla penalizována za chyby.
Poslední disciplínou klání byl požární útok s vodou. Mladí
hasiči z Hukvald sestříkli terče v čase 25,57 s a 22,58 s, což
znamenalo 7. místo.
Součet všech umístění v jednotlivých disciplínách znamenal
celkové 7. místo v okresním kole celoroční hry Plamen a polepšení
o pět míst oproti loňskému roku.
Trenérky tímto děkují všem dětem za pěkné výkony v soutěžích v požárním sportu.
Markéta Máchová
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HASIČÁTKA LIŠČÁTKA SDH HUKVALDY
Zima konečně skončila a s příchodem jara se přiblížila nová
sezóna hasičských soutěží a zápolení, kdy mladí hasiči dostanou
příležitost ukázat, že celou zimu netrénovali v tělocvičně zbytečně.
O tom jak trénují profesionální hasiči se mohli přesvědčit při
návštěvě Školního a výcvikového zařízení Hasičského záchranného sboru ČR ve Frýdku-Místku, které organizačně spadá pod
Ministerstvo vnitra ČR. To byl pro ně obrovský zážitek! Nejen
vidět veškerou techniku a zařízení, které zde mají k dispozici,
ale osobně si vyzkoušet trenažéry, na kterých probíhá výcvik
a to včetně POLYGONU, což je obrovská místnost plná drátěných klecí nastavených ve dvou patrech nad sebou, které jsou
sice navzájem propojeny, ale průlezy se dají různě nastavit tak,
že celá trasa se musí absolvovat vleže a pro různé stupně zátěže
je možno nasimulovat např. mlhu, kouř, zvýšenou teplotu, různé
audio zvuky, stroboskop apod.
Děti ji pojaly jako príma prolézačku, zvesela ji prolézaly
neustále dokola. Absolvovat tuto trasu v plné výzbroji si troufli
i někteří naši dospělí členové, a poté stačilo pohlédnout do
jejich zrudlých tváří, aby si člověk udělal představu o její nároč-

nosti … a to, jak vypadá skutečné pracovní prostředí profesionálních hasičů, se mohly děti přesvědčit při jedné z dalších
exkurzí, kdy jsme navštívili Hasičskou stanici Ostrava-Zábřeh,
která spadá pod HZS Moravskoslezského kraje. Zde jsme
měli možnost si prohlédnout kompletní technické zázemí - od
vozového parku, heliportu až po ložnice, jídelnu, posilovnu
i společenskou místnost, kde se profesionální hasiči zdržují
při svých 48 hodinových směnách při čekání na výjezd. Mladí
hasiči si prolezli všechny vozy a mohli posoudit jaké vybavení
v nich je, to podle toho k jakému typu zásahu jsou určené.
A odpověď pro zvídavé na obvyklou otázku zněla: Ano,
i v dnešní době se hasiči v případě výjezdu dostávají z horního
patra do garáže sklouznutím po tyči.
Pro nadcházející sezónu a chod sdružení je samozřejmě mimo
technické náležitosti nutné dětem zajistit např. i nové dresy,
a přestože se velkým dílem na finančním zabezpečení podílí
obec i další sponzoři, i přesto je zdrojů pořád málo, a tak se
členové SDH účastní i různých brigád, aby si na svou činnost
sami vydělali. Jednou z takových brigád bylo např. sázení stromků
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pro Biskupské lesy, a že hasiči umí zabrat se přesvědčil i koordinátor celé akce p. Bednář, když si místo plánovaných 500 nakonec
odškrtával 700 zasazených stromků!
Poslední víkend v květnu jsme se zúčastnili hned dvou
soutěží a to v sobotu 26. v Krmelíně a v neděli 27. ve Fryčovicích. V Krmelíně družstvo Mini obsadilo nádherné 2. místo a ve
Fryčovicích 3. Takže na to, že to byly první soutěže po zimě, je to
velice slušný výsledek, do vitríny přibyly další poháry, a protože
to bylo teprve zahájení sezóny, věřme, že nebyly poslední.
Ladislav Szijjárto

HASIČI RYCHALTICE
POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ
Jako již každoročně se mladí hasiči z Rychaltic zúčastnili
preventivně výchovné soutěže Požární ochrana očima dětí.
Této soutěže se účastní jak žáci základních a středních škol, tak
také mladí hasiči a spočívá v tom, že děti odevzdávají obrázky
a povídky na téma požární prevence. V letošním roce se podařilo

v okresním kole uspět hned trojici našich mladých hasiček.
Vendula Jurečková vyhrála v kategorii povídek a Daniela Jurečková v kategorii obrázků, hned za ní na druhém místě skončila
Dominika Macášková. Vendula Jurečková se poté umístila na
druhém místě také v krajském kole.

OKRESNÍ KOLO HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU
V sobotu 19. května se družstvo starších žáků z Rychaltic
zúčastnilo závěru okresního kola hry Plamen, což je celoroční
série soutěží pro mladé hasiče. Soutěž se konala na stadionu
ve Frýdku a naše družstvo se zapojilo do disciplín štafeta 4x60m
a štafeta požárních dvojic. V těchto disciplínách jsme skončili
na 5. a 7. místě. V celkovém pořadí po sečtení všech disciplín,
které se konaly od podzimu až do jara, skončilo naše družstvo
na celkovém 9. místě ze 30 zapojených družstev.
Následující neděli 20. května se na stejném místě konal
závěr celoroční soutěže dorostu, té se zúčastnilo celkem
pět našich dorostenek v kategorii jednotlivců. Dorostenky
závodily v disciplínách 100m překážek, dvojboj a test z požární ochrany. Největšího úspěchu dosáhla Daniela Jurečková, která zde všechny disciplíny vyhrála a celkově vyhrála
i celoroční soutěž a tím postoupila na krajské kolo, které
se koná 10. června v Českém Těšíně. Snad se bude Daniele
stejně dařit i tam. Těsně pod stupni vítězů, na nepopulární
bramborové příčce, skončila Michaela Drlíková. Veronika
Bůžková, Dominika Macášková a Tereza Skalková skončily na
7., 10. a 11. místě. Celkem v této kategorii zápolilo 20 dorostenek.
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KRAJSKÁ SOUTĚŽ DOROSTU
V neděli 10. června se v Českém Těšíně konala krajská
soutěž hasičů v kategorii dorost. Této soutěže se, díky vítězství
v okresním kole, zúčastnila také zástupkyně SDH Rychaltice
Daniela Jurečková. Soutěžící musí absolvovat tři disciplíny. První
byl test z požární ochrany, kde soutěžící odpovídá na 15 vybraných
otázek týkajících se požární ochrany. Daniela správně odpověděla
na všechny otázky a neztratila tak na úvod žádné body. Druhou
disciplínou byl běh na 100 m s překážkami, kdy závodnice musí
přeskočit překážku, s hadicemi přeběhnout po kladině a následně
všechny hadice spojit a připojit na další nářadí a proběhnout cílem.
V této disciplíně Daniela vybojovala 3. místo. Závěrečnou disciplínou byl dvojboj, kdy závodnice nejdříve proskočí přes překážku
s oknem a poté přenáší plný hasicí přístroj na vzdálenost 20 metrů.
V této disciplíně naše závodnice nenašla přemožitelku a získala
1. místo. Její čas 18,52 s byl dokonce nejlepší ze všech závodnic,
i těch startujících ve starší kategorii. Po sečtení všech výsledků
bylo vyhlášeno, že Daniela vybojovala nádherné 2. místo. Jen
kousek chyběl k vítězství a postupu na Mistrovství republiky,
kam se díky celkovému vítězství probojovala Ester Žišková z SDH
Staré Heřminovy. Daniele k předvedenému výkonu gratulujeme
a děkujeme za krásnou reprezentaci našeho sboru. Věřme, že se
s podobnými úspěchy budeme setkávat i v dalších letech.
Ivan Rožnovský
starosta SDH Rychaltice

– 49 –

NOVÉ DRUŽSTVO PŘÍPRAVKY SDH RYCHLATICE
V závěru dubna jsme uspořádali ukázkovou akci pro
případné nové mladé zájemce o vstup do našeho sboru.
V sobotním dopoledni byly pro návštěvníky připraveny
jednoduché ukázky činnosti mladých hasičů, mohli se projet
našim novým autem a prohlédnout si hasičárnu. Na základě
této akce se do našeho sboru přihlásilo více než patnáct
nových členů, dětí ve věku od 3 do 7 let. Tito mladí hasiči
mají tréninky jednou týdně, kde se seznamují se základními
činnostmi a vybavením hasičů. Z těchto dětí jsme již také
složili dvě soutěžní družstva – družstvo mladších žáků a mini
žáků (čistě z předškolních dětí). Družstvo mladších žáků
zahájilo svou kariéru na soutěži ve Fryčovicích, kde se jim
podařilo požární útok dokončit za čas okolo jedné minuty.
Druhou jejich soutěží byl domácí Memoriál Filipa Juříka,
kde již svůj čas zlepšili na pěkných 40 sekund. Na domácí
soutěži nastoupilo také družstvo mini žáků, ti zde skončili
na skvělém 3. místě a tedy hned na své první soutěží získali

pohár i medaile. Věříme, že se mladým hasičům u nás bude
nadále líbit a že jich bude stále přibývat.
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MEMORIÁL FILIPA JUŘÍKA
2. června se v odpoledních hodinách uskutečnil druhý ročník
soutěže mladých hasičů, která nese název Memoriál Filipa
Juříka, na počest našeho tragicky zesnulého mladého hasiče.
Tato soutěž byla v letošním roce součástí Moravskoslezské ligy
mladých hasičů, což je seriál 15 soutěží na různých místech
našeho kraje a tohoto seriálu se účastní také družstvo Rychaltic
v kategorii dorost.

které se účastní celé ligy a s časem 13,21s skončilo na 6. místě.
Vítězem v této kategorii bylo s časem 11,69s družstvo z Malenovic.
I přes nepřízeň v úvodu se v průběhu soutěže počasí umoudřilo
a soutěž se velice vydařila. Již nyní všechny srdečně zveme
na příští ročník opět na začátku června následujícího roku.

Soutěž začala ve 13:00 hodin a končila po odsoutěžení všech
53 družstev, před 18. hodinou. Soutěžilo se celkem ve čtyřech
kategoriích. Nejmenší kategorie mini, což jsou děti předškolního
věku, byla obsazena třemi družstvy, mezi nimiž byli i naši mini
žáci, kteří skončili 3., z vítězství se radovaly Malenovice. Další
kategorií byli mladší žáci, děti ve věku 6 až 11 let, v této kategorii
soutěžilo 24 družstev, mezi nimi také naše družstvo mladších
žáků. Vítězi v této kategorii bylo družstvo z SDH Řepiště.
V kategorii starších žáků soutěží družstva dětí od 12 do 15 let,
v této kategorii bylo z 19 účastníků nejlepší družstvo Trojanovic.
A nejstarší kategorií je dorost, kde můžou soutěžit závodníci
až do 18 let. V této kategorii se účastnilo také i naše družstvo,

POZVÁNÍ - letní akce SDH Rychaltice
Srdečně zveme všechny spoluobčany na akce, které budeme pořádat či spolupořádat v letních měsících. V pátek 20. července
proběhne tradiční hasičský večer, letní večerní zábava se spoustou skvělé muziky, bohatým občerstvením a půlnoční tombolou.
V neděli 22. července se bude konat dětský den. Pro děti budou připraveny soutěže, skákací hrad, malování na obličej, spousta
občerstvení, hasičská pěna a spousta další zábavy. 1. září se pak bude konat Den obce Hukvaldy, na němž se budeme pořadatelsky podílet, hlavním tahákem bude vystoupení slovenského baviče Andera z Košic, kromě toho proběhne také požehnání
našeho nového vozu, tradičně bude připraveno bohaté občerstvení a další spousta zábavy pro celou rodinu. Večer vystoupí
kapela Krakatit. Všechny zmíněné akce se budou konat v Rychalticích za bývalým kulturním domem, naproti hasičárny.
Ivan Rožnovský, starosta SDH Rychaltice

UKLIĎME ČESKO
Další ročník akce Ukliďme Hukvaldy proběhl opět úspěšně.
Ukázalo se výborným začlenit se do celorepublikové akce Ukliďme
Česko nejen proto, že dostaneme vzory propagačních materiálů,
které jen vyplníme a nemusíme je dělat sami, ale také kvůli tomu,
že hlavní organizátoři po skončení všech úklidů posbírají data
a sumarizují celkové výsledky. Díky tomu víme, že se letošního
ročníku po celé republice zapojilo 96 133 dobrovolníků, kteří
společnými silami odstranili z přírody 1 536 tun odpadu, což
vskutku není málo! Pro další informace se podívejte na www.

uklidmecesko.cz. Jsme rádi, že i my jsme svým malým dílem
přispěli. Na výše zmíněné stránce je uvedeno, že v obci Hukvaldy
se zapojili 4 dobrovolníci, kteří sesbírali cca 400 kg odpadu.
Celkově se jednalo o 26 pytlů směsného odpadu, 10 kg skla, klubko
ostnatého drátu, dva patníky, jednu velkou matraci a pár plechů.
Musíme se pochválit. Jsme dobří :-) … Jen nás trochu mrzí, že nás
nechodí víc. Jak je z fotky u článku patrno, museli jsme pro malou
účast zapojit i němé tváře, které přes poměrně chladnou vodu
neúnavně pomáhaly a vytahovaly materiál z řeky. Dík i jim! :-)
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Chtěli bychom touto cestou apelovat na vás, naše Hukvaldské
spoluobčany, kterým není jejich okolí lhostejné, abyste se napřesrok (k jubilejnímu 5. úklidovému ročníku) přidali. Třeba jen
na chvíli a vyčistili třeba jen kousek cesty například ve své ulici.
Všichni se rádi díváme na krásnou krajinu, pojďme něco udělat
pro to, ať je to tu stále hezčí. Musíme ale na druhou stranu
uznat, že u nás v obci to docela jde. Někteří z nás toho neměli
dost a byli ještě pomoct ve Frenštátě pod Radhoštěm a to tedy,
přátelé, byl hnus... Je tedy jasné, že naši obecní pracovníci
v průběhu celého roku uklízejí, co jim síly stačí. I jim patří
velké díky – samozřejmě i za to, že i letos nám vyšli vstříc s poskyt-

nutím py tlů a jejich následným posbíráním. Víme zde
o mnohých lidech, kteří se bez nároku na publicitu činí i přes
rok a při svých procházkách sem tam něco uklidí – to je úplně
nejlepší a měli bychom to dělat všichni, přesto tyto společné akce
mají hlavní smysl v tom, (krom uklízení samozřejmě) rozšířit
povědomí o nutnosti pečovat o přírodu mezi široké vrstvy, což
se bude dařit jen tak, že nás bude víc a víc.
Takže napřesrok NAVIDĚNOU!
Za realizační tým Jana Tomšíčková

ANDĚL 2017 - KOZLOVIČTÍ, LHOTEČTÍ A HUKVALDŠTÍ MUZIKANTI
MAJÍ ANDĚLA!
V úterý 20. března 2018 byly v pražském Fóru Karlín předány
ceny České hudební akademie Anděl 2017 a mezi oceněnými bylo
také album Beránci a vlci (Indies Scope 2017), na jehož realizaci
se podíleli i muzikanti z Kozlovic, Lhotky a Hukvald.
Autorem a producentem alba je Marian Friedl z Kozlovic,
který k realizaci přizval řadu muzikantů z několika žánrů a také
frenštátskou kapelu RukyNaDudy, v níž figurují Jan Pustka
a Lukáš Mrkva ze Lhotky, Vlastimil Bjaček z Frenštátu a Petr
Domčík z Hukvald. Beránci a vlci jsou osobní Friedlovou
vizi moravské world music v podobě 60minutové attaca suity
vycházející z lidové hudby východní Moravy. Suita obsahuje
původní lidové písně v osobitém aranžmá, ale i Friedlovy skladby,
a tématicky se zabývá průzkumem hranic mezi protiklady.
V nejbližším okolí budou Beránci a vlci ke slyšení 26. července
na festivalu Jazz ve městě ve Frýdku-Místku.
Ivana Hrčková, místostarostka
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TŘI TISÍCOVKY LIDÍ VYRAZILO NA POCHOD
ZA 2. ŠTRAMBERSKÝM JASONĚM
Na druhý ročník turistického pochodu Štramberský Jasoň
se přihlásilo neuvěřitelných 3014 lidí.
Počasí účastníkům přálo, ráno bylo sice oblačno a mrholilo,
ale ve tři hodiny odpoledne zalilo náměstí ve Štramberku slunce.
„Loni jsem byla sama, letos se mnou šly 3 kamarádky „jasoňky“.
Šly jsme 29 kilometrovou trasu přes Hukvaldy. Opět skvěle
připravená akce. Za mě super a příští rok nějaký kilometřík
přidáme. Na startu Jasoňky, v cíli Drsoňky. Děkuji a ahoj za rok,“
řekla jedna z účastnic Lenka Czakanová.
Zájemci si mohli v ybrat z 11 tras. Dálkov ý pochod
z Ostravy měřil 53 km, z Bělského lesa vyrazili poprvé také
cyklisté a koloběžkáři, jejich trať měřila 47 km. Z Frýdku-Místku
se mohli lidé vydat na trasu dlouhou 32 km. Zbývající trasy vedly
z Kopřivnice. Tou nejdelší byl okruh Lašskou bránou Beskyd
(37 km), trasa přes Hukvaldy měřila 29 km, 14 km měla trasa
přes Červený kámen, 7 km vedlo přes Bílou horu a ta nejkratší
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šestikilometrová byla pro kočárky přes Paseky. Největší zájem
byl o trasu přes Červený kámen, kterou absolvovalo 613 turistů.
„Jsem moc rád, že organizátoři dokázali do Štramberka
nalákat tolik lidí. Naše město žije z turistického ruchu a tohle
je ideální příležitost pro naše drobné podnikatele a živnostníky,
jak si přivydělat nad běžný rámec,“ poznamenal starosta David
Plandor.

mobilních toalet. Pravděpodobně také uzavřeme náměstí ve
Štramberku automobilové dopravě, protože účast na akci může
dosáhnout až 5000 lidí“ plánuje hlavní organizátor Rostislav
Bažanowski.

Účastníci pochodu v cíli obdrželi krásné a poctivé medaile,
klobásy ze Sedlnic a nápoj. Na náměstí hrála countryová skupina
Kondoři „Parádní akce, všem organizátorům velké díky a poklona.
Medaile nádherná, klobásky moc dobré a luxusní den strávený
s rodinou. Těšíme se na příští ročník,“ libovala si na Facebooku
Nikola Pokorná.
Akce se také zúčastnil starosta Kopřivnice Miroslav opečný
a místostarostka Příbora Dana Forišková. Třetí ročník se bude
konat opět třetí květnovou sobotu 18.5.2019. „Tímto projektem
bychom chtěli zejména podpořit čtyři města Lašské brány Beskyd,
kterými jsou Kopřivnice, Příbor, Hukvaldy a Štramberk. Štramberský Jasoň měl mezi lidmi obrovský ohlas. Příští rok chceme
zkvalitnit zejména výdej občerstvení v cíli a také zvýšit počty
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Rostislav Bažanowski

TZ_DESTINAČNÍ MANAGEMENT TURISTICKÉ OBLASTI BESKYDY-VALAŠSKO
ZHODNOTIL AKTIVITY ROKU 2017, VYHLÁSIL CENY CESTOVNÍHO RUCHU
A PŘEDSTAVIL PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Frýdek-Místek, 11. května 2018 - Destinační management
turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o. p. s. ve čtvrtek 10. května
2018 po roce opět bilancoval. V příborském Kulturním domě
se konal již VII. ročník Fóra cestovního ruchu turistické oblasti
Beskydy-Valašsko, na kterém se sešlo více než 70 zástupců měst,
obcí a poskytovatelů služeb v cestovním ruchu. Záštitu nad konferencí převzal primátor statutárního města Frýdek-Místek, které
je zakladatelem destinační společnosti.
Po oficiálním zahájení, kterého se chopila místostarostka
hostujícího města Příbor Dana Forišková, přišlo na řadu předání
Cen cestovního ruchu v kategoriích Nejlepší turistický produkt
2017 a Nejlepší turistický počin 2017 z rukou primátora statutárního města Frýdku-Místku Michala Pobuckého. Cenu za nejlepší
turistický produkt v Beskydech si převzal Rostislav Bažanowski
za rodinnou akci Štramberský Jasoň, který ve II. ročníku dokázal
oslovit téměř 3000 účastníků. Nejlepším turistickým počinem pro
Beskydy zvolila odborná porota novou horní stanici lanovky na
Pustevnách, kterou si odnesl zástupce provozovatele lanové dráhy
na Pustevnách Petr Chrostek. V neposlední řadě byla vyhlášena
také veřejná anketa O nejlahodnější pivo turistické oblasti Beskydy-Valašsko, v níž si první místo odnesl jeden z nejmladších minipivovarů v Beskydech – Pivovar Ogar z Kunčic pod Ondřejníkem.

„Jsme rádi, že účastníci konference investovali svůj čas, aby se
nechali inspirovat příklady efektivního využití různých nástrojů, které
mohou zvýšit návštěvnost jejich ubytovací kapacity, města či atraktivity. Navíc trend zvyšování návštěvnosti Beskyd vidíme i ve statistikách z minulého roku, kdy čísla stoupla o téměř 7 %, tudíž je kladen
i důraz na zkvalitňování služeb, kdy se zákazník bude rád do Beskyd
vracet. K tomuto můžeme přispět i již vzniklou návštěvnickou kartou
Beskydy Card, díky níž si mohou turisté užít spoustu zážitků mnohem výhodněji,“ shrnuje konferenci ředitelka Destinačního managementu turistické oblasti Beskydy-Valašsko Monika Konvičná.

První blok konference se nesl ve znamení zhodnocení aktivit
destinačního managementu a možných příležitostech pro rozvoj
cestovního ruchu v Beskydech letech následujících. U řečnického pultu se vystřídali ředitelka destinační společnosti Beskydy
-Valašsko Monika Konvičná, vedoucí odboru cestovního ruchu
KÚ Moravskoslezského kraje Nazim Afana nebo konzultant
cestovního ruchu Michal Blaško.
Ve druhém bloku loňští držitelé Ceny cestovního ruchu
představili své produkty a jejich vývoj. Jako příklady dobré praxe
pozvali pořadatelé starostu obce Modrá na Uherskohradišťsku,
který ukázal, že i malá obec se může stát významným turistickým
cílem. Potenciál v oblasti cestovního ruchu přišli představit také
Miroslav Přikryl z ostravsko-opavské diecéze, Roman Vank
z Ridera a. s., která buduje zázemí pro turisty v objektu bývalé
pily v Ostravici nebo Vladimír Novobilský, který je realizátorem
nových komentovaných prohlídek ve Štramberku s názvem
Štramberské pikanterie.
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
PAMÁTNÁ LÍPA ZASAZENÁ PO ÚMRTÍ LEOŠE JANÁČKA V ROCE 1928
Při přípravě knihy Hukvaldské obrazy a pročítání poznámek
a fejetonů akademického malíře Jana Václava Sládka mě na
několika místech zaujala zmínka o památné lípě vysazené
v oboře před první hradní branou. Nadcházející výročí devadesáti let od úmrtí našeho hudebního génia Leoše Janáčka je proto
vhodnou příležitostí ke vzpomínce na událost, která zasazení
lípy předcházela.
Osmý srpen roku 1928. Krásný a teplý letní den provázený
větrem. Jan Václav Sládek, tehdy ještě devatenáctiletý mladík,
který právě úspěšně dokončil své středoškolské vzdělání na
gymnáziu v Příboře a stejně zdárně složil také zkoušky ke studiu
na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, tehdy na hradě prováděl
turisty. Jako syn kastelána hradu a arcibiskupského hajného
Jana Sládka si tak zřejmě přivydělával na svůj další život daleko
od domova. Ještě pár měsíců zpátky přemýšlel, zdali se dát na
dráhu lesnickou nebo jestli poslechnout touhu svého srdce,
a také povzbuzení samotného Leoše Janáčka, a vydat se
cestou uměleckou, malířskou. Ta druhá nakonec zvítězila.

Stejně jako Janáček, který po většinu svého života bojoval
s nedostatečným oceněním a nepřízní osudu, i tato lípa musela
těžce hledat pro své kořeny skuliny ve skále. Velikost Janáčkova
génia ale i přes nemilost s přibývajícími léty stále narůstala
a roste dále. Budu proto doufat, že i tomuto krásnému památnému stromu, který si svou krásu a velikost vydobyl, bude
dopřán dlouhý život, aby mohl i nadále připomínat lidi a události
s jeho zasazením spojené.
V článku jsem vycházela ze Sládkovy povídky z knihy
Hukvaldské miniatury (1979) s názvem Lípa a z fejetonu Ozvěny
času uveřejněném v naší knize Hukvaldské obrazy (2017).

V ten den se na hradním vrchu objevil i sám Leoš Janáček, na
vycházce s přítelkyní a múzou Kamilou Stösslovou. Sládkovi,
otec Jan i syn Jan Václav, tehdy běželi před hrad přivítat
vzácného hosta, který seděl na lavičce před branou a odpočíval
po výstupu do kopce. Poté, co se přivítali, přesunuli se do závětří,
do skalního stínu pod hradní Kulatinou. Povídali si o tom, co se
kde událo, jaké jsou novinky a sledovali přitom panoráma vzdálených Jeseníků, Ostravy zalité kouřem z vysokých pecí a blízké
Babí hory. V jednu chvíli přelétlo nad Hukvaldy a hradem také
letadlo řízené pilotem Otakarem Svitákem, československým
důstojníkem a legionářem, který takto vždy symbolicky mával
své rodné vsi a rodině.
Janáček se vyptával i na mladíkova studia a zazněla tehdy
památná věta: „…Tak přece, synku, půjdeš studovat do Prahy…“,
na kterou malíř v pokročilejším věku často vzpomínal. Poté
se rozloučili, a netušili, že to bude navždy. Janáček náhle
onemocněl a čtyři dny na to zemřel, Sládkovými slovy: „na
vrcholu tvůrčí síly padl jako rozkvetlý strom, z něhož hejno včel
naposled nasbíralo nektar pro své potomstvo.“
Když se dnes vydáte k hradu, vpravo od první hradní brány
stojí krásná, vzrostlá a košatá lípa. Přesně na místě posledního
setkání Sládkových s Leošem Janáčkem. Otec Jan mladou
lipku přenesl z koutku obory a zasadil ještě na podzim téhož
roku, ačkoli si nebyl jist, že se strom na skalním podloží uchytí.
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Michaela Hrčková

NA HUKVALDECH BYL ODDÍL JUNÁKA
Vážená redakce Hukvaldského občasníku,
sleduji jako řádný občan dění v HO a jsem nadšen z nynějšího
formátu. Grafická úprava i následné články s bohatou obrázkovou
publikací jsou skvělé. Je v něm vidět bohatou činnost organizací
jako KČT, Sokola, hasičů, myslivců, školy, klubu seniorů a dalších,
což svědčí o široké angažovanosti občanů naší obce. Odráží se
to i ve stále se zvyšující návštěvnosti Hukvald. Za to všem dík.

Pr vní společenskou akcí, kterou jsme se představili
veřejnosti byla besídka, která se uskutečnila ve velké místnosti
„Kštytu“, kde jsme pro rodiče a ostatní občany předvedli své hry
a dovednosti, zazpívali písně apod. Pomohli nám také skauti
z Drholce (dnes Lubiny), kde vystoupil také bratr Fojtík L.
s krásnou hrou na housle aj. Závěrem jsme vystoupili s písní,
vybízející mládež ke vstupu do Junáka a s písní vlčat.
Sbor: Slunce zašlo, večer nastal,
ke spánku se všechno klade,
jen v táboře smečky vlčat,
na stráži je vlče mladé.
Vlče se nebojí ničeho, nikoho,
přece má tesáky od toho, od toho.
A když nepřítel ozve se, ozve se,
pořádně ho prohnal po lese, po lese.

Přicházím i já, jako starý občan se vzpomínkou na dobu po
2. světové válce, kdy jsme jako jedni z mála mladých lidí, chtěli se
podílet na novém životě v obci. Uvádím vzpomínky:
Když jsem se s rodiči v roce 1937 odstěhoval na Těšínsko
(do Horního Těrlicka), kde otec našel zaměstnání jako listonoš,
vstoupil jsem jako devítiletý do tamního skautského oddílu –
vlčat. Pod vedením vedoucího oddílu Rudi Fukala jsem nasával
skautskou ideu. Chodili jsme do přírody, hráli hry, tábořili, učili
se rozdělávat oheň, sbírat byliny, vařit si čaj a jiné. Tato idyla
neměla dlouhého trvání, neboť po záboru Těšínska Poláky jsme
se stěhovali zpět do Horního Sklenova.

(Vše bylo zpíváno při atmosféře imitace táborového ohně)
Sólo (Zd. Šplíchal):
Kdož chceš Junákem se státi
přistup mezi nás,
nováčkem tě bude zváti,
pak-li zkoušku máš.
Slib nám na svou čest,
že skautem býti chceš,
že svůj národ nade všechno
vroucně miluješ.

Po válce Mirek Kuchař založil 1. oddíl Junáka, kde jsme spolu
s Karlem Lančou, Olinem Hrčkem, Zdeňkem Hubeňákem, Božou
Bartoněm tvořili základ tohoto oddílu. Následně přicházeli další
mladíci. Snažili jsme se zajistit si nějakou místnost pro naše
schůzky. Našli jsme prázdný byt po občanu Koblížkovi (v budově,
kde byla pošta a knihovna). Po nějakém čase jsme získali místnost
v bývalém hřebčíně (říkalo se ve Kštytě), vedle velké místnosti,
kde za války měly Vítkovické železárny umístěny stroje výpočetní
techniky „ Hollerit“. Tam jsme pak mohli rozvíjet svou činnosti.
Na počátku naší činnosti byl ale první sraz Junáků – skautů v
červenci roku 1945 na Pustevnách, kterého jsme se také zúčastnili. Tam zaznělo sborově: „ Junáci – Pustevny – 45 – ZDAR,
ZDAR, ZDAR !“ Utábořili jsme se, přes noc nám oheň udržoval
nejstarší člen a to Honza Mužík. Byl to počátek našeho táboření
v přírodě. Pak následovaly další, např. Na Horečkách, pod Lysou
horou a další. Vzpomínám také na táboření na Bystřičce nebo
malá skupinka zajela na kolech na Slovensko, a to ke Strečnu za
Žilinou. Pro mladší nám lesní správa půjčovala klíče od srubu
„Škvařilka“ pod vrcholem Palkovických hůrek. Využívali jsme
prostě nám tehdy dostupné.
Hlavní činnost jsme pochopitelně vyvíjeli doma. Učili jsme
se základům skautingu. Naší doménou byla obora, ve které
jsme se učili všemu, co souviselo s přírodou. Objevili jsme Bobří
kotlinu, pokládali značky, učili se stopovat zvěř apod. Byla to
škola přírodou.

Sólo (Zd. Hubeňák):
Při ohníčku táborovém
vám to slibuji,
že svůj národ nade všechno
vroucně miluji.
Chci hájit svobodu
a prospět národu,
junáckou vlajku povznést
výše nahoru.
(O junácké vlajce bude zmínka v další pasáži)
Mohu říci, že besídka se návštěvníkům velice líbila a ti to vyjádřili mohutným potleskem.
V průběhu aktivní činnosti došlo k výměně vedoucího oddílu
a po br. Mirkovi Kuchařovi jsem vedení Junáka převzal já.
Druhou velikou akcí byla v roce 1947 návštěva prezidenta
republiky Dr. Edvarda Beneše s chotí na Hukvaldech při zastávce
jeho cesty ostravským krajem. Na Mlýnské straně jsme postavili
slavobránu a nápisem „Junáci Vás vítají“, a na Podzámčí, kde byl
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slavnostně přivítán, jsme od tehdejšího místa pomníku padlých
ke kostelu stáli jakoby čestnou stráž (špalír). Byli jsme prakticky
asi 3m od pana prezidenta, což byl pro nás obrovský zážitek.
(Mimo jiné chci připomenout, že paní Haně Benešové předala
má sestra Drahomíra košík s preclíkářskými výrobky od paní
Světlíkové a paní Závodné. Kytičku květin předala paní Haně
Benešové dívenka Kája Šubrtová).
Ke zkvalitnění činnosti vedoucího Junáka stal jsem se účastníkem tábora v Bašce, nazvané „Lesní škola Pobeskydská“. Byl
jsem určen jako vedoucí Junáků. Úvodní pozdrav od vedoucího
tábora zněl: „ ABCDE - po junácku Čert vás vede. Ven do lesů
chaso lidská, Lesní školo Pobeskydská.“ Pozn.: Čert bylo skautské
jméno vedoucího.
Pobyt v tomto táboře byl pro mne nezapomenutelným
zážitkem. Nejen získáním praktických znalostí vedení, ale
úžasným bratrským poznáním ideí skautského života. Svědčí
o tom mj. i deník, který si každý z nás vedl. Ten mám dodnes
a stále se k němu vracím, i když už je to skoro 70 let. Nejvzácnější
byl i závěr tohoto tábora, kdy při táborovém ohni zněl do ohně
i můj hlas: „Červená se line záře, oheň, oheň, hřeje ruce, barví
tváře“. A do toho znělo:
Když zažíháš svůj táborový oheň,
to každý z vás vzpomeň,
co mužů už tak sedělo
kol ohně po všech krajích,
od zlatokopů Aljašky
až po Mexiko na jih.
Vždyť stále je to oheň týž,
jež Shaterhand si zrobil,
jenž Hary Bill si zažíhal,
v nějž hleděl Bufalo Bill.
Byl tvrdých mužů přítelem
a ke snění vás láká,
znal indiánské stopaře,
znal Rolfa Zálesáka.
A teď už jenom slyšíte
jak ve tmě šumí slapy 		
a každý z nás vzpomíná
na stoprocentní chlapy.

U nás v oddíle pokračovalo úsilí o sehnání klubovny blíže, které
skončilo získáním staré sušárny ovoce od rodiny Markových (pan
Marek zahynul spolu s manželkou a syny v koncentračním táboře).
Sušárnu jsme upravili, vymalovali a vyzdobili skautskými motivy,
nanosili dříví aj. Využívali jsme ji k družinovým schůzkám, učili
jsme se tam vázat uzly, morseovku, semaforovou abecedu i vlajkovou, kterou jsme si pak vyzkoušeli v terénu a to tak, že jedna
skupina byla na hornosklenovské Hůrce a druhá na dolnosklenovských Vrších. Moc nám to nešlo, ale počátek je vždy těžký.
Také jsme se zúčastnili okresní slavnosti Junáků ve
Frýdku-Místku, kde jsme vystoupili se skautskými písněmi za
doprovodu kytary. (Boža Barton). Uspěli jsme také ve sportovním klání, a to ve vrhu koulí. Karel Lanča přišel, hodil a zvítězil.
Zpívali jsme v Národním domě a líbili se.
Do klubovny nás přicházel navštívit i přítel našeho oddílu
Junáka pater Josef Peč. Ten nám posléze na náš návrh nechal
v Olomouci u sester Boromějek zhotovit vyšívanou oddílovou
vlajku (viz. foto) a daroval nám ji. Vlajka byla vysvěcena v kostele
sv. Maxmiliána (vlajkonošem byl za doprovodu dvou členů
Zd. Hubeňák). V okrese měl v té době vlajku málokdo.
Naše činnost byla dlouhodobě zaměřena jako ostatní oddíly
na zřízení vlastního tábora v přírodě, což pro nás bylo obtížně
uskutečnitelné.
Kvůli změně režimu a zákazu organizace Junáka ztratila
naše činnost perspektivu. Náš oddíl se pomalu rozpadal i vlivem
odchodu členů do škol, učňovské výuky aj. Zachránili jsme ale
vlajku, která pak dlouhodobě byla uložena u br. Karla Lanči.
V roce 1989 byla po našem oboustranném souhlasu protokolárně předána do úschovy Okresního muzea ve Frýdku-Místku.
Teď již jen čekám až bude moci být předána do chystaného muzea
v naší obci (bude muzeum?)
Obnova Junáka v roce 1968 v obci se nepodařila, ani po roce
1989. Touto vzpomínkou jsem chtěl jen naznačit, že i před sedmdesáti léty byla na Hukvaldech organizace, která měla smysl.
Zůstali jsme jen tzv. „Old skauti“ - Zdeněk Šplíchal, Karel
Lanča, Jula Rek, Zdeněk Hubeňák a z rychaltického oddílu Pepík
Čajánek.
S pozdravem „Buď připraven“

A opět : Červená se line záře …..
Došlo i na slzy dojetí, že krásný pobyt končí. (Omlouvám se
za toto odbočení, ale patří k tomuto článku).

Zdeněk Šplíchal

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
Jednání Zastupitelstva obce se uskutečnilo dne 28.5.2018.
Bylo to po dlouhé době před uzávěrkou Hukvaldského občasníku a tak se s Vámi podělím o některé čerstvé postřehy. Program

jednání nebyl ničím mimořádný. Rozpočtové změny se týkaly
toho, že nebude realizována půdní vestavba ve škole a ani oprava
hřbitova v Rychalticích, naopak se koupí dům v Rychalticích, který
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se bude rekonstruovat na nájemní byty a o 2 miliony se navýšil náš
podíl na vybudování kanalizace v Krnalovicích. Dalšími drobnými
změnami rozpočtu Vás nebudu zatěžovat.
Součástí jednání ZO bylo i vyhodnocení plánu rozvoje obce
za poslední čtyři roky. Udělalo se mnoho především menších
akcí a to i některých mimo plán. Ale také spousta větších akcí
je v nedohlednu a je odsouvána z roku na rok. Jedná se především o vlajkovou loď tohoto (a už i minulého) volebního období
a tím je realizace chodníku z Dolního Sklenova do Rychaltic.
Starosta to vysvětlil nutností nového projektu, což znamená,
že realizace nebude v řádu měsíců... Předpokládal jsem také,
že se za jedno volební období zrealizuje výstavba chodníku od
parkoviště dolů na Horní Sklenov. Není to tak náročná akce už
vzhledem k vlastníkům pozemků. Projekt byl naplánován až na
rok 2017 , hotov je až nyní a realizace? Snad už příští rok. Kritizován byl i pomalý postup řešení areálu Hukvaldského dvora
a rekonstrukce parkoviště.

až dodatečně. Rada obce (resp. 3 členové RO) totiž potichu
schválila zrušení nájemní smlouvy s Beskyd Agro Palkovice
a zároveň schválila záměr dlouhodobého pronájmu pozemku
o rozloze 1 ha (pod hnojištěm) RC Modelklubu Frýdek-Místek
za účelem umístění letiště. Nevím, co pana starostu a další dva
radní k tomuto rozhodnutí vedlo. Ekonomický přínos pro obec
minimální, pro občany žádný, naopak. Letiště by způsobilo
mnohem větší provoz aut po úzké cestě, hluk, zabrání zemědělské půdy a narušení myslivecké honitby. Však to byli především myslivci, kteří dali důrazně najevo, že s tím nesouhlasí. Také
občané Rychaltic nesouhlasili v petici. Nakonec zastupitelstvo
celkem jednoznačně změnilo toto nesmyslné rozhodnutí rady
a letiště v Rychalticích nebude.
Starosta rád srovnává Hukvaldy s Fryčovicemi a Kozlovicemi, velikostí to přibližně odpovídá. Ale mají okolní obce hrad,
oboru a Janáčka? Nemají. Proto buďme rádi, že je máme my
a patřičně toho využívejme.

Největší a nejdelší diskuzi však způsobil bod jednání, který
obecní radní nedali ani do programu jednání ZO a byl zařazen

Antonín Petratur, zastupitel obce

ODPOVĚĎ NA ČLÁNEK V HUKVALDSKÉM OBČASNÍKU Z DUBNA 2018
K ZIMNÍ ÚDRŽBĚ SILNICE Č. 486/2
Vážení spoluobčané a členové Rady obce Hukvaldy,
pečlivě jsem si přečetla příspěvek pana Sedláře, který
v něm popisuje chronologii postupu při provádění zimní
údržby, kterou na krajské silnici v naší obci zajišťuje provozní
úsek Krajské správy silnic Moravskoslezského kraje se sídlem
ve Frýdku-Místku (dále SSMSK FM).
Všechny uvedené poznatky, včetně odkazu na poradnu společnosti Frankbold, řeší pouze otázku zajištění sjízdnosti dopravních
komunikací v zimním období bez ohledu na působení chemického
posypu na životní prostředí v okolí silnic. Uvedenou problematikou se podle článku z poradny spol. Frankbol nezabývá zodpovědně ani Česká inspekce životního prostředí, která se doslova
uspokojí s konstatováním, že plán zimní údržby byl vypracován v
souladu s vyhláškou MD 104/1997 Sb. a vůbec ji nezajímá dopad
na rostlinnou vegetaci v okolí ošetřovaných komunikací.
O tom, že solení poškozuje a ničí rostlinnou vegetaci v okolí
silnic dokumentuje poslední případ z obce Hlučína (viz http://
www.rozhlas.cz/ostrava/aktualne/_zprava/posypova-sul-znicila-alej-v-centru-hlucina-radnice-musela-stromy-pokacet--1784924),
která musela alej topolů poškozenou od solení, vykácet a řešit
novou výsadbu.

Bohužel zde nastává taková situace, že nikoho nezajímá,
co nám vytváří příznivé a zdraví prospěšné životní prostředí.
Já mám ze zimních období v minulých létech, kdy se solilo
poznatek, měla jsem rodinný dům i okna postříkané solnou
kaší. Na chodníku vedoucímu k domu byl bílý povlak, protože
voda ze silnice stékala až na můj pozemek. Letos se mi tento
poznatek znovu potvrdil. Myslím si, že doma nikdo z Vás na
svém pozemku nesype sůl ke svým rostlinám.
Na jednu stranu se provádí separace produkovaných odpadů z
domácností, které by znehodnocovaly životní prostředí a obec
má za tuto činnost příslušné bonusy. Proč tedy na jedné straně
konáme v zájmu ochrany životního prostředí a na druhou stranu
si necháme poškozovat naše okolí od výše uvedeného používání
soli při zimní údržbě silnic. Zdůrazňuji, že se nejedná jenom
o soukromý majetek, ale uvedené dopady působí bez rozdílu
i na veřejný majetek. Tak to nedělejte ani nám.
Existuje určitě šetrnější ošetření než solením, jde jen o to,
abychom se o to zasadili. Je rozdíl solit na dálnici a mezi rodinnými domy, kde žijeme a svoje okolí si nemalým úsilím zvelebujeme. Já na rozdíl od Vás si své práce vážím a nechci si ji nechat
nezodpovědností druhých ničit!
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Nutit někoho, kdo brání svůj majetek před ničením,
aby se podřídil nebo přestěhoval, mi připomíná dobu před
mnoha lety.
K této problematice se mohli členové RO Hukvaldy vyjádřit
při jednání s vedením střediska SSMSK FM před schválením
změny technologie zimní údržby na krajské komunikaci.

vedení obce je pro ně závazné a pokud by nebyl vydán souhlas
se změnou technologie, pak by se muselo hledat jiné řešení.
Kdo podle vás nese podíl zodpovědnosti za způsobené
škody na majetku občanů?

Podle vyjádření vedoucího provozu SSMSK FM pana
Ing. Vlka na schůzce se mnou bylo potvrzeno, že vyjádření

Květoslava Vyvialová

ZÁJEZD NA TURZOVKU
Výbor místní organizace KDU-ČSL Hukvaldy pořádá zájezd na nejnavštěvovanější poutní místo na Slovensku - Turzovku.
Tímto zveme všechny zájemce z naší obce.

Termín: zájezd se uskuteční v sobotu dne 14. 7. 2018.
Odjezd : v 7.30 hod. ze zastávky Rychaltice (dvůr) směrem na zastávku v „Dolním Sklenově“ a zastávku „ Hukvaldy-hotel“.
Cena:150,- Kč/osoba
100,- Kč/důchodce
děti zdarma
Závazné přihlášky včetně závazného počtu osob nahlaste na mobilní číslo: 734 607 685, nejpozději do 30. 6. 2018.
Kapacita míst v autobusu je omezena, proto neváhejte a přihlaste se co nejdříve.

Poradenství o oblasti dluhu, návrhy na oddlužení
Zadlužili jste se tak, že nedokážete splácet půjčky, úvěry a jiné závazky? Obáváte se „dluhové spirály“ a bez cizí pomoci
nedokážete zadlužení zvládnout? I tato zdánlivě beznadějná situace má řešení.
Jednou z možností je podání návrhu na oddlužení. Fyzická osoba ho však může podat jen pokud má právnické nebo ekonomické vzdělání v magisterském programu nebo vykonala zkoušku insolvenčního správce. Návrh lze podat také prostřednictvím
advokáta, notáře, soudního exekutora nebo insolvenčního správcem, jejichž služby jsou ale zpoplatněné.
Poslední možností je podat návrh prostřednictvím osoby s akreditací pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Centrum pro
zdravotně postižené Moravskoslezského kraje takovou akreditovanou osobou je – na základě udělené plné moci je oprávněna
podat za fyzickou osobu návrh na povolení oddlužení ke Krajskému soudu v Ostravě. Podání návrhu je zde bezplatné.
Další informace o oddlužení vám rádi zodpovíme v našem detašovaném pracovišti ve Frýdku Místku, Kolaříkova 2185 (kancelář
je v blízkosti Kapkovy vily. Nejbližší zastávka MHD Anenská a ČSA)
Navštívit nás můžete:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
13:00 – 15:00 (jen pro objednané)
8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
8:00 – 12:00 (jen pro objednané)

Telefonicky se můžete také objednat: 558 431 889
Marie Mayerhofferová, DiS., vedoucí detašovaného pracoviště Frýdek Místek
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje,o.p.s., Kolaříkova 2185, 738 01 Frýdek Místek
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(ZMĚNA PROGRAMU
VYHRAZENA)

PÁTEK 17. 8. 2018
15:00 - 19:00 .... Registrace jezdců, tréninkové jízdy
17:00 - 19:00 .... Vyřazovací MTB závod ve sprintu + vyhlášení vítězů
Rockový festival part.1
19:00 - 20:10 …. MY PROJECT
20:30 - 21:40 …. SOLAR SYSTEM
22:00 - 23:30 …. OZZY OSBOURNE & BLACK SABBATH tribute band
SOBOTA 18. 8. 2018
09:00 - 10:30 .... Registrace jezdců
10:30 - 12:15 .... Závody dětí + vyhlášení vítězů
12:30 - 17:00 .... Extreme MTB závod + vyhlášení vítězů, tombola
14:00 - 16:30 .... BMX exhibice, hasiči (pěna)
17:30 - 20:50 .... NEKLAN (čtení poezie básníka Petra Benkeho v pauzách mezi hudbou)
Rockový festival part.2
15:00 – 16:10 …. SKRZNASKRZ
17:00 – 17:30 …. MARKÉTA A JEJÍ MUFLONI
17:50 – 19:00 …. SWEET LEOPARD
19:20 – 20:30 …. SLEPÍ KŘOVÁCI
20:50 – 22:00 …. PUBLIC RELATIONS
22:30 – 23:40 …. HELL PASO
00:00 – 01:30 …. NIGHTWISH revival

MÍSTO PRO VAŠI REKLAMU
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INZERCE · INZERCE · INZERCE · INZERCE · INZERCE · INZERCE · INZERCE · INZERCE · INZERCE · INZERCE · INZERCE · INZERCE

Od pátku do neděle
možnost kempování

INZERCE · INZERCE · INZERCE · INZERCE · INZERCE · INZERCE · INZERCE · INZERCE · INZERCE · INZERCE · INZERCE · INZERCE
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