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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
co jsme za tu dobu udělali nebo naopak udělat nezvládli, se
dočtete v následujících článcích. Jedním z nich je i vyhodnocení
Programu rozvoje obce Hukvaldy na období 2015–2018. Program
rozvoje obce Hukvaldy schvaluje zastupitelstvo obce. Jedná se
o materiál podpůrný, vychází z priorit a investičních záměrů obce.
Je vodítkem pro realizaci rozvoje obce a jejich jednotlivých
místních částí. Opírá se o možnosti rozpočtu obce a možnosti
spolufinancování z jiných zdrojů (dotace, úvěry, půjčky apod.).
Dokument je zpracován na jednotlivé roky volebního období podle
finančně náročných a finančně méně náročných akcí. Do jaké
míry se nám jej povedlo splnit, už nechám na posouzení vám.
Plánování je věc určitě důležitá, ale ve skutečném životě to chodí
jinak. Když už si myslíte, že se vše daří a probíhá podle plánu
a že už přijdou jen samá „pozitiva a sociální jistoty“, objeví se
nečekané problémy a věci se zkomlikují. Z akcí, které se realizovat
nepovedly, mě snad nejvíce mrzí stavba chodníku Dolní Sklenov
– Rychaltice. Ale zároveň mám velkou radost z věcí, které se udělat
podařilo, a to i nad rámec akcí plánovaných, a nebylo jich
rozhodně málo. Za zmínku stojí například tolik potřebný vodovod
v Krnalovicích, jehož výstavba je v této chvíli před dokončením.
To všechno by se nepovedlo bez týmové práce.
Chtěl bych poděkovat paní místostarostce Ing. Ivaně Hrčkové,
se kterou se mi velmi dobře spolupracuje a která odvádí poctivou
a kvalitní práci, stejně jako celý kolektiv zaměstnanců obce. Dále
všem členům rady obce, Ing. Petru Laníkovi, Mgr. Kateřině
Eliášové a panu Jiřímu Sedlářovi. Každý z nich je svým individuálním přístupem, nasazením, zkušenostmi a vědomostmi velice
platným členem ve vedení obce. Poděkování samozřejmě patří
i všem zastupitelům, kteří svým jednáním přispěli k rozvoji naší
obce. Určitě nesmím zapomenout na pedagogický kolektiv základní
a mateřské školy v čele s paní ředitelkou Mgr. Alenou Lévovou,
protože i zde funguje výborná spolupráce. Tady bych rád zmínil
například vystoupení žáků jednotlivých tříd na předvánočním
rozsvěcení vánočního stromu nebo organizace lampionového
průvodu. Zvláštní poděkování patří i vždy ochotným uklízečkám
a školníkovi panu Pepíku Sýkorovi za spoustu odvedené práce
v období různých rekonstrukcí v budově školy, které probíhaly
v období letních prázdnin (např. výměna osvětlení na chodbách
a v učebnách, rekonstrukce sociálních zařízení v přízemí a prvním
patře), a také Sdružení rodičů za mnoho hodin odvedené práce při
zkrášlení okolí školy a organizaci a přípravě občerstvení na akcích
pořádaných ve spolupráci se školou.

organizaci a přípravě dnů obce a jiných společenských akcí (letní
večery, dětské dny, plesy atd.). Velký dík jim patří taky za pomoc
při odstraňování spadlých stromů, při problémech s vodou,
s ohněm nebo třeba i s bodavým hmyzem, a rovněž za obětavou
práci s dětmi, čehož si velmi cením. Totéž platí pro trenéry malých
fotbalistů a vedoucí všech zájmových kroužků.
Nemůžu zapomenout na TJ Sokol Hukvaldy a jeho přínos
v oblasti sportu a turistiky a tady hlavně členům klubu turistů
za stovky hodin odpracovaných při budování zpevněné cesty
kolem Ondřejnice, chodníku za školou a osmikilometrové naučné
stezky s názvem Leoš Janáček očima dětí. Naučná stezka má
třináct zastavení s informačními tabulemi a dva akustické interaktivní herní prvky. Na trase je několik odpočinkových míst,
vybavených dřevěnými lavičkami.
Poděkování patří i členům klubu seniorů např. za jejich
výborné koláče, které v případě potřeby ochotně napečou.
Paní Karle Klečkové děkuji za pečlivé vedení obecní kroniky
a za informace týkající se historie naši obce.
Poděkovat bych taky chtěl všem spoluobčanům, kterým není
lhostejné okolí jejich domovů a kteří se dobrovolně a zcela bez
nároku na odměnu starají o veřejná prostranství.
Na závěr bych si vypůjčil moudro pana Wericha:
„Bylo by na světě mnohem méně práce a namáhání, kdyby
lidé věděli napřed, co se podaří a co ne.“

Poděkování patří Sborům dobrovolných hasičů na Hukvaldech a v Rychalticích. Oba sbory se značnou měrou podílely na
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Luděk Bujnošek
starosta

INFORMACE Z OBCE
Z JEDNÁNÍ RADY OBCE Z 11. 6., 2. 7., 16. 7., 6. 8. 2018
1. RO schválila čerpání částky z fondu investic Základní školy
a Mateřské školy Leoše Janáčka Hukvaldy ve výši cca 198 900,- Kč
na pořízení traktoru na údržbu zeleně kolem budovy základní
školy.
2. RO schválila uzavření smlouvy o dílo s Beskydskou vodárenskou
z Ostravy na provedení díla „Rozšíření vodovodní sítě v Krnalovicích“ za cenu 2 206 830,29 vč. DPH.
3. RO schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou G.Consult
z Ostravy na provádění monitoringu kvality podzemní, povrchové
a průsakové vody v prostoru skládky TDO Hukvaldy, za cenu
103 190,- Kč bez DPH. Odběry budou realizovány v období
od června 2018 do konce ledna 2020.
4. RO schválila smlouvu o dílo se společností Držík s.r.o. z Ostravy-Vítkovic na rekonstrukci koupelny v objektu DPS byt č. 10
za cenu 192 957,- Kč vč. DPH.
5. RO schválila smlouvu o dílo se společností DESACON Zlín
na zpracování projektové dokumentace na akci „Sběrný dvůr
Hukvaldy“ za cenu 115 555,- Kč vč. DPH.
6. RO schválila smlouvu o dílo s architektkou Romanou Mališ
Bílkovou z Trojanovic na zpracování studie Hukvaldského dvora
– plocha parkoviště – za cenu 90 000,- Kč (není plátce DPH).
7. RO schválila smlouvu dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo z důvodu
změny celkové ceny díla v důsledku nutných víceprací při rekonstrukci bývalé večerky na Hukvaldech s firmou Elin Servis
z Ostravy. Původní cena díla činila 310 434,69 Kč vč. DPH,
nová cena díla činí 576 265,- Kč vč. DPH.
8. RO schválila cenovou nabídku od firmy JD Rozhlasy s.r.o.,
Vigantic na instalaci 4 kusů solárních svítidel EV 1230 S v Krnalovicích za částku 101 100 Kč s DPH.
9. RO schválila smlouvu na provedení pasportizace a stavebně
technického průzkumu objektu č.p. 4 a 5 Hukvaldy (večerka a byt
po Volných, krámek + půdní prostory) od firmy R&P Projekt,
statika, projekce s.r.o. z Ostravy za částku 50 800 Kč bez DPH.
10. RO schválila zapojení obce Hukvaldy do chystaného projektu
Spolku pro obnovu venkova ČR, předkládaného do výzvy č. 80
Operačního programu Zaměstnanost a prohlašuje potřebnost
zpracování "Strategického plánu rozvoje obce".
11. RO schválila cenovou nabídku na opravu chodby v prostorách
bývalé večerky na Hukvaldech od firmy Elin servis s.r.o.
z Ostravy za cenu 220 679,- Kč vč. DPH.

12. RO schválila cenovou nabídku na instalaci vzduchotechniky v prostorách bývalé večerky na Hukvaldech od firmy Elin
servis s.r.o., z Ostravy za cenu 83 611,- Kč vč. DPH.
13. RO schválila cenovou nabídku od firmy Czech Print Center a.s.,
Na Rovince 876, Ostrava-Hrabová, na výrobu knihy „Antonín
Kroča – malíř života a duše“, za cenu 155 000,- Kč bez DPH.
14. RO schválila smlouvu o dílo na odvodnění komunikace v Dolním
Sklenově s Jaromírem Blažkem z Čeladné za cenu 1 029 885,- Kč
vč. DPH.
15. RO schválila uzavření dodatku č. 12 ke smlouvě č. HE/02/2005
s firmou HEGAS-ENERGO z Třince na opravu regulace
a zabezpečovacího zařízení zdroje tepla v domě s pečovatelskou
službou v Dolním Sklenově, na náklady dodavatele a následné
odepisování této částky formou odpisů v ceně tepla v celkové výši
147 060,- Kč bez DPH.
16. RO schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
z programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2018“ na realizaci projektu „Hukvaldské
informační centrum – spokojený návštěvník“ ve výši 79,75 %
skutečně vynaložených uznatelných nákladů, maximálně ve
výši 65 000,- Kč.
17. RO projednala předložené vyhodnocení nabídek na pojištění
majetku a odpovědnosti pro obec Hukvaldy, zpracované společnosti RENOMIA návrh pojistné smlouvy a zdůvodnění proč se
odstupuje od společné smlouvy v rámci Sdružení měst a obcí
povodí Ondřejnice. Důvodem výpovědi pojišťovny Kooperativa
je vysoký škodní průběh v některých obcích. K předloženým
návrhům nebylo žádných připomínek
18. RO schválila uzavření pojistné smlouvy č. 503597474 se společností Alianz pojišťovna o pojištění majetku a odpovědnosti
obce Hukvaldy na období 1 roku od 01. 07. 2018, roční pojistné
činí 62 503,- Kč
19. RO schválila cenovou nabídku Ing. Stanislava Zubka z Ostravy
na provedení posouzení technického stavu mostu včetně návrhu
rekonstrukce mostu č.e. Hu-M-15 v Dolním Sklenově přes
mlýnský náhon, za cenu 35 000,- Kč, není plátce DPH.
20. RO schválila cenovou nabídku od společnosti Lesostavby
Frýdek-Místek na opravu místních komunikací tryskovou technologií Jetpatcher, za cenu 3 100,- Kč/t včetně dopravy + DPH.
Penetrační nátěr 1,5 kg na m2 s posypem za 37,- Kč/m2 včetně
dopravy + DPH.
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22. RO schválila cenovou nabídku od společnosti LAVI Engineering
z Rožnova pod Radhoštěm, na provádění technického dozoru
na stavbě „Rozšíření vodovodní sítě v Krnalovicích v obci
Hukvaldy“ za celkovou cenu 157 300,- Kč vč. DPH.

26. Rada obce Hukvaldy schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi
obcí Hukvaldy zastoupenou starostou Mgr. Luďkem Bujnoškem
a společností BENDITO Morava s.r.o. z Karviné o pronájmu
nebytových prostor v budově č.p. 4 Hukvaldy, za účelem provozování řeznictví a bistra, za cenu 6 500,- Kč + DPH měsíčně,
od 1. 9. 2018 na dobu neurčitou.

23. RO schválila cenovou nabídku od firmy Montáže, stavby,
inženýrink z Ostravy-Vítkovic na vybudování kanalizační
přípojky u ZŠ a MŠ L. Janáčka Hukvaldy, za cenu 411 400,- Kč
bez DPH.

27. RO schválila schvaluje variantu č. 2 předloženého projekčního
postupu, vypracovaného projektantem Ing. Martinem Poláchem.

24. RO schválila cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na vybudování nové příjezdové komunikace v Dolním
Sklenově – Grygarovi-Hubeňákovi za částku 150 000,- Kč bez
DPH.

28. Rada obce Hukvaldy schvaluje předvolební kampaň v Hukvaldském občasníku pro volby do Zastupitelstva obce Hukvaldy
v rozsahu 1 strany, s tím, že každá strana si nese zodpovědnost
za obsah článku.

25. RO schválila cenovou nabídku na opravu mostu přes mlýnský
náhon v Dolním Sklenově, evidenční č. HU-M-15, od firmy
TRADESTAV z Ostravy za cenu 599 555,- Kč vč. DPH.

Ivana Hrčková
místostarostka

CO SE POVEDLO ZREALIZOVAT VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014–2018
BUDOVY V MAJETKU OBCE
•

výměna oken a dveří v budovách č.p. 4 a 5 na Hukvaldech
– 356 414 Kč

•

výroba dřevěného schodiště u Hospůdky na koupališti
– 320 000 Kč

•

revize a nátěr stožáru u obecního úřadu – 120 165 Kč

•

oprava střechy na garážích ve dvoře obecního úřadu –
98 700 Kč

•

studie rekonstrukce budovy Hospůdky na koupališti –
34 500 Kč

•

RODN Ý D Ů M L E O ŠE JA N ÁČ K A A I N F OR M AČ N Í
CENTRUM
•

oprava fasády 969 195 Kč (dotace 350 000 Kč)

•

oprava přístřešku – 388 155 Kč

•

oprava podlahy v chodbě – výměna shnilých desek a trámů
včetně broušení a nátěrů – 42 630 Kč

•

renovace podlahy v galerii v přízemí – 42 350 Kč

•

renovace podlahy v 1. patře – 32 050 Kč

•

dovybavení informačního centra novými technologiemi
85 000 Kč (dotace 65 000 Kč)

zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci venkovních záchodků u Hospůdky na koupališti – 34 500 Kč

•

Klub seniorů – obnova kuchyně 22 592 Kč a zakoupení televize
14 286 Kč

•

studie využití areálu Hospůdky na koupališti – 90 000 Kč

•

•

rekonstrukce prostor večerky a skladu v budově na Hukvaldech včetně chodby a nové elektroinstalace a vzduchotechniky
– 576 625 Kč, rekonstrukce chodby

rekonstrukce kamenné zídky naproti rodného domu –
256 944 Kč

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

– 220 679 Kč

•

oprava výtahu – 31 063 Kč

•

instalace vzduchotechniky v prostorách večerky – 83 611 Kč

•

výměna venkovních a vnitřních zvonků – 55 118 Kč

•

oprava vnitřních prostor cukrárny na Hukvaldech – 61 635 Kč

•

•

pasportizace, statické posouzení budov č.p. 4 a 5 a dendrologický průzkum krovů a střechy jako podklady pro projektovou
dokumentaci na přestavbu 1 bytu v přízemí s využitím
půdních prostor na vybudování 2 bytů – 61 468 Kč

kompletní rekonstrukce 3 koupelen se vybudováním sprchových koutů – 546 167 Kč Kč

•

vybudování výtahu v 1. vchodu – celkové náklady 1 089 568 Kč
(zednické práce 336 743 Kč a umístění kabiny 785 883 Kč)

•

nátěr oken a parapetů a výměna těsnění v celém přízemí
154 435 Kč (v realizaci)

•

oprava regulace plynových kotlů – zápočtem se servisní
firmou – 186 866 Kč (v realizaci)

•

•

zpracování projektové dokumentace včetně zaměření, studie
využití k bydlení, znalecký posudek na využití domů k bydlení
v Rychalticích – po Kurečkových č.p. 122 a 196 – 43 000 Kč
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•

pořízení nového routeru CISCO – 37 950 Kč

•

zavedení internetu do všech bytů v DPS – 14 912 Kč (nájemník
v případě zájmu dostane zapůjčený modem, hradí pouze
měsíční poplatky dle zvoleného tarifu)

•

oprava dřevěných garážových vrat – 101 557 Kč

•

výměna oken v garáži, oprava a nátěr dveří a oprava nápisu
– 28 160 Kč

•

vybudování zpevněné plochy před budovou hasičské zbrojnice
– 63 888 Kč

•

zhotovení přístřešku – 24 900 Kč

•

výměna dřevěného schodiště v havarijním stavu ve věži
hasičské zbrojnice – 147 206 Kč

•

výměna rozvodů elektřiny – 25 820 Kč

•

zednické práce ve věži, nové omítky a obklady, oprava podlahy
– 89 442 Kč

•

pořízení nového hasičského auto Iveco s pomocí dotace,
celkové náklady 1 792 000 Kč, dotace 675 000 Kč

2016
• dokoupení SW licence pro server CASA – zrychlení internetu
– 155 231 Kč
2017
• instalace nové technologie pro vysílání kabelové televize –
server ARRIS D5 – 152 818 Kč
•

přepojení optického kabelu která byla vynucena výstavbou
dálnice D48 – 35 382 Kč

Rozšíření sítě k novostavbám u ZŠ a v dalších lokalitách v obci
2016 – 88 248 Kč
2017 – 14 880 Kč

HASIČI RYCHALTICE

2018 – 11 406 Kč

•

nátěr střechy – 63 525 Kč

•

vybudování kanalizační přípojky – 66 000 Kč

•

pořízení nového hasičského auto Iveco s pomocí dotace,
celkové náklady 1 814 000 Kč, dotace 675 000 Kč

•

zpracování projektové dokumentace na vybudování pódia
a zázemí pro konání kulturních akcí za bývalým kulturním
domem v Rychalticích – 55 000 Kč

•

zpevnění plochy pro automobil V W transporter vedle
hasičské zbrojnice v Rychalticích, materiál bude hrazen
z rozpočtu obce, práce provedou členové SDH Rychaltice –
(v realizaci)

OPRAVY MOSTŮ A LÁVEK V OBCI
•

most u Štefka v Rychalticích – předpokládané náklady 3 623
942 Kč, zatím vyrobena konstrukce, proinvestován 1 mil. Kč,
z důvodu nevyřízeného stavebního povolení odloženo na rok
2019

•

most u karosárny – zpracovává se projektová dokumentace
za částku 296 450 Kč, předpokládané náklady na stavební
práce – 3 mil. Kč

•

lávka naproti zahradnictví v Rychalticích – zpracovává se
projektová dokumentace za částku 96 000 Kč, čeká se opět
na stavební povolení

TJ SOKOL HUKVALDY

•

Vybudování studny – výkop, pořízení nádrže na vodu včetně
přepravy a vybetonování základu, instalace domácí vodárny na
přečerpání vody, pořízení hadice za celkové náklady – 128 808 Kč.

posouzení technického stavu mostu za obchodem na Dolním
Sklenově – 35 000 Kč

•

oprava můstku za obchodem na Dolním Sklenově – z důvodu
havarijního stavu se můstek začne opravovat v říjnu za
celkovou částku 595 999 Kč

OSVĚTLENÍ V OBCI

•

oprava propustku v kolonii na Hukvaldech u č.p. 146 včetně
nového zábradlí – 179 556 Kč

•

oprava mostu u veteriny na Dolním Sklenově – v rámci stavby
kanalizace – 670 000 Kč

•

prodloužení zábradlí u lávky ke koupališti – 28 580 Kč

2015 – pořízení 6 světelných bodů v Rychalticích 80 511 Kč
2016 – rozšíření osvětlení u zdravotního střediska – 60 890 Kč
2017 – rozšíření o 5 světelných bodů – 72 985 Kč
2018 – umístění 4 solárních světel v Krnalovicích – 101 100 Kč

OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

MODERNIZACE KABELOVÉ TELEVIZE A INTERNETU
2015
• modernizace TKR – rozdělení kabelové sítě na samostatné
části Horní Sklenov, Kolonie + Hukvaldy kolem hřbitova,
Rychaltice – 370 066 Kč

•

oprava na Podlesí – 242 182 Kč

•

oprava ostatních komunikací 2016 – 338 000 Kč

•

Horní Sklenov – 109 760 Kč

•

oprava komunikace ke zdravotnímu středisku – 228 774 Kč
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•

oprava povrchu vozovky na Dvorském mostě – 81 821 Kč

•

vyspravení děr a nerovností v místních komunikacích –
228 484 Kč

•

oprava komunikace do Řehůvky a kolem fotbalového hřiště
a tenisových kurtů – 281 325 Kč

ZMĚNA KATASTRÁLNÍ HRANICE – KRNALOVICE

•

oprava komunikace na chatovišti k vleku – 756 598 Kč

•

studie přechodu pro chodce u základní školy – 40 172 Kč

•

geometrické zaměření při změně katastrální hranice
270 172 Kč

•

vyspravení výtluků a děr v MK (2018) – 225 000 Kč

•

•

oprava chodníku k základní škole – 72 000 Kč

zhotovení studie na úpravu veřejného prostranství v Krnalovicích – 100 000 Kč

•

instalace dopravních značek a zrcadel – 107 293 Kč

•

instalace 4 kusů knihobudek ke autobusovým zastávkám na
Horním Sklenově, Hukvaldech, Dolním Sklenově a v Rychalticích

HŘBITOVY
SKLÁDKA KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Hukvaldy

Na konci roku 2015 byla ukončena technická rekultivace
skládky za částku 9 557 333 Kč. Z důvodů špatné zeminy byl znovu
proveden návoz hlíny za částku 221 520 Kč. Po ukončení prací byl
zpracován provozní řád skládky schválený Moravskoslezským
kraje, odborem životního prostředí, na jehož základě je povinností
provádět 30 let monitoring skládky.

•
•

rekonstrukce sociálního zařízení 45 680 Kč

•

zpracování projektové dokumentace na vybudování vodovodu
k obřadní síni za 62 000 Kč, v letošním roce by mělo dojít
k realizaci za částku 460 000 Kč

•

přepracování projektové dokumentace na rekonstrukci
hřbitova – 151 250 Kč – zpevněné plochy, osvětlení, sjednocení oplocení, rozvod vody po hřbitově, oprava hřbitovní zdi

Rekultivovaná skládka je zkolaudována.
ÚZEMNÍ PLÁN
Změna č. 1 – 127 490 Kč
Změna č. 2 – 387 200 Kč (zpracovává se)

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUKVALDY

SAKRÁLNÍ STAVBY
•

oprava památníku obětem světových válek na Hukvaldech –
173 225 Kč (dotace 133 000 Kč)

•

oprava památníku obětem světových válek v Rychalticích –
39 928 Kč (vše hrazeno z dotace)

•

oprava sakrálních staveb (kříž na hřbitově v Rychaticích, kříž
u mlýna na Dolním Sklenově a kaplička pod lesem) –
280 600 Kč (dotace 196 420 Kč)

•

restaurování sochy svatého Floriánka na Hukvaldech –
230 000 Kč (začíná se realizovat)

HUKVALDSKÝ DVŮR
•
•

studie využití Hukvaldského dvora studenty VŠB – 6 projektů
za 50 000 Kč

•

projektová dokumentace na Nástavbu odborných učeben
ve 4. patře školy – 133 500 Kč

•

dřevěný uzamykatelný přístřešek na kola u školy – 208 109 Kč

•

rekonstrukce silnoproudé elektrotechniky a osvětlení
v dílnách a tělocvičně základní školy – 504 059 Kč (dotace
265 600 Kč)

•

úprava prostranství u základní školy – 366 303 Kč, terénní
úpravy a výsadba květina keřů byly financovány z rozpočtu
školy a provedeny rodiči

•

výměna osvětlení v učebnách a na chodbách základní školy
včetně vymalování – 1 682 763 Kč (dotace z MSK 235 418 Kč)

•

výměna venkovního osvětlení v areálu školy a DPS –
131 700 Kč

•

rekonstrukce sociálního zařízení – 3. etapa – sociální zařízení
u mateřské školy, tělocvičny a v 1. patře – 1 969 666 Kč (dotace
400 000 Kč)

•

vybudování kanalizační přípojky k základní škole včetně
instalace čerpadel – 552 970 Kč (vč. DPH)

•

zakoupení traktorku pro sečení trávy v areálu základní školy
z rozpočtu školy – 196 500 Kč

analýza, fotodokumentace, zaměření stávajícího budov,
stavu, digitalizace – 143 000 Kč

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY
•

oprava kovové brány včetně zednických prací – 44 100 Kč

Rychaltice

vybudování nové dřevěné zastávky na Dolním Sklenově –
130 117 Kč včetně úpravy chodníku – 21 151 Kč
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SLUŽBY

VODOVODY A KANALIZACE

•

pořízení nového auta na rozvoz obědů – Fiat Doblo –
315 400 Kč

•

•

nákup komunální techniky – traktor Kubota – 999 546 Kč

dokončení 1. etapy kanalizace – 117 588 000 Kč, Kč, dotace
88 914 856 Kč, náklady obce Hukvaldy – 28 673 144 Kč
(bankovní úvěr 20 000 000 Kč)

•

nákup drobné komunální techniky (křovinořezy, sekačky,
tlakové čističe, atd. 72 169 Kč)

•

vybudování Parshalova žlabu – měřící zařízení na kanalizaci
mezi Rychalticemi a Fryčovicemi 125 840 Kč

•

mapové podklady majitelům kanalizačních přípojek –
164 649 Kč

•

prodloužení kanalizace o 300 m – 5 108 930 Kč, dotace SFŽP
2 546 958 Kč a MSK 479 420 Kč

•

zpracování projektové dokumentace na realizaci 2. etapy
kanalizace – 1 750 000 Kč

•

rozšíření vodovodního řadu ke smuteční obřadní síni
v Rychalticích – 450 000 Kč (bude se realizovat ještě v roce 2018)

•

rozšíření vodovodní sítě v Krnalovicích – zatím v realizaci,
vysoutěžená cena 2 206 833 Kč, s dotační podporou Moravskoslezského kraje ve v ýši 2 095 000 Kč (před dokončením)

•

příspěvek ve výši 3 000 Kč pro každou přípojku na kanalizaci

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
•

nástavba odborných učeben ve 4. podlaží základní školy
139 900 Kč

•

prodloužení místní komunikace – 39 000 Kč

•

chodník parkoviště Hukvaldy – Drážky – 146 000 Kč

•

lávka v Rychalticích u Richarda – 96 800 Kč

•

rozšíření vodovodní sítě v Krnalovicích – 150 000 Kč

•

prodloužení vodovodního řadu k obřadní síni v Rychalticích
– 62 000 Kč

•

chodník Rychaltice – Dolní Sklenov – 156 800 Kč

•

komunikace za školou – bývalé rybníky – 278 300 Kč

•

studie bezpečnosti pod Hukvaldským kopcem – 54 450 Kč

•

chodník po mlýnské straně z Hukvald k fotbalovému hřišti
– 79 000 Kč

2016 – 81 000 Kč

•

příjezdová cesta na Dolním Sklenově – Grygarovi – Hubeňákovi – 181 500 Kč

2018 – 525 000 Kč (do 31. 8. 2018)

PÉČE O ZELEŇ

2017 – 279 000 Kč
celkem 885 000 Kč – 295 přípojek
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

2016 – kácení a ořez stromů 418 739 Kč

•

2017 – kácení a ořez stromů 80 964 Kč

doplatek na místní dopravu z Frýdku-Místku
2015 – 208 000 Kč

2018 – kácení a ořez stromů 75 2013 Kč

2016 – 208 000 Kč
2017 – 228 800 Kč

ODPADY

2017 – 228 800 Kč

•

pořízení kompostérů pro občany Hukvald – 500 kusů (dotace)

•

rozšíření separace v obci Hukvaldy – 250 kompostérů,
4 velkoobjemových kontejnerů na biologicky rozložitelný
odpad, 4 kontejnerů na kovy (dotace)

•

zhotovení zpevněných ploch pro kontejnery na tříděný odpad
na Horním Sklenově včetně dřevěného zábradlí za 98 700 Kč

•

studie využitelnosti rychaltického dvora včetně pasportizace
objektů

•

příprava projektové dokumentace na vybudování sběrného
dvora v Rychalticích – 115 555 Kč

•

příjmy – 3 619 404 Kč

příjmy z EKOKOMU za třídění odpadu (fakturace čtvrtletně)

•

náklady – 1 068 542 Kč

2015 – 332 646 Kč

2017 – 363 645 Kč

•

zisk – 2 550 862 Kč

2016 – 351 755 Kč

2018 – 297 333 Kč (chybí čtvrtletí)

•

příjmy od. 1.1. - 15.9.2018 - 975 480 Kč

•

•

doplatek Arriva (Ostrava)
2015 – 92 222 Kč
2016 – 57 219 Kč
2017 – 63 513 Kč
2018 – 62 049 Kč

PARKOVIŠTĚ HUKVALDY (2014–2017)

–8–

PODPORA KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ

•

koupě pozemku od pana Jurečky – 18 990 Kč

•

divadelní představení v sále školy – náklady – příjmy

•

•

Mezinárodní hudební festival Janáčkovy Hukvaldy

koupě pozemku v areálu Hospůdky na koupališti (2017)
– 351 300 Kč

•

směna pozemků včetně budov bývalého Jungova dvora
v Rychalticích – 1 296 293 Kč

•

koupě dřevěnky na Podoboří – č.e. 113 – kulturní památka
pro vybudování muzea – 320 000 Kč

•

koupě rodinných domů č.p. 122 a 196 v Rychalticích pod
mostem od manželů Kurečkových za částku 1 200 000 Kč
(znalecký posudek 1 700 000 Kč)

2016 – 100 000 Kč
2017 – 150 000 Kč
2018 – 200 000 Kč
•

konání Dnů obce Hukvaldy 2017–2018

•

Růžové tlapičky – spolupořádání Soutěže o penaltového krále
– každoroční příspěvek na konání soutěže 15 000 Kč

•

spolupořádání Rock Bike Festu v areálu Hospůdky na koupališti – v roce 2018 příspěvek 20 000 Kč

•

vydání knihy Jana Václava Sládka – Hukvaldská štafeta
– 88 990Kč

•

vydání knihy Hukvaldské obrazy Jana Václava Sládka
– 208 000 Kč

•

vydání knihy Antonín Kroča – Malíř života a duše – 240 000 Kč
(realizuje se)

Následující koupě a prodej pozemků byla projednána na
jednání ZO dne 27. 8. 2018, zatím se administrují
•

koupě dalšího pozemku v areálu Hospůdky na koupališti

•

prodej pozemků a budov v Hukvaldském dvoře – pozemek
pod restaurací Hukvaldský dvůr, budova č.p. 110 – Ráj
na zemi (budova a další navazující pozemek), pozemky pod
restaurací Na peci, budova s pozemkem pod Budvarkou

•

směna lesních pozemků v Krnalovicích za lesní pozemky nad
areálem Hospůdky na koupališti mezi obcí Hukvaldy
a Biskupstvím ostravsko-opavským

KOUPĚ POZEMKŮ A NEMOVITOSTÍ
(cena při nákupu a prodeji probíhala vždy na základě znaleckých
posudků a byla schválena Zastupitelstvem obce)
•

prodej pozemků v Rychalticích ( Tomek a Žáček) –
1 456 800 Kč

Ivana Hrčková,
místostarostka

ZÁKAZ PODOMNÍHO PRODEJE
Také v naší obci byl rozhodnutím Rady obce Hukvaldy zakázán podomní prodej – jedná se o nabídku, prodej zboží,
poskytování služeb provozované prodejcem formou pochůzky (obchůzky) bez předchozí
objednávky a to obcházením jednotlivých domů nebo bytů.
Přistoupili jsme na toto nařízení, ostatně jako většina obcí z toho důvodu, že často se na
obecní úřad obracejí občané s tím, že je někdo kontaktoval telefonicky nebo přímo obcházením
domů a doslova je nutil ke změně dodavatele energií (plynu, elektřiny) s tím, že Obec Hukvaldy
má údajně s příslušnou zprostředkovatelskou firmou smlouvu a že to má tedy tato společnost
dovoleno. Není to pravda, a proto jsme rozhodli o zákazu takového nabízení služeb jakoukoliv
formou. Obec samotná ani nemůže uzavírat takové dohody s vybranými dealery či
dodavateli.
V minulosti obec poskytla pouze prostory pro sjednávání zprostředkovatelských smluv pro e-aukce elektřiny a plynu, to
ale byly vždy jednorázové akce.
Pozor! Pokud vám prodejce před schůzkou zavolá a vy potvrdíte, že může přijít, nejedná se již o podomní
prodej. Zvláště u starších lidí je zde na místě zvýšená opatrnost.
Ivana Hrčková,
místostarostka
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SMS INFOKANÁL – 2 MĚSÍCE PROVOZU
Od 1. července 2018 byl spuštěn provoz nové služby rozesílání
zpráv. Informace o této službě byla zveřejněna na webových stránkách obce a v minulém čísle Hukvaldského občasníku. Do konce
srpna se ke službě přihlásilo 67 uživatelů.
Na základě dosavadního provozu bych chtěl uvést několik
problémů, na které mohli uživatelé narazit.
Číslo popisné – tento údaj při registraci není povinný, ale
jeho vynecháním se uživatel vzdává možnosti získat informace
určené jen pro omezenou lokalitu. Příkladem je oznámení o plánovaném výpadku služeb kabelové televize a internetu 7. srpna
v Rychalticích a části Dolního Sklenova.
Emailové adresy – pokud uživatel zadal svou emailovou
adresu, chodí mu zprávy do jeho emailové schránky. Součástí
každé takto doručené zprávy je také informace o možnosti odhlášení z odběru aktualit. Po kliknutí na tento odkaz dojde
k vymazání emailové adresy z databáze bez dalšího upozornění.
Následkem toho budou nadále zprávy doručovány pomocí SMS
na mobilní telefon. Opětovná registrace emailové adresy je možná
stejným postupem jako prvotní přihlášení, na adrese www.
infokanal.cz/cweb/reg/HUKVALDY.

Dle sdělení provozovatele služby SMS InfoKanál bude způsob
odhlašování upraven v nové verze systému, která by měla být
uvedena do provozu během měsíce září.
Pro občany, kteří si službu ještě neregistrovali, přinášíme
přehled možností, jak registraci provést.
1. Registrace online
Pomocí webového formuláře na webových stránkách obce,
hledejte tento obrázek na úvodní straně webu.

Adresa pro online registraci je www.infokanal.cz/cweb/reg/
HUKVALDY
Pomocí registračního online formuláře můžete svou registraci
později upravit nebo registraci zrušit.
2. Registrace pomocí SMS
SMS napište 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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3. Registrace vyplněním formuláře
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.
Svým podpisem dáváte: Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů
za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

PROGRAM ROZVOJE OBCE HUKVALDY NA OBDOBÍ 2015–2018
V lednu 2017 podána žádost o dotaci, zařazeno do rozpočtu
na rok 2017 (5 mil. Kč)

1. ÚVOD
Dokument „Program rozvoje obce Hukvaldy“ schvaluje dle
zákona č. 128/2000 Sb. zastupitelstvo obce. Jedná se o materiál
podpůrný, vycházející z priorit a investičních záměrů obce. Je
vodítkem pro realizaci rozvoje obce a jejich jednotlivých místních
částí. Opírá se o možnosti rozpočtu obce a možnosti spolufinancování z jiných zdrojů (dotace, úvěry, půjčky apod.).
Dokument je zpracován na jednotlivá léta volebního období
podle finančně náročných a finančně méně náročných akcí.
2. HLAVNÍ PRIORITY ROKU 2015
2. 1. Akce finančně náročné (nad 100 tis. Kč)
2.1.1 Dostavba kanalizace (17,6 mil. – úvěr a půjčka SFŽP)
2.1.2 Prodloužení vybraných stok v rámci projektu odkanalizování obce (1,7 mil.), financováno úvěrem – prodloužení stok
nebylo možno zrealizovat v rámci původního projektu, realizace podmíněna samostatným projektem. Projekt je již zpracován. Výstavba přesunuta na rok 2016.

2.1.3 Vybudování kanalizačních přípojek budov ve vlastnictví
obce, z rozpočtu (cca 100 tis.) – realizace podmíněna
vydáním územního souhlasu pro vystavbu „soukromých“ částí
kanalizačních přípojek. Přesunuto na rok 2016
2.1.4 Projektová dokumentace na výstavbu mostu ev. č.
HU-M-04 – Rychaltice u Štefka, z rozpočtu (200 tis.)
2.1.5 Projektová dokumentace – chodníku Dolní Sklenov-Rychaltice II. etapa, z rozpočtu (190 tis.)
2.1.6 Projektová dokumentace cyklostezka Krnalovice-Rychaltice, z rozpočtu (200 tis.) – jen v případě souhlasů majitelů
pozemků – odloženo z důvodu nesouhlasů majitelů dotčených
pozemků
2.1.7 Projekt půdní vestavby v ZŠ (rozšíření kapacity), z rozpočtu
(150 tis.)
2.1.8 Vybudování přístřešku u ZŠ pro jízdní kola, z rozpočtu (180
tis.)
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2.1.9 Oprava fasády domu č.p. 40, rodný dům LJ – v případě
získání dotace, podíl obce 670 tis., z rozpočtu – žádost
o dotaci v roce 2015 neuspěšná, v roce 2016 o dotaci
požádáno znovu, zařazeno do rozp. 2016
2.1.10 Výměna oken v budovách č.p. 4 a 5 Hukvaldy (cukrárna
a večerka), z rozpočtu (400 tis.)
2.1.11 Dokončení rekultivace skládky, z rozpočtu (9,4 mil.)
2.1.12 Kompostér y pro občany + velkoobjemové nádoby
na bioodpad + nádoby na kovy – v případě získání dotace,
z rozpočtu obce (200 tis.)

Navíc v roce 2015 mimo plánované akce bylo zrealizováno:
1. Výměna dřevěných vrat v hasičské zbrojnici na Hukvaldech
za 101 557 Kč
2. Oprava komunikace na Podlesí za 242 182 Kč
3. Oprava sociálního zařízení v obřadní síni v Rychalticích
za 45 680 Kč
4. Výměna venkovních i vnitřních zvonků v DPS za 55 118 Kč
5. Rozšíření veřejného osvětlení v Rychalticích za částku
80 511 Kč

2.1.13 Modernizace sítě OIIS, z rozpočtu (380 tis.)
2.1.14 Kácení stromů, z rozpočtu (250 tis.) – bylo plánováno
na podzim 2015, v průběhu přípravy se ukazala nutnost
lokalizovat vyskyt brouka pachníka. Jeho výskyt lze však určit
pouze na jaře a v létě. Realizace přesunuta na 2016. Projekt
je zpracován. V roce 2016 zrealizována I. etapa za cenu
418 000 Kč
2.1.15 Koupě užitkového automobilu na rozvoz obědů z rozp.
podle finančních možností (240tis.)
2.1.16 Oprava schodiště Restaurace na koupališti – chatoviště,
z rozpočtu (cca 300 tis.)
2.1.17 Nákup pozemků pro technické zázemí a sběrný dvůr,
z rozpočtu podle finančních možností (cca 1,3 mil)
– probíhá jednání se současným majitelem.
V roce 2016 provedeno rozměření pozemků, zařazeno
do rozpočtu na rok 2017
2.2.

Akce finančně méně náročné (do 100 tis. Kč)

2.2.1 Oprava komunikace Hora, Budák v Rychalticích, z rozpočtu (80 tis.)
2.2.2 Rekonstrukce sociálního zařízení v obřadní síni v Rychalticích, z rozpočtu (45tis.)
2.2.3 Opravy pomníků padlých na Hukvaldech a v Rychalticích,
z dotace, podíl z rozpočtu 40 tis.
2.2.4 Zakoupení nové barevné tiskárny, z rozpočtu (70 tis.), dle
finančních možností – odloženo na rok 2016, dočerpání
zakoupených tonerů
2.2.5 Příprava podkladů a zpracování projektové dokumentace
pro 2. etapu výstavby kanalizace – zařazeno do rozpočtu
na rok 2016.
V roce 2016 vybrána firma pro administraci projektu
(příprava a organizace VŘ na projekční firmu)
zrealizováno:

v roce 2015

v roce 2016

3. HLAVNÍ PRIORITY ROKU 2016
3.1

Akce finančně náročné

3.1.1 Výstavba chodníku Dolní Sklenov-Rychaltice II. etapa
(cena dle PD 6,6 mil.), z rozpočtu obce a využití dotací –
probíhá příprava projektové dokumentace pro stavební
povolení
3.1.2 Výstavba nového mostu ev. č. HU-M-04 -Rychaltice
u Štefka, z rozpočtu (2,5 mil.) – podle finančních možností
obce
Částečně zrealizováno, v roce 2016 proinvestováno 1 mil. Kč,
výstavba bude pokračovat v roce 2017
3.1.3 Realizace půdní vestavby v ZŠ – v případě získání dotace,
podíl obce z rozpočtu (cca 2,3mil.) – v roce 2016 podána
žádost o dotaci, realizace v následujících letech
3.1.4 Zpracování projektové dokumentace na opravu mostu na
Hukvaldech u lakovny, ev. č. HU-M-11 z rozpočtu (200 tis.)
– přesunuto do roku 2017, zařazeno do rozpočtu
3.1.5 Realizace osvětlení komunikace v Krnalovicích (napojení
místní komunikace na obslužnou komunikaci, na p.č.
2416/18) – odloženo z důvodu nevypořádaných majetkových
vztahů s obcí Fryčovice v souvislosti se změnou katastrální
hranice. Částečná realizace v roce 2018 – instalace 4 ks
svítidel se solárním napájením
3.1.6 Finanční podpora občanům obce na vybudování soukromých částí kanalizačních přípojek (500 tis.) – částečné
čerpání v závislosti na počtu zbudovaných přípojek
3.1.7 Rekonstrukce osvětlení v tělocvičně ZŠ, z rozpočtu
(335 tis.) – realizace rekonstrukce silnoproudé elektrotechniky
a osvětlení v dílnách a tělocvičně za 501 059 Kč ( dotace
265 600 Kč)
3.1.8 Oprava sakrálních staveb v obci Hukvaldy – 280 600 Kč
(dotace 196 420 Kč)

v roce 2017
– 12 –

3.2

Akce finančně méně náročné

3.2.1 Zpracování studie na zvýšení bezpečnosti chodců –
chodníku z rozcestí pod hukvaldským kopcem po lávku
k Restauraci na koupališti a na druhou stranu k fotbalovému hřišti – z rozpočtu (cca 20 tis.) – zařazeno do rozpočtu
na rok 2017
3.2.2 Zpracování projektové dokumentace na opravu lávky
u Matuly v Rychalticích, ev. č. HU-L- 02, z rozpočtu (cca
40tis.) – 96 800 Kč (v roce 2016 zaplaceno 40 000 Kč)
3.2.3 Zpracování studie, na výstavbu chodníku od parkoviště na
Hukvaldech kolem krajské komunikace směrem na HS,
z rozpočtu (cca 20tis.) – zpracovává se PD pro stav. povolení
3.2.4 Příprava podkladů a zpracování projektové dokumentace
pro 2. etapu výstavby kanalizace – vybrána firma pro administraci projektu (příprava a organizace VŘ na projekční
firmu)
3.2.5 Vybudování zpevněných ploch a zástěn pro kontejnery
na tříděný odpad – zařazeno do rozpočtu na rok 2017 –
částečná realizace (vybudována plocha na Horním Sklenově)
3.2.6 Opravy místních komunikací – proinvestováno 413 000 Kč
3.2.7 Pořízení nových plakátovacích ploch (rozdělení na zpoplatněné a nezpoplatněné)
3.2.8 Zpracování studie „Rozšíření tělocvičny v ZŠ“ – odloženo
3.2.9 Pořízení propagačních materiálů do IC Hukvaldy, z rozpočtu (cca 70 tis) – pořízeno z rozpočtu Lašské brány
3.2.10 Vybudování zpevněné stezky areál ZŠ – mlýnský náhon
(70 m), z rozpočtu (cca 80 tis.) – přeloženo do roku 2017,
zařazeno do rozpočtu
3.2.11 Čištění koryta mlýnského náhonu a potoků v majetku obce

5. Obnova fasády rodného domu Leoše Janáčka – 969 195 Kč
(z toho dotace 350 000 Kč)
6. Oprava přístřešku u rodného domu Leoše Janáčka na Hukvaldech – 388 155 Kč
7. Studna na zavlažování fotbalového hřiště a tenisových kurtů
– celkové náklady 128 808 Kč
8. Rozšíření osvětlení u zdravotního střediska v Rychalticích
– 60 890 Kč
9. Oprava hasičské zbrojnice na Hukvaldech – 28 160 Kč,
výměna oken, oprava a nátěr dveří a nápisu
10. Rozpracované projektové dokumentace:
• PD na stavební úpravy pro nový výtah do Domu s pečovatelskou službou – 14 900 Kč
• PD na rozšíření vodovodu v Krnalovicích – 150 000 Kč
4. HLAVNÍ PRIORITY ROKU 2017
4.1

Akce finančně náročné

4.1.1 Rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ přízemí + 1. nadzemní podlaží, z rozpočtu (1,7 mil.) – přesunuto do 2018
(zahájení prací červen 2018), 1 969 666 Kč (dotace
400 000 Kč)
4.1.2 Oprava lávky u Matuly v Rychalticích, ev. č. HU-L-02,
z rozpočtu (cca 350 tis.) – odloženo (není vydáno stavební
povolení)
4.1.3 Zpracování projektové dokumentace pro 2. etapu výstavby kanalizace – využít případných dotačních programů
– částečná realizace, rok 2018 – bude vydáno ÚR
4.1.4 Oprava chodníku kolem zámeckého parku, z rozpočtu (cca
300 tis.) – odloženo z důvodu majetkových vztahů, zpacovává
se PD

3.2.12 Zpracování studie „Rekonstrukce restaurace Na koupališti“

4.1.5 Výstavba cyklostezky Krnalovice-Rychaltice – v případě
získání dotace (cena dle PD 5,6 mil.) – odloženo pro nesouhlas majitelů dotčených pozemků

probíhá přípravná fáze, částečná realizace v roce 2016

4.1.6 Zpracování projektové dokumentace na v ýstavbu
chodníku od parkoviště na Hukvaldech kolem krajské
komunikace směrem na HS, z rozpočtu (cca 150 tis.)

zrealizováno:

v roce 2016

v roce 2017

v roce 2018

4.1.7 Výstavba hřiště v areálu ZŠ, v případě získání dotace
(rozpočet dle PD 8,6 mil.) – odloženo, 2krát podána žádost
o dotaci, ale neúspěšně

Navíc bylo v roce 2016 zrealizováno mimo plánované akce:
1. Nákup auta pro rozvoz obědů značky Fiat – 315 400 Kč
3. Úprava prostranství před základní školou – 366 303 Kč

4.1.8 Finanční podpora občanům obce na zbudování soukromých částí kanalizačních přípojek (500 tis.) – k 21. 5. 2018
připojeno cca 192 nemovitostí

4. Nákup komunální techniky – 999 546 Kč, malotraktor
KUBOTA

4.1.9 Rekonstrukce osvětlení v MŠ, z rozpočtu (251 tis.) –
odloženo

2. Přístřešek na kola u základní školy – 208 109 Kč
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•

vybudování kanalizační přípojky k hasičské zbrojnici v Rychalticích za částku 23 782 Kč.

•

rozšíření stávající kanalizace za částku 5 108 930 Kč, na které
jsme získali prostřednictvím SMOPO dotaci z Operačního
programu životního prostředí ve výši 2 546 958 Kč

•

opravy osvětlení v galerii v rodné škole L. Janáčka Hukvaldy
č.p. 40 za částku 88 004 Kč

•

zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci veřejných WC na parkovišti na Hukvaldech – za 55 000 Kč

•

zpracování projektové dokumentace na rozšíření vodovodní
sítě v Krnalovicích za cenu 205 000 Kč

4.2.3 Zadání a zpracování dokumentace pro výstavbu infrastruktury na pozemcích obce – Rychaltice, kolem komunikace do Krnalovic – odloženo

•

zpracování projektové dokumentace na rozšíření vodovodní sítě ke smuteční obřadní síni v Rychalticích za částku
75 020 Kč

4.2.4 Pořízení reklamních předmětů, z rozpočtu (30 tis.)

•

studie přechodu pro chodce u ZŠ za částku 40 172 Kč

4.2.5. Dovybavení obecní knihovny, čerpání dotačních titulů

•

pasportizace objektů Hukvaldského dvora

4.2.6 Čištění koryta mlýnského náhonu a potoků v majetku obce
– vyčištění vybraných úseků

•

studie úprav mlýnského náhonu od moštárny po Ondříčkův
mlýn.

4.1.10 Oprava sakrálních staveb v obci Hukvaldy – přeloženo do
roku 2018 (oprava sochy sv. Floriána naproti OÚ).
4.2

Akce finančně méně náročné

4.2.1. Zpracování projektové dokumentace na – chodník
z rozcestí pod hukvaldským kopcem po lávku k Restauraci
na koupališti a na druhou stranu k fotbalovému hřišti –
z rozpočtu (cca 100 tis.) – odloženo
4.2.2 Zpracování studie rekonstrukce domu č.p. 4 a 5 na Hukvaldech – využití půdních prostor, rekonstrukce bytu – přesunuto do 2018. Zadáno v roce 2018 – zpracovává se

realizace v roce 2017

částečná realizace v roce 2017

•

koupě pozemků u restaurace Na koupališti za cenu 351 300 Kč

•

koupě hasičských aut pro pro SDH Hukvaldy a SDH Rychaltice za celkovou částku 3 616 085 Kč (dotace 900 000 Kč
Ministerstvo vnitra + 500 000 Moravskoslezský kraj, podíl
obce 2 216 085 Kč)

zrealizováno v roce 2018
Navíc v roce 2017 mimo plánované akce bylo zrealizováno:
•

oprava podlahy v chodbě Informačního centra Hukvaldy.
Došlo ke kompletní výměně shnilých podlahových desek
a trámů včetně montáže, broušení a nátěrů za částku
42 630 Kč včetně DPH.

•

oprava propustku u č.p. 146 za částku 185 856 Kč včetně DPH.

•

nátěr stožáru u Obecního úřadu Hukvaldy za částku
116 765 Kč včetně DPH.

•

oprava střechy na garážích ve dvoře obecního úřadu Hukvaldy za 98 700 Kč

•

oprava kovové brány a nosných sloupů na hukvaldském
hřbitově kovářem 44 100 Kč.

•

opravy na místních komunikacích tryskovou technologií za
částku 228 484 Kč včetně DPH.

•

oprava komunikace do Řehůvky a k tenisovým kurtům za
částku 281 325 Kč včetně DPH.

•

zhotovení přístřešku u hasičské zbrojnice na Hukvaldech za
cenu 24 900 Kč

•

vybudování zpevněné plochy před hasičskou zbrojnicí
na Hukvaldech za cenu 63 888 Kč včetně DPH.

5. HLAVNÍ PRIORITY ROKU 2018
5.1

Akce finančně náročné

5.1.1 Oprava mostu na Hukvaldech u lakovny, ev. č. HU-M-11,
z rozpočtu podle finančních možností (cca 2 mil.) – nezrealizováno
5.1.2 Výstavba chodníku rozcestí pod hukvaldským kopcem –
lávka k Restauraci na koupališti, z rozpočtu (cca 1,3 mil.)
– nezrealizováno
5.1.3 Oprava komunikace na chatoviště – pokládka živice
(Realizováno)
5.1.4 Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce domu
č. p. 4 a 5 Hukvaldy – využití půdních prostor, rekonstrukce
bytu – zpracovávány podklady pro PD ( pasportizace, statické
posouzení budov č.p. 4 a 5 a dendrologický průzkum krovů
a střechy)
5.1.5 Rekonstrukce hřbitova v Rychalticích, využití dotací – nezrealizováno
5.1.6 Oprava komunikace od hnojiště, kolem kapličky k lyžařskému vleku (využití jako cyklotrasa) – odloženo, bude
řešeno v rámci pozemkových úprav
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5.1.7 Zakoupení traktorové sekačky, z rozpočtu (480 tis.)

•

rozšíření vodovodního řadu k smuteční obřadní síni v Rychalticích – 450 000 Kč (před realizací)

•

rozšíření vodovodní sítě v Krnalovicích – zatím v realizaci,
vysoutěžená cena 2 206 833 Kč s dotační podporou Moravskoslezského kraje ve výši 2 095 000 Kč (před dokončením)

•

studie využitelnosti rychaltického dvora včetně pasportizace
objektů

•

příprava projektové dokumentace na vybudování sběrného
dvora v Rychalticích – 115 555 Kč

5.1.8 Rekonstrukce osvětlení učeben v ZŠ, z rozpočtu (900 tis.)
5.1.9 Oprava sakrálních staveb v obci Hukvaldy – před realizací
socha svatého Floriánka na Hukvaldech
5.2

Akce finančně méně náročné

5.2.1 Opravy místních komunikací
5.2.2 Opravy autobusových zastávek
5.2.3 Opravy břehů potoků v majetku obce

Dům s pečovatelskou službou
zrealizováno:

v roce 2017

v roce 2018

Navíc v roce 2018 mimo plánované akce bylo zrealizováno:
•

rekonstrukce prostor večerky a skladu v budově č. 5 na
Hukvaldech včetně chodby a nové elektroinstalace a vzduchotechniky – 576 625 Kč

•

rekonstrukce chodby v budově č. 5 Hukvaldy – 220 679 Kč

•

instalace vzduchotechniky v prostorách večerky – 83 611 Kč

•

oprava vnitřních prostor cukrárny na Hukvaldech –
61 635 Kč

•

pasportizace, statické posouzení budov č.p. 4 a 5 a dendrologický průzkum krovů a střechy jako podklady pro projektovou
dokumentaci na přestavbu 1 bytu v přízemí s využitím
půdních prostor na vybudování 2 bytů – 61 468 Kč

•

zpracování projektové dokumentace včetně zaměření, studie
využití k bydlení, znalecký posudek na využití domů k bydlení
v Rychalticích – po Kurečkových č.p 122 a 196 – 43 000 Kč

•

rekonstrukce kamenné zídky naproti rodného domu Leoše
Janáčka – 256 944 Kč

•

oprava chodníku k základní škole – 72 000 Kč

•

instalace 4 kusů knihobudek ke autobusovým zastávkám na
Horním Sklenově, Hukvaldech, Dolním Sklenově a v Rychalticích

•

přepracování projektové dokumentace na rekonstrukci hřbitova v Rychalticích – 151 250 Kč – zpevněné plochy, osvětlení, sjednocení oplocení, rozvod vody po hřbitově, oprava
hřbitovní zdi

•

rekonstrukce 3 koupelen se sprchovými kouty – 546 167 Kč

•

vybudování výtahu v 1. vchodu – celkové náklady 1 089 568 Kč
(zednické práce 336 743 Kč a umístění kabiny 785 883 Kč).

•

nátěr oken a parapetů a výměna těsnění v celém přízemí
154 435 Kč (v realizaci)

•

oprava regulace plynových kotlů – zápočtem se servisní
firmou – 186 866 Kč (v realizaci)

Hasiči Hukvaldy
•

výměna dřevěného schodiště v havarijním stavu ve věži
hasičské zbrojnice – 147 206 Kč

•

výměna rozvodů elektřiny – 25 820 Kč

•

zednické práce ve věži, nové omítky a obklady, oprava podlahy
– 89 442 Kč

Základní a mateřská škola Hukvaldy
•

v ýměna venkovního osvětlení v areálu školy a DPS
– 131 700 Kč

•

vybudování kanalizační přípojky k základní škole včetně
instalace čerpadel – 552 970 Kč (v realizaci)

•

zakoupení traktorku pro sečení trávy v areálu základní školy
z rozpočtu školy 198 900 Kč

Schváleno Zastupitelstvem obce Hukvaldy dne 09. 03. 2015, č. usnesení 2/37.
Doplnění o body 3.1.8, 4.1.10 a 5.1.9 bylo schváleno Zastupitelstvem obce Hukvaldy
dne 25. 08. 2015, č. usnesení 4/85.
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Mgr. Luděk Bujnošek
starosta obce Hukvaldy

PŘEHLED DOTACÍ V OBDOBÍ 2014–2018
Rok

Poskytovatel dotace

2014

OPŽP a SFŽP

Celkové
Výše dotace
náklady v Kč
v Kč

Název akce
Odkanalizování obce – 1. etapa
Pořízení kompostérů
pro občany Hukvaldy
Rozšíření separace odpadů
v obci Hukvaldy
Rekonstrukce památníku obětem
světových válek v Rychalticích
Rekonstrukce památníku obětem
světových válek na Hukvaldech
Výměna oken v rodném domě
Leoše Janáčka na Hukvaldech

Podíl obce
v Kč

117 588 000

88 914 856

28 673 144

1 176 725

1 057 690

119 035

952 270

857 042

95 228

39 782

39 782

0

173 000

135 000

38 000

1 126 600

85 000

1 041 600

194 400

145 800

48 600

975 478

350 000

625 478

504 059

265 561

238 498

340 000

270 000

70 000

1 752 000

450 000
225 000

1 077 000

280 600

196 400

84 200

1 864 005

450 000
+ 225 000

1 189 005

80 094

63 875

16 219

212 200

108 000

104 000

2014

MŽP a OPŽP

2015

MŽP a OPŽP

2015

Moravskoslezský kraj

2015

Ministerstvo obrany

2015

Moravskoslezský kraj

2015

Moravskoslezský kraj

2016

Moravskoslezský kraj

2016

Moravskoslezský kraj

2016

Moravskoslezský kraj

2016

Ministerstvo obrany
a Moravskoslezský kraj

Rekonstrukce fasády rodného domu
Leoše Janáčka na Hukvaldech
Rekonstrukce osvětlení tělocvičny a dílen
ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy
Projektová dokumentace „Chodník
parkoviště Hukvaldy – Drážky“
Pořízení dopravního automobilu
pro SDH Hukvaldy

2016

Ministerstvo pro místní rozvoj

Obnova drobných sakrálních staveb

2017

Ministerstvo obrany
a Moravskoslezský kraj

2017

Moravskoslezský kraj

Pořízení dopravního automobilu
pro SDH Rychaltice
Dovybavení Informačního centra
moderními technologiemi

2017

Moravskoslezský kraj

Kniha obrazů Jana Václava Sládka

2017

Moravskoslezský kraj

Výměna osvětlení v ZŠ a
MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy – 3. etapa

1 682 764

300 000

1 382 764

2017

Operační program životního
prostředí + Moravskoslezský
kraj 2018

Rozšíření stávající kanalizace o 300 m

5 108 930

2 546 958
+ 479 420

2 082 552

2018

Moravskoslezský kraj

Rozšíření vodovodní sítě v Krnalovicích

V realizaci

2 095 000

2018

Moravskoslezský kraj

Rekonstrukce sociálního zařízení
v ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy

V realizaci

400 000

2018

Moravskoslezský kraj

Antonín Kroča – malíř života a duše

V realizaci

130 000

2018

Moravskoslezský kraj

Hukvaldské informační centrum –
spokojený návštěvník

V realizaci

65 000

2018

Ministerstvo kultury

100 let výročí republiky

V realizaci

30 000

2018

Ministerstvo kultury

1. etapa rekonstrukce Dřevěnky č. e. 113

Začíná se
realizovat

400 000 Kč

2015
Moravskoslezský kraj
až 2017

Projektová dokumentace na „Nástavbu
odborných učeben v ZŠ
a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy“

Výsadba listnatých stromů v obecním lese
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142 600 Kč

O KTERÉ DOTACE BYLO POŽÁDÁNO A ŽÁDOSTI
NEBYLY ÚSPĚŠNÉ
•

Osvětlení jídelny v základní škole – Moravskoslezský kraj,
realizováno z rozpočtu školy

•

Komunikace chatoviště – 2x Ministerstvo pro místní rozvoj
– zrealizováno z rozpočtu obce za poloviční cenu projektu

•

Prostranství před základní školou – Ministerstvo pro místní
rozvoj – zrealizováno z rozpočtu obce

•

Restaurování soch Jana Nepomuckého a svatého Floriána
na hukvaldském podzámčí – 2 x Moravskoslezský kraj –
zařazeni mezi náhradníky, v roce 2018 bude opravena
z rozpočtu obce socha svatého Floriána z důvodu havarijního
stavu, restaurování sochy Jana Nepomuckého bude následovat buď z dotace, nebo z rozpočtu obce

•

Rekonstrukce hřiště v areálu základní školy – 2 x Ministerstvo pro místní rozvoj, vždy zařazeni mezi náhradníky

•

Kácení a výsadba zeleně v obci Hukvaldy – Operační
program životního prostředí – žádost byla podána, ale po
konzultacích na Agentuře ochrany přírody byla žádost
stažena z důvodu nemožnosti naplnění indikátorů, k realizaci
podle projektu dochází postupně z obecního rozpočtu

•

Nástavba odborných učeben ve 4. podlaží základní školy
– Integrovaný regionální operační program – zatím jsme
v zásobníku projektů a čekáme na navýšení programu ze
státního rozpočtu

Ivana Hrčková,
místostarostka

DOTACE V ZÁKLADNÍ ŠKOLE LEOŠE 2014–2018
Název projektu

Celkové náklady

2014–2015 EU peníze školám

Podíl školy

122 176

122 176

0

Comenius

24 395

24 395

0

RF MŽP – Venkovní učebna

64 879

64 879

0

Arcelor Mittal – stavebnice Merkur

15 000

15 000

0

10 000

10 000

0

Nadační fond Vítkovice Steel

50 000

50 000

0

Obědy pro děti

12 389

12 389

0

Erasmus +

112 903

112 903

0

Komunitní škola 2

921 308

921 308

0

Technika nás baví

212 481

212 481

0

Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů

280 071

280 071

0

946 573

946 573

0

50 000

50 000

0

608 594

608 594

0

Rekonstrukce učebny přírodovědných předmětů a dílen

3 045 000

2 745 000

300 000

Rozvoj komunitní školy (dvouletý projekt 2018–2020)

1 696 415

1 696 415

0

20 000

20 000

0

440 000 Kč

440 000

0

2015–2016 Arcelor Mittal

2016–2017 Komunitní škola – matematická gramotnost
Nadační fond Vítkovice Steel
Erasmus +
2017–2018

Dotace

Arcelor Mittal
Příměstské tábory v Pobeskydí (tříletý projekt)
Celkem za období 2014–2018

8 632 184,59 Kč
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0

VYBUDOVÁNÍ VÝTAHU V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
V prvním vchodě našeho domu s pečovatelskou službou jsme
postrádali výtah. Dlouho jsme hledali místo, kam jej umístit
a nakonec se řešení se našlo v blízkosti stávajícího schodiště.
Nějakou dobu se zpracovávala dokumentace firmou Projekty –
statika ing. Radka Michaláka z Frýdku- Místku za částku 23 400 Kč
včetně stavebního povolení, které bylo vydáno v říjnu 2017.
Samotná realizace začala v dubnu 2018.
Nejprve bylo nutno provést stavební úpravy ve všech třech
podlažích, které prováděla firma MASTAV – Matúše Szilagyho
z Karviné. Tyto práce spočívaly ve vybourání stropních konstrukcí
nad 1., 2. a 3. podlažím. Došlo k vybourání podlahy v prvním
podlaží v místě výtahové šachty, vyzdění stěn výtahové šachty ze
tří stran, vybourání a následné vyzdění dělící příčky ve 3. NP mezi
chodbou a společenskou místností včetně osazení protipožárních
dveří. Celkové náklady na stavební práce činily 336 726 Kč.
Poté začalo složité osazení výtahové šachty samotnou
kabinou a vybavení strojovny hydraulického výtahu. Práce prováděla firma Lift Servis z Karviné za částku 785 883 Kč.
V posledním srpnovém týdnu byl výtah dokončen a požádáno
o kolaudační rozhodnutí stavební úřad v Brušperku.
Nový výtah je bezbariérový a věřím, že ho obyvatelé Domu
s pečovatelskou službou ocení.
Ivana Hrčková, místostarostka
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OSVĚTLENÍ AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK V KRNALOVICÍCH
V ochranném pásmu dálnice D48 není možné instalovat elektrické vedení, proto jsme na osvětlení zastávek v Krnalovicích
museli hledat jinou variantu a využili jsme nabídky firmy JD
ROZHLASY z Viganic, která přišla s možností využití solárních
svítidel. Ta se dají využít kdekoliv, kde není dotažen rozvod elektrické energie. Na vybraná místa – u krnalovických zastávek na
obslužné komunikaci vedle dálnice byly instalovány dva kusy
a další dva kusy pak byly umístěny z každé strany podjezdu pod
dálnicí.
Provoz těchto svítidel EV 12 S je plně automatizovaný, zapnutí
a vypnutí svítidla je řízeno fotočidlem, tzn., že se zapne při
setmění a vypne při rozednění. V případě, že se v okolí svítidla
nevyskytují chodci či automobily fungují na úsporný režim 10W
(1000lm).
Akumulátor svítidla je chráněn proti vybití, kdy při dosažení
10% kapacity dojde k automatickému vypnutí svítidla. Při
obnovení nabíjení po východu slunce se činnost systému obnoví.
Celkové náklady včetně montáže činily 101 100 Kč včetně DPH.
Ivana Hrčková, místostarostka
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VÝMĚNA OSVĚTLENÍ V AREÁLU ZÁKLADNÍ ŠKOLY
A DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
V areálu základní školy a DPS došlo z důvodu zastaralosti
a nefunkčnosti některých svítidel k výměně 10 kusů venkovního
osvětlení. Byly vyměněny stožárové výzbroje, kabely mezi výzbrojí
a světlem, výměna stávající svítidla za LED světla výkonové řady
36 W Jiskra LED 36 W ALFA-Elstav,Marut 36W El.Lumen včetně
odrezování sloupů a patic, nátěr 3 vrstvami antikorozní barvy

a provedeny výchozí elektrorevize. Práce prováděla firma Elektro
– Kamil Vantuch z Brušperka za částku 131 700,51 Kč s DPH.
Ivana Hrčková,
místostarostka

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE – 3. ETAPA

Během letošních prázdnin proběhlo další zvelebení naší
školy – rekonstrukce sociálního zařízení v základní a mateřské
škole – 3. etapa. Jen pro připomenutí, první etapou v roce 2013
bylo vybudování zcela nových záchodků a umývárny v prostorách
bývalé ředitelny a sborovny z důvodu navýšení kapacity mateřské
školy, druhou etapou pak byla rekonstrukce v mateřské škole
a zbývalo zrekonstruovat ještě sociální zařízení včetně šatny
u tělocvičny, v přízemí naproti třídy mateřské školy a v prvním
patře. Realizace byla provedena podle projektové dokumentace
zpracované firmou ASA Expert.
Ve všech těchto místnostech došlo k výměně dlažby, obkladů,
lina, výměně zařizovacích předmětů, dveří a repase dveřních
zárubní. Byla provedena vnitřní elektroinstalace pro nové světelné
rozvody, nouzové osvětlení, automatické splachovače včetně

osazení nových svítidel, výměna otopných těles, vybourání SDK
předstěn, předstěn zařizovacích předmětů a SDK podhledu,
osazení SDK předstěn. Dále došlo k vybourání stávajících nenosných dělících příček WC kabin včetně dveří a zárubní, vybourání
soklu pod umyvadlem, vybourání dveřního otvoru v ŽB stěně,
nasazení lehkých příček z laminových dřevotřískových desek,
výměně vodoměru a vodoinstalace, vnitřních rozvodů kanalizace
a vyzdění pórobetonové příčky tl. 100/150 mm pro vznik úklidové
místnosti u tělocvičny, místnosti WC MŠ. Práce prováděla firma
Elin servis s.r.o. z Ostravy za částku 1 952 000 Kč. Na tuto akci
byla získána dotace z Moravskoslezského kraje z Programu
rozvoje venkova ve výši 400 000 Kč.
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Ivana Hrčková, místostarostka
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REKONSTRUKCE VEČERKY NA HUKVALDECH
Prostory bývalé večerky na Hukvaldech č.p. 5 nebyly od roku
2016 využívané a byly hlavně z důvodu velké vlhkosti zdí, opadající
omítce, nevyhovujícímu sociálnímu zařízení, v neutěšeném stavu.
Rada obce proto rozhodla o celkové rekonstrukci všech místností,
prodejny, skladu i technického zázemí včetně dvou toalet, aby
mohly být prostory využívány k podnikání. Stavební práce prováděla firma Elin servis s.r.o. z Ostravy. Z důvodu odvlhčení zdiva,
které se po osekání omítek jevilo jako neřešitelné, bylo nutno zcela
změnit technologii oprav a nastaly nezbytné vícepráce a tím se
navýšila původní částka z 310 434 Kč na 576 265,- Kč. Kromě
oklepání omítek došlo ke zhotovení sádrokartonových stěn
a podhledů, na které se pak nanášela omítka a obklady. Nezbytností
bylo vybudování nových toalet u obou místností a výměna podlahové krytiny a nová elektroinstalace. Bylo nutno také instalovat
novou vzduchotechniku za částku 83 611 Kč z důvodu větrání zdiva.
Nakonec jsme rozhodli, že dojde i k rekonstrukci vstupní chodby
stejným postupem za částku 220 679 Kč včetně výměny dvou kusů
elektroměrných rozvaděčů.
Večerka má svého nájemce, firmu Bendito (která také provozuje obchůdek na Dolním Sklenově), která připravuje prostory
ke svému podnikání.
Ivana Hrčková, místostarostka
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DEN OBCE HUKVALDY
V sobotu 1. 9. 2018 se konal Den obce Hukvaldy. Tentokrát
se organizace zhostili členové Sboru dobrovolných hasičů
Rychaltice.
Den obce se konal v areálu za bývalým kulturním domem
v Rychalticích, jen na začátku trošku zlobilo počasí, takže se
původně plánované soutěže dětí posunuly až po zahájení oslav.
Všechny přítomné přivítal starosta obce Luděk Bujnošek, dalšího
moderování se pak ujali Petr Laník, Ivan Rožnovský a Luboš
Bůžek. Po motlitbě a žehnání nového hasičského auta panem
farářem Dariusem Jedrzejským probíhaly soutěže pro děti,
ukázky z útoku malých rychaltických hasičů, vyprošťování zraněného člověka z havarovaného auta v režii Hasičátek – Liščátek
z Hukvald, malování na obličej, ukázka techniky profesionálních
hasičů z Frýdku-Místku, policie ČR a jako hlavní bod podvečerní

zábavy bylo vystoupení slovenské legendy „Andera z Košic“. Toto
byla určitě velmi dobrá volba, protože přišlo hodně návštěvníků
a Anderovo „hutorení“ pobavilo všechny věkové skupiny. Ander
byl také požádán, aby pokřtil nové auto a jaké bylo nejen pro něj
překvapení, že auto je pojmenováno po něm „ANDER“. K večernímu tanci pak hrála skupina Krakatit.
Po celou dobu bylo zajištěno občerstvení i pitný režim v režii
rychaltických hasičů, klobásy, bramborové placky, langoše, vafle,
sladké, alkoholické i nealkoholické nápoje, takže všichni byli
spokojení.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na organizaci celé akce podíleli. Byli jste skvělí.
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Ivana Hrčková, místostarostka
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ODPADY
SBĚR NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU – SOBOTA 13. 10. 2018
HARMONOGRAM SBĚRU:
Krnalovice

8:00 – 8:30 hodin

Rychaltice - hasičárna

8:40 – 9:25 hodin

PROSÍME, NEUKLÁDEJTE NEBEZPEČNÝ

Dolní Sklenov - u školy

9:40 – 10:10 hodin

A VELKOOBJEMOVÝ ODPAD NA SBĚRNÁ MÍSTA

10:15 – 10:45 hodin

MIMO VÝŠE URČENOU DOBU.

Dolní Sklenov - parkoviště
Hukvaldy - pod Jednotou

11:00 – 11:45 hodin

Horní Sklenov - Bosňa (točna)

12:00 – 12:30 hodin

UPOZORŇUJEME OBČANY,
že v rámci tohoto sběru nebude odebíráno žádné elektrozařízení a pneumatiky.
Vyřazené elektrické zařízení se odebírá bezplatně v místě zpětného odběru
na Obecním úřadě během celého roku. Prosíme občany o využívání této služby.
NEBEZPEČNÉ ODPADY:
rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy,
mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly
od postřiků a jiné chemikálie, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nebezpečné léky.

ale z pneuservisů a navyšují náklady na sběr, rozhodli jsme se
tento sběr v naší obci zrušit. Pneuservisy mohou využívat služby
na zpětný odběr pneumatik (podobně jako je to pro obce tříděný
odpad a elektro), které jsou pro ně zadarmo a stačí se jen k tomuto
odběru přihlásit.

VELKOOBJEMOVÉ ODPADY:
skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace.

Proto žádáme občany, aby vyřazení pneumatik vždy řešili
s těmito zařízeními už při výměnách pneumatik.

Zvláštní upozornění ke sběru pneumatik:
Jelikož při každém sběru velkoobjemového odpadu docházelo
k navyšování množství pneumatik, které nepocházejí od občanů,
– 27 –

Ivana Hrčková,
místostarostka

VOLBY
ZPŮSOB HLASOVÁNÍ V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH
Informace o zásadách a způsobu hlasování:
Voličem, který má právo volit ve volbách do Parlamentu
na území České republiky (dále jen „ČR“) je státní občan ČR,
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, nebo cizinci,
kteří jsou státními občany jiných členských států EU, kteří
alespoň druhý den voleb dosáhnout věku 18 let a jsou v den voleb
v obci přihlášeni k trvalému popř. přechodnému pobytu. Tito
cizinci, pokud chtějí uplatnit své volební právo, musí požádat
o zápis do dodatku stálého seznamu voličů, nejpozději do 3. 10.
2018 do 16:00.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
Voliči předstupují před okrskovou komisi a hlasují v pořadí,
v jakém se dostavili do volební místnosti.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR, popřípadě státní občanství státu,
jehož občané jsou oprávněni volit na území ČR. Totožnost
a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo
platným cestovním pasem ČR, jde-li o cizince, průkazem
o povolení k pobytu. Po záznamu ve výpisu ze seznamu obdrží
od okrskové volební komise úřední obálku. Na žádost voliče
mu okrsková volební komise dodá za chybějící nebo jinak
označené hlasovací lístky jiné. Voliče, který není zapsán
na výpisu ze seznamu a který prokáže své právo hlasovat
ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu
ze seznamu dodatečně a umožní mu hlasování. Neprokáže-li
volič svou totožnost a státní občanství ČR, popřípadě státní
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území
ČR, nebude mu hlasování umožněno.

komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební
schránkou, úřadní obálkou, hlasovacími lístky.
Po obdržení hlasovacích lístků a úřední obálky vstoupí
volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.
Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před
jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje,
a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti
jednotlivých volebních stran.
Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše
jednu volební stranu. Zároveň může označit v rámečku před
jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje,
a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou
uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě
označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební
strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají
být zvoleni a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí,
v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedení v jejím
sloupci.
Po úpravě hlasovacího lístku jej volič vloží do úřední obálky,
kterou obdržel od okrskové volební komise.
Volič po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích
lístků vloží úřední obálku před okrskovou komisí do volební
schránky. Voliči, který se neodebral do tohoto prostoru, komise
hlasování neumožní.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí
být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové
volební komise. Volič, který nemůže sám upravit hlasovací lístek
pro tělesnou vadu nebo proto, že nemůže číst a psát, si může
vzít do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků jiného
voliče, nikoliv však člena okrskové volební komise, aby za něj
hlasovací lístek upravil a vložil do úřední obálky.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních
důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi
o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková
volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební
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HUKVALDY 20 + 10
ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT: Budeme

„JEDEME DÁL PRO LIDI V NAŠÍ OBCI“
Nabízíme zodpovědnost, pracovitost, slušnost a ochotu
spolupracovat po volbách s politickými stranami i nezávislými
kandidáty, kteří projeví o spolupráci zájem.

•

Podporovat pořádání kulturních a sportovních akcí;

•

Podporovat kulturní a sportovní aktivity občanů, školy, složek
v obci (TJ Sokol Hukvaldy, Sbory dobrovolných hasičů apod.);

Vážení spoluobčané, svou účastí v říjnových komunálních
volbách můžete opět ovlivnit, kdo vás bude v následujících čtyřech
letech zastupovat a rozhodovat o dění v obci. Dovolte nám
seznámit vás stručně s naším programem.

•

Nadále usilovat o rekonstrukci půdních prostor v ZŠ
na odborné učebny a o vybudování školního hřiště;

•

Podporovat vybudování sportovně-relaxačního a kulturního
centra v areálu bývalého koupaliště;

OBČANÉ: Budeme

•

Usilovat o zpracování projektu na rekonstrukci areálu
Hukvaldského dvora.

•

Nadále prosazovat finanční podporu občanům při budování
soukromých částí kanalizačních přípojek;

•

Podporovat kroky vedoucí ke vzniku nových obecních bytů
– nákup nemovitostí, rekonstrukce stávajících obecních
prostor atp.;

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Budeme
•

Pokračovat v přípravě projektové dokumentace pro rozšíření
splaškové kanalizace a prosazovat její realizaci;

•

Podporovat individuální výstavbu v souladu s územním
plánem obce;

•

Usilovat o vybudování sběrného dvora v areálu bývalého
Jungova dvora v Rychalticích;

•

Usilovat o zařazení regulativ v územním plánu obce v souvislosti se vzhledem nových domů (např. typ střech).

•

Pokračovat v údržbě veřejné zeleně, odstraňování starých
a nebezpečných stromů a výsadbě nových.

OBEC: Budeme
•

Nadále pokračovat v opravách místních komunikací a údržbě
a zlepšení vzhledu veřejných prostranství;

•

Pokračovat v opravách mostů a lávek;

•

Pokračovat v přípravě projektů pro výstavbu nových chodníků
a následně usilovat o jejich výstavbu;

•

Podporovat opravu a rozšíření parkoviště na Hukvaldech
a v Rychalticích pod kostelem;

•

Nadále spolupracovat na přípravě a následné realizaci pozemkových úprav v extravilánu obce;

•

Usilovat o celkovou rekonstrukci bývalého zemědělského
dvora v Rychalticích (Jungův dvůr) – vybudování technického
zázemí pro obec;

•

Podporovat nákup nové komunální techniky;

•

Podporovat rekonstrukci hřbitova v Rychalticích;

•

Usilovat o doplnění veřejného osvětlení v Krnalovicích;

•

Řešit zvýšení bezpečnosti v obci.

Mnoho z uvedených bodů programu je pokračováním naší
dosavadní práce a rádi bychom je dotáhli do zdárného konce.
Děkujeme za vaši dosavadní podporu a důvěru. Pokud nás podpoříte, budeme pracovat v zájmu obce stejně usilovně jako doposud.
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Mgr. Luděk Bujnošek,
starosta a č. 1 na kandidátce Hukvaldy 20+10
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VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL HUKVALDY NA OBDOBÍ 2018–2022
Mezi největší priority tohoto volebního období bude realizace investiční akce chodníku Dolní Sklenov-Rychaltice.
Současnému vedení se se to nepodařilo po dvě volební
období a nyní je v podstatě na začátku, protože se řeší projektová dokumentace.
Dále budeme podporovat ur ychlené v yužití objektu
hukvaldského dvora a to jak ke kulturnímu, tak i ke komerčnímu využití.
S tím souvisí i rozšíření a zkulturnění parkoviště. Není
možné mít na parkovišti skládku kamení a cizích unimobuněk.
Dodávám, že parkoviště vydělává obci více než 600.000 Kč
ročně, může vydělávat mnohem více a svou kapacitou nestačí.

Dále budeme trvat nejen na udržení pošty na Hukvaldech,
ale zajistit to, aby pošta plnila své poslání a nebyla často
uzavírána.
Budeme podporovat činnost veškerých spolků v obci, např.
sportovci, hasiči, myslivci, včelaři, klub seniorů a další.
Mimo to podpoříme i další akce, prospěšné pro rozvoj obce
a pro všechny občany Hukvald, bez ohledu, zda jsou z části
Rychaltice, Horní Sklenov, Dolního Sklenov, Krnalovice nebo
Hukvaldy.
Nepodpoříme další zadlužování obce, lehkovážné nakládání s finančními prostředky a preferování zájmů cizích
občanů před místními.

V minulém volebním období se plánovala rekonstrukce
chodníku kolem zámeckého parku, budeme trvat na její realizaci. Budeme trvat na výstavbě chodníku kolem hřbitova
do drážek včetně zajištění dotací.
Po d p o r uj e m e v y u ž it í n e d á v n o z a koup e n é h o a r e á lu
v Rychalticích.
Souhlasíme s rozšiřováním objektu koupaliště pro jeho kulturní, sportovní a rekreační využití a to včetně výstavby parkoviště.
V oblasti životního prostředí chceme nejen kácet staré
stromy, ale prosazovat jejich následnou výsadbu. Týká se to
i obecního lesa. Budeme podporovat rozšiřování sítě kanalizace,
prosazovat likvidace černých skládek a zdokonalovat sběr
a separaci odpadů.
Budeme prosazovat zrušení úředních hodin na obecním
úřadě. Není možné, aby se občan podřizoval úředníkovi,
úředníci tam jsou pro občany a ne naopak.
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Ing. Antonín Petratur,
předseda KDU-ČSL na Hukvaldech

ZO KSČM HUKVALDY
ROZVOJ OBCE

Vážení spoluobčané,
čtyři roky uběhly jako voda a zanedlouho půjdeme opět
zvolit nové zastupitele. ZO KSČM Hukvaldy sestavila kandidátní listinu a bude se ucházet ve volbách o Vaši přízeň.
Během posledních dvou volebních období bylo vykonáno
spoustu kvalitní a dobré práce při rozvoji naši krásné obce
a v tomto pozitivně nastaveném směru by se mělo nadále pokračovat. Naši kandidáti jsou připraveni, v případě, že dostanou Vaši
důvěru, na neustálém zlepšování života v obci pracovat v součinnosti se všemi zastupiteli, kteří kladou na první místo svého zájmu
obec a občany. Je mnoho oblastí, které si v nadcházejícím
volebním období zaslouží pozornost, vybereme alespoň ty
z našeho pohledu zásadní.
VZDĚLÁNÍ
Důležitá bude i nadále dobrá spolupráce se ZŠ a MŠ
L. Janáčka a její podpora. Vzdělání našich dětí a péče o ně by
mělo být pro obec stále jednou z hlavních priorit. Neméně
důležité jsou i volnočasové aktivity dětí a mládeže, nemálo našich
spoluobčanů se ve svém volném čase dětem věnuje (např. členové SDH Hukvaldy a Rychaltice, ale i další) a proto si zaslouží
větší podporu i ze strany obce. Rozhodně budeme podporovat
také další rozvoj sportovních aktivit v obci a spolupráci s TJ
Sokol Hukvaldy.

Podstatnou pro nás bude údržba a rekonstrukce obecního
majetku (např. pokračování projektu na obnovu Hukvaldského
dvora, bývalá škola Mládeži). Kus práce se již odvedlo v areálu
na Koupališti, kde podporujeme vizi vytvoření nového zázemí
pro pořádání kulturních akcí. Zároveň ale budeme chtít
zachovat stávající budovu pohostinství při provedení nezbytných oprav a zejména rekonstrukci sociálního zařízení (případně
výstavba nového). Větší podporu si zaslouží kulturní a sportovní
akce pořádané přímo obcí (Den obce by měl získat větší renomé)
nebo našimi občany. Zvelebovat by se měly všechny místní
části obce rovnoměrně, včetně - naší nejnovější – Krnalovic.
Toto je pouze stručný nástin toho, na čem v obci dále pracovat a v čem pokračovat. Samozřejmostí je údržba místních
komunikací a veřejných prostranství, opravy mostů, rozšiřování
cyklostezek. Práce je před novými zastupiteli mnoho a naši
kandidáti v případě zvolení podpoří v zastupitelstvu všechny
dobré a rozumné návrhy ve prospěch obce, bez ohledu na to, z jaké
části politického spektra přicházejí.
Vážení spoluobčané, děkujeme za Vaši podporu pro celou
naši kandidátní listinu, případně pro jednotlivé kandidáty.

BEZPEČNOST

ZO KSČM Hukvaldy

Dalším tématem, na které bude nutné se v novém volebním
období více zaměřit je bezpečnost v obci. Krádeže, nedodržování
pravidel silničního provozu, to jsou problémy, které vidíme jako
nejpalčivější. Neukáznění řidiči projíždějí obcí ve vysokých
rychlostech a ohrožují tak životy a zdraví občanů, ve večerních
hodinách se mnohdy z obce stává téměř závodní okruh. Měřiče
rychlosti je již nijak nezpomalují, a proto bude potřeba prohloubit spolupráci s PČR a na kontrolu rychlosti v obci se
alespoň na nějaké období více a intenzivněji zaměřit. Rovněž
by se měla znovu zrevidovat možnost instalace retardérů
na vybraných místech, a to i v případech, kdy toto bylo již jednou dotčenými orgány zamítnuto. Je nutné v co nejbližší době
a bez dalších odkladů realizovat výstavbu nových chodníků v obci,
toto téma vidí naši kandidáti jako jednu z hlavních priorit
a na něj se musí nově zvolené zastupitelstvo ihned zaměřit. Bude
rovněž potřeba zvýšit kapacitu parkování, aby se snížil počet
aut zaparkovaných zejména v letním období doslova „kde se dá“.
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HISTORIE
OBECNÍ HOSTINEC ANEB HISTORIE JEDNOHO HOSTINCE V RYCHALTICÍCH
POKRAČOVÁNÍ Z MINULÉHO ČÍSLA HUKVALDSKÉHO OBČASNÍKU
Po roce 1989 objekt změnil několik vlastníků. Od SD Jednota
ho v polovině roku 1992 převzala skupina 4 mladých podnikatelů
– firma SKY FM, s. r.o. Tehdy byl sál využíván k pořádání diskoték. Docházelo ke stížnostem na hluk, a také na chování návštěvníků po ukončení diskotéky. V roce 1999 získala objekt firma
Biolana, s. r. o., která budovu chtěla využít pro výrobu potravin
pro vegetariánské spotřebitele, ale od původního záměru upustila
a poté stavbu koupila firma Garant paní Mileny Gaškové. Ta objekt
zprvu využívala pouze jako skladové prostory. V roce 2000
provedla vnitřní úpravy – opravu elektřiny a vody, v roce 2003
zavedení plynu a instalace plynového topení.

O rok později byla otevřena restaurace, kterou paní Gašková
k provozování pronajala. Protože zákazníci nebyli s provozovatelem spokojeni, již po půl roce mu byla dána výpověď. V roce
2007 byla opravena venkovní fasáda a z podnětu bývalých
návštěvníků byla restaurace znovu otevřena. S přestávkami byla
otevřena do konce roku 2011. I když tam byly opět provedeny
úpravy, nebyla, ač si to návštěvníci přáli, znovu otevřena. Byla
taková doba, kdy se ve velké míře objevovaly zprávy o pančovaném alkoholu a množících se obětech při jeho konzumaci, proto
učinila takovéto rozhodnutí. Fotografie ukazují, jak interiér
vypadal.

V roce 2009 byla část sálu upravena na prodejnu smíšeného
zboží pod názvem MAXIM, a to na naléhání rychaltických
občanů, protože uzavřením samoobsluhy naproti bývalému kulturnímu domu, později malé večerky v rodinném domku č. p. 104
a ještě později prodejničky u restaurace U Richarda, byly Rychaltice bez obchodu. Prodej v MAXIMU skončil v roce 2016.
Zpočátku v něm prodávala paní majitelka, v roce 2010 ho pro
nedostatek času pronajala.

Pak majitelka objektu restauraci pronajala a každý pátek se
sjížděli zájemci ze širokého okolí.

Ještě stojí za zmínku pořad zvaný Carusoshow – karaoke.
Karaoke to je vlastně soutěž ve zpěvu. Z reproduktorů zní hudba,
na obrazovce běží text, návštěvníci si při tom zazpívali. Paní majitelka se inspirovala televizním pořadem Doremi a od srpna 2003
do března 2004 ji pořádala. To byla doba, kdy mělo karaoke
největší úspěch.
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Karla Klečková, kronikářka

Fotografie z ledna roku 2018

Fotografie z ledna roku 2018

ŠKOLA
ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 V ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE
LEOŠE JANÁČKA, HUKVALDY, P. O.
Žáci se po dvou měsících volna vrátili do ještě krásnější
budovy školy. Po dobu školních prázdnin proběhla rekonstrukce
sociálního zařízení u tělocvičny, v přízemí a prvním patře budovy.
Náklady činily téměř 2 000 000 Kč. Paní místostarostka Ivana
Hrčková zajistila z Moravskoslezského kraje dotaci ve výši
400 000 Kč. Stavební dozor prováděl Ing. Pavel Rek. Pan starosta
Luděk Bujnošek se po celé prázdniny staral nejen o rekonstrukci
toalet, ale také o nelehké připojení školy na místní kanalizaci.
Byla provedena oprava venkovního osvětlení a chodníku ke škole
a DPS. Děkujeme. Začala rekonstrukce učebny přírodovědných
předmětů. Na ni se nám podařilo získat dotaci od Ministerstva
pro místní rozvoj ČR – ITI Ostravsko ve výši 2 700 000 Kč. Celkově
se cena vyšplhala na 3 048 000 Kč.
Pro školní rok 2018/2019 je v mateřské škole zapsáno 81 dětí
(plná kapacita) a do základní školy 190 žáků plus 8 žáků, kteří se
vzdělávají v zahraničí. V základní škole máme 11 tříd.
Výuka bude probíhat podle školního vzdělávacího programu
„Držím se kořenů života a rostu“. Máme pro žáky připraveny
projekty i jednotlivé aktivity pro zpestření výuky, dále kroužky
v rámci školního klubu a nabídku deskových her a čtenářských

klubů. Deskové hry, čtenářské kluby, doučování, výuka s tablety
apod. se uskuteční v rámci projektu „Rozvoj komunitní školy
Hukvaldy“, na který se nám podařilo z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR získat téměř 1 700 000 Kč. Tato dotace
je kromě nákupu tabletů a dalších učebních pomůcek určena
na projektové dny, doučování žáků a vzdělávání učitelů. Ve škole
bude v odpoledních hodinách pro zájemce realizován kurz anglického jazyka s rodilou mluvčí.
Pro žáky máme připraveny také mimoškolní akce ve spolupráci s Obcí Hukvaldy a Sdružením rodičů.
Do prvního ročníku nastoupilo 18 žáků. Všichni prvňáčci
obdrželi od Obce Hukvaldy krásné krabice na pomůcky, láhev
na pití, krabici na svačinu a podložku. Je na nich logo obce a školy
s motivy z našich krásných Hukvald. Děkujeme radě obce za jejich
zajištění a financování. Děti z dárečků měly velkou radost.
Čeká nás spousta úkolů, ale věřím, že společnými silami vše
zvládneme.
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Alena Lévová,
ředitelka školy

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LEOŠE JANÁČKA HUKALDY
ZÍSKALA TITUL SVĚTOVÁ ŠKOLA
V minulých číslech Občasníku jsme čtenáře informovali
o aktivitách, které směřovaly ke snaze získat titul SVĚTOVÁ
ŠKOLA. V červnu byli aktivní žáci pod vedením paní učitelky
Vandy Filkové v Praze toto ocenění převzít.
Uvedenému prestižnímu ocenění byly uděleny záštity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zahraničních věcí ČR.
SVĚTOVÁ ŠKOLA JE MÍSTEM, KDE:
•

globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy,
jsou zařazována do Školního vzdělávacího programu školy
jako průřezová témata – Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Výchova demokratického občana (lidská práva,
ekonomická globalizace, chudoba apod.);

•

se žáci pod vedením týmu učitelů aktivně zabývají světovým
děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě;

•

žáci, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální
problematice;

•

žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem
a usilují o jejich řešení;

•

je nejméně jedenkrát za rok ve spolupráci s místní partnerskou
organizací uspořádána akce;

•

je společný cíl přispět k řešení vybraného problému.

Projekt EDISON v Základní škole a Mateřské škole Leoše
Janáčka Hukvaldy – mezikulturní vzdělávání mateřských
a základních škol
„Vizí projektu je propojovat mladé lidi odlišných kultur
a národností, aby se seznámili a naučili vzájemně tolerovat své
zvyky a tradice. Tímto projekt přispívá k vytvoření generace bez
předsudků, stereotypů a k prolomení mezikulturní bariéry.“
Ve dnech 30. 9. – 7. 10. 2019 přijede na Hukvaldy skupina 6–8
vysokoškolských studentů nebo absolventů z různých zemí světa,
budou ubytováni v rodinách a zúčastní se výuky v hodinách. Budou se žáky zábavnou formou prezentovat své země
a jejich kultury.
PŘÍNOSEM BUDE:
•

podpora výuky anglického jazyka,

•

oživení výuky (interakce mezi žáky formou diskuzí, her
a prezentací),

•

zvýšení prestiže školy,

•

kontakt se zahraničím,

•

možnost srovnávání různých zemí s Českou republikou.

Koordinátory projektu jsou vyučující anglického jazyka:
Martin Křenek a Marcela Jašková.

Děkuji za odvedenou práci na získání tohoto ocenění žákovskému týmu pod vedením paní učitelky Vandy Filkové, Hany
Piskořové a asistentky pedagoga Marie Elbelové.

Alena Lévová,
ředitelka školy

OHLÉDNUTÍ ZA PŘÍMĚSTSKÝMI TÁBORY NA HUKVALDECH

Po tři červencové týdny probíhaly na Hukvaldech příměstské
tábory, které zajistily hlídání dětí zejména pro pracující rodiče
z Hukvald a okolí. Program letošních táborů byl ve znamení sportu
a pohybu. Děti si mohly vyzkoušet golf, hasičský sport, zahrát
fotbal, vyřádit se na školním hřišti a v tělocvičně. Nechyběly výlety
či procházky. Děti se vracely domů nadšené a unavené (k radosti
rodičů).

Tábory byly realizovány v rámci projektu „Příměstské tábory
v Pobeskydí“, jenž je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost. Nositelem projektu je místní akční skupina MAS Pobeskydí, z. s. (www.pobeskydi.cz), která realizuje příměstské tábory
také v dalších 4 obcích Pobeskydí. S nápadem přípravy projektu
přišli čtyři členové místní akční skupiny v čele se Základní školou a Mateřskou školou Leoše Janáčka Hukvaldy, p. o. Administrativa a dokladování ze strany rodičů byly náročné a chceme
touto cestou všem rodičům poděkovat za trpělivost. Velké díky
patří také vedoucím a pracovníkům příměstských táborů, kteří
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připravili pro děti zajímavý program a s nadšením se dětem
věnovali.

kladívky a hoblíky nebo tvoření v keramické dílně. Věříme, že i v
příštím roce tábory splní očekávání nejen dětí, ale i rodičů.

Příměstské tábory budou pokračovat i v dalších dvou letech.
V příštím roce bychom rádi dětem nabídli „ochutnávku“ práce s

Ing. Krystyna Nováková,
ředitelka MAS Pobeskydí Třanovice, manažerka projektu

18“, jejímž vyhlašovatelem je Asociace
a provozovatelem Vydavatelství KAM po
INFORMAČNÍ CENTRUM
u je, že vítězem v Moravskoslezském kraji je
ÚSPĚCH HUKVALDSKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA
ormačním centrům,
přičemž
naše IC
získalo INFORMAČNÍ CENTRUM ROKU 2018
1. MÍSTO
V ANKETĚ
TURISTICKÉ
Na druhém místě se umístilo TIC Frenštát pod
samozřejmě i všichni brigádníci, bez kterých by se provoz inforIC Nový Jičín (9,19 % hlasů).

oběhne 8. listopadu 2018 v rámci galavečera při
Anketa „Informační centrum roku 2018“, jejímž vyhlašoře.

mačního centra neobešel (Simona J., Aneta M., Michaela M.,
Jakub P., Jana R. a Bára S.).

Dále bychom chtěli velmi poděkovat současnému vedení
obce, radě obce i obecnímu zastupitelstvu, bez jejichž podpory
by tohoto úspěchu IC nedosáhlo.

vatelem je Asociace turistických informačních center ČR
a provozovatelem Vydavatelství KAM po Česku, zná své vítěze.
Jsme rádi, že z hukvaldského „íčka“ lidé odcházejí spokojeni,
ankyni Skvělou
informačního
centra,
Jaroslavěkraji je dozvědí
zprávou je, že
vítězem vpaní
Moravskoslezském
se zde všechny potřebné informace, a díky galerii si
centrum
Hukvaldy! příchozí, ale celkově
velkýmInformační
zaujetím
oslovovala
mnohdy odnášejí i krásný kulturní zážitek.
Hlasyčást
bylo možné
v MSKmají
přidělitsamozřejmě
42 informačním centrům,
Podstatnou
zásluhy
i
přičemž naše IC získalo 44,75 % z celkového počtu všech hlasů.
Absolutní pořadí krajů
ovoz informačního
neobešel
(Simona
J.,
Na druhém místěcentra
se umístilo
TIC Frenštát
pod Radhoštěm
(35,31
% hlasů), na třetím TIC Nový Jičín (9,19 % hlasů).
R. a Bára
S.).
Kraj
Počet hlasů
Počet IC
% podíl

ankety proběhne
8. listopadu
učasnémuSlavnostní
vedenívyhlášení
obce, výsledků
radě obce
i obecnímu
2018 v rámci galavečera při Členském fóru A.T.I.C. ČR v Kutné
hoto úspěchu
IC nedosáhlo.
Hoře.

Za tento úspěch patří velký dík zaměstnankyni informačního

é odcházejí
se zde
centra,spokojeni,
paní Jaroslavě dozvědí
Mižíkové, která
nejen všechny
velmi ochotně
a s velkým zaujetím
oslovovala
příchozí,zážitek.
ale celkově za její přístup
ohdy odnášejí
i krásný
kulturní

íl
8%
1%
7%
4%
8%
9%
9%
6%
9%
9%
3%
3%
7%

a skvěle odvedenou práci. Podstatnou část zásluhy mají
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Pardubický

2 350

37

15,08%

Zlínský

1 716

21

11,01%

Moravskoslezský

1 600

42

10,27%

Vysočina

1 331

35

8,54%

Ústecký

1 322

27

8,48%

Středočeský

1 260

39

8,09%

Jihočeský

1 167

37

7,49%

Jihomoravský

1 147

51

7,36%

Olomoucký

949

37

6,09%

Královéhradecký

840

46

5,39%

Liberecký

784

14

5,03%

Plzeňský

581

27

3,73%

Karlovarský

353

17

2,27%

Hl. město Praha

182

5

1,17%

Celkový součet

15582

435

100%

Vítězná TIC v Moravskoslezské, kraji

Hlasy

% podíl

1600

10,27%

Informační centrum Hukvaldy

716

44,75%

TIC Frenštát pod Radhoštěm

565

35,31%

Turistické informační centrum Nový Jičín

147

9,19%

Moravskoslezský

DALŠÍ AKTUALITY Z IC HUKVALDY
V letošním roce se podařilo místnost IC dovybavit potřebným
nábytkem, technikou a interiérovými doplňky (velkoformátová
turistická mapa obce vytisknutá na PVC usazená v dřevěném
rámu, panoramatická fotografie Hukvald od fotografa P. Prudkého, dřevěná vyřezávaná socha lišky, venkovní kovaná cedule s
poutačem, obraz s koláží L. Janáček a Hukvaldy). Pořízeny byly
nové osvětlené vitríny, počítačový stůl pro veřejnost, plastická
mapa Beskyd a velký otočný stojan na pohlednice.

Dovybavení a rekonstrukce byly hrazeny částečně z rozpočtu
Obce – dotace z MSK, a dále ze soukromých prostředků provozovatele.
Z velmi kladných reakcí návštěvníků na tyto změny máme
obrovskou radost a je to pro nás impuls k další práci a rozvoji.

Díky ochotě a nadšení paní Vlasty Doležalové nám interiér IC
zdobí také originál obrazu J. V. Sládka.

Bc. Miroslav Bitter
provozovatel IC Hukvaldy
www.ic-hukvaldy.cz

Na následujících fotografiích je zachycen stav IC v době jeho převzetí a současný stav:

Prostory IC Hukvaldy dnes

Prostory IC Hukvaldy dnes

Prostory IC Hukvaldy při převzetí

Prostory IC Hukvaldy při převzetí
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PODĚKOVÁNÍ ZA ÚČAST V PROJEKTU SVĚTOVÁ ŠKOLA

Mgr. Luděk Bujnošek
Starosta obce Hukvaldy
Obecní úřad Hukvaldy
Hukvaldy 3
739 46 Hukvaldy

Věc: Poděkování za účast v projektu Světová škola

V Olomouci dne 18. 9. 2018

Vážený pane magistře,

jménem vzdělávací organizace ARPOK, o. p. s., realizátora projektu Světová škola, Vám chceme
poděkovat za podporu škol v účasti a aktivitách spojených s tímto projektem.

Rádi bychom touto cestou vyslovili díky a uznání ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy, p.o., která
se v letošním roce do projektu zapojila a jejíž učitelé i žáci, za podpory vedení školy, pečlivě a
svědomitě celý rok na projektu pracovali. Žáci se společně s učiteli rozhodli finančně podpořit
konkrétní středoafrickou školu a rovněž rozšířit povědomí o vzdělanosti v afrických zemích. Více
se o práci škol zapojených do projektu můžete dočíst například ZDE.
Velice si ceníme aktivního přístupu školy, nadšení a množství času i energie, které do
projektu učitelé i žáci vložili. Projekt Světová škola usiluje o začleňování globálních témat
do výuky i celkového života školy, podporuje aktivitu a iniciativu žáků a jejich zájem o
dění kolem nás v duchu hesla Mysli globálně, jednej lokálně.
Základní filozofie projektu podporuje vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v
globalizovaném světě a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej.
Základem snahy o získání titulu jsou aktivní žáci podporovaní pedagogy.

Díky celoročnímu úsilí se stala ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy, p.o. jednou z 84 škol v České
republice, které již titul Světová škola získaly. Gratulujeme!
Ziskem titulu však aktivita škol nekončí, držitel certifikátu musí i nadále zohledňovat globální
témata a zapojovat je do výuky i dalších školních aktivit. Věříme, že školy, které titul získaly,
budou proto i nadále pokračovat v aktivitě a zájmu o další možnosti zapojení se do veřejného
dění.
Děkujeme Vám za podporu škol v těchto i podobných aktivitách.
V případě zájmu o další informace o projektu či komentáře, jsme Vám plně k dispozici.

S pozdravem,
Adéla Píchová
Koordinátorka projektu
adela.pichova@arpok.cz
+420 731 115 052
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HASIČI
HASIČSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V HUKVALDECH
Během první poloviny letních prázdnin se nejen děti
z Hukvald mohly zúčastnit několika příměstských táborů, které
zaštiťovala MAS Podbeskydí Třanovice. Jedním z nich byl
hasičský příměstský tábor, který probíhal od 16. do 20. července
převážně v areálu ZŠ a MŠ Leoše Janáčka v Hukvaldech.
O skupinu 18 dětí ve věku od šesti do dvanácti let pečovaly
trenérky mladších žáků SDH Hukvaldy. Sedm dětí, které se na
tábor přihlásily, nikdy předtím nepřišly do kontaktu s požárním
sportem. S velkou pomocí dětí, které pravidelně trénují, za pět
dnů pochytaly základy tohoto krásného sportu. Naučily se
pracovat s hadicemi, proudnicemi a to vše ještě skloubit s rychlým
během. Dopoledne se děti věnovaly tréninku disciplín požárního
sportu. Odpoledne pak trávily hrami a soutěžemi, které rozvíjely
sportovní všestrannost a spolupráci ve věkově různorodé skupině. Našel se čas i na procházky před obědem, během nichž děti
hledaly různé přírodniny a učily se poznávat druhy rostlin, které
rostou v naší obci. Po výstupu či výběhu na Fojťáky (Vrchy) mohly
děti podle panoramatických fotografií zde umístěných poznávat
siluety kopců v okolí Hukvald a přečíst si jejich názvy. Hledaly
školu, kostel či dům, kde bydlí a další důležité budovy v obci.
Až na první den tábora, kdy ještě panovalo dokonalé letní
počasí, jsme byli limitováni trvalým deštěm. Opravdu jediný
prázdninový týden, který skoro celý propršel. Naštěstí jsme mohli
využít školní tělocvičnu, tak jsme tréninky uzpůsobily vnitřnímu
omezenému prostoru. Venku jsme stihli natrénovat požární útok
na sucho, tedy pouze zapojení sestavy hadic na stroj a jejich roztažení. Čas jsme věnovali také štafetám požárních dvojic a 4x60
metrů. Novinkou pro všechny děti byl nácvik disciplíny běh
na 60 m s překážkami. Jedná se o individuální disciplínu, kdy
závodník běží s proudnicí, přeskočí překážku, proběhne kladinu
a poté zapojí dvě štafetové hadice na rozdělovač. Většinou následně za běhu zapojí proudnici a sprintuje do cíle. V září bychom se
rádi zúčastnili soutěže v této disciplíně.
Nevšedním zážitkem pro všechny zúčastněné byla bezesporu
návštěva Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského
kraje v Ostravě-Zábřehu. Děti mohly vidět různé typy hasičské
dopravní techniky včetně vrtulníku, ale hlavně mohly si do aut
také vlézt a prohlédnout vnitřek. V halách, kde parkují hasičské
vozy, končí také skluzové tyče, po kterých sjíždí hasiči nejen
k zásahu, ale někdy také jen, aby si ušetřili čas, když potřebují do
garáží. Náš průvodce během celého dopoledne poutavě vyprávěl
o práci na stanici. Děti mohly vyzkoušet zásahovou kombinézu
a viděly i zázemí, kde tráví hasiči svůj čas, když nemají pracovní
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povinnosti nebo nejedou na zásah. Pro některé děti byla zážitkem
samotná cesta do Ostravy a zpět, neboť jsme jeli linkovým autobusem a po Ostravě tramvají.
Za pět dnů hasičského příměstského tábora se podařilo
pohlídat děti v době, kdy rodiče musí být v práci. Podařilo se
ukázat krásu hasičského sportu novým dětem. Podařilo se zlepšit
komunikaci dětí v různých herních skupinách a soutěžních
týmech. Podařilo se natrénovat novou disciplínu hasičského
sportu a vše, na co není čas v pravidelných tréninkových hodinách. Podařilo se vytvořit fajn partu dětí. Věříme, že bude prostor
pro realizaci hasičského příměstského tábora také příští rok.
Markéta Máchová

SDH RYCHALTICE – LETNÍ VEČER A DĚTSKÝ DEN 2018
I v letošním roce uspořádali členové SDH Rychaltice letní
večer (v pátek 20. 7.) a následně také dětský den (v neděli 22. 7.).
Letnímu večeru počasí přálo, stejně jako návštěvníci, kteří přišli
v hojném počtu. Každoročně je připraveno bohaté občerstvení,
to letošní bylo zpestřeno nabídkou výborných domácích hamburgerů. Půlnoční tombola byla bohatá a zajisté potěšila všechny
výherce. Za dary do tomboly děkujeme všem štědrým sponzorům.
K poslechu i k tanci hrál tentokrát DJ Aleš Brůna – moderátor
rádia Helax.

Drápal a Kuba Umlauf. V mladších žácích se umístili na čelních
pozicích Adam Grufík, Marie Škorvánková a Adéla Bednářová.
V kategorii středních žáků zabodovali Roman Basta, Tomáš Rek
a Denisa Trnčáková a za nejstarší žáky si pro medaile přišli
Vendula Jurečková, Richard Rožnovský a Barbora Sasínová.
Kategorii dospělých žen obsadily členky našeho sboru: Michaela
Drlíková, Lenka Opělová a Renata Skalková. Čelní pozici v kategorii mužů vybojoval Martin Velart a za ním se umístili Stanislav
Basta a Jan Koch.

Na letní večer navazoval v neděli také dětský den. Ačkoli
počasí bylo proměnlivé, dostavilo se hodně rodin s dětmi
a od soutěžení a programu je neodradily ani silné přeháňky.
V rámci bohatého občerstvení byly pro děti připraveny výborné
domácí vafle. Děti si mohly vyzkoušet obvyklé hasičské disciplíny,
ale prostor dostali také dospělí, kteří měli speciální věkovou kategorii. V kategorii MINI se nejlépe umístili Franta Králík, Vítek

Děti si v rámci programu mohly prohlédnout naši hasičskou
techniku, stejně jako cisternu z Fryčovic, která po vyhlášení
výsledků, stejně jako každý rok, vypustila na hřiště pěnu
a poskytla tak dětem prostor k dovádění. Děkujeme všem návštěvníkům za přízeň a členům i příznivcům sboru děkujeme za pomoc
s přípravami a s organizací.
Markéta Kološová
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KNIHOVNA
KNIHOVNA INFORMUJE
Se začátkem školního roku začíná také v naší knihovně nový
semestr Virtuální univerzity třetího věku. Tentokrát se budeme
scházet u tématu České dějiny a jejich souvislosti. Přednášky
budou probíhat ve čtvrtky a začínáme 4. 10. 2018 v 9:00
v knihovně. Cena za jeden semestr je 300 Kč (6 setkání). Zúčastnit
se mohou zájemci, kteří svým věkem splňují nárok na pobírání
starobního důchodu.

České dějiny a jejich souvislosti

V případě zájmu o bližší informace nás můžete kontaktovat
na: info@knihovna-hukvaldy.cz
NOVINKY V KNIHOVNĚ
Na konci uplynulého školního roku jsme prováděli anonymní
průzkum mezi našimi čtenáři zaměřený na spokojenost čtenářů
s knihovnou a jejími službami. Čtenáři mohli vyplnit dotazník
na facebookovém profilu knihovny nebo přímo jeho papírovou
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Organizační garant: Provozně ekonomická
fakulta ČZU v Praze
Výukový garant:

prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc

pro všechny zároveň. Od ranního strečinku, poh
soutěží, turnaje pořádaného v rámci tábora až po z

verzi v knihovně. Z odpovědí čtenářů vyplynulo,
že většina čtenářů je s výběrem knih a službami
knihovny spokojena, lehké rezervy vnímají někteří
zájemci o dětskou literaturu, popřípadě čtenáři
periodik. V současné době nabízíme 11 titulů
periodik pro dospělé čtenáře a 3 tituly pro děti. Dětské oddělení
doplňujeme aktuálně jak z vlastních zdrojů, tak z projektu Česká
knihovna, díky němuž dostáváme knihy českých autorů prostřednictvím dotace zdarma. Pokud máte tip na knihu, která by v našem
fondu rozhodně neměla chybět, určitě nám jej sdělte, popřípadě
napište na e-mail či facebook knihovny. Děkujeme čtenářům,

kteří nám poskytli zpětnou vazbu, velmi si ceníme
Vaší přízně a budeme se těšit na Vaše další návštěvy.
Od jara letošního roku nabízíme v knihovně
také společenské a deskové hry, o které čtenáři
projevili nemalý zájem. Postupně budeme nabídku her rozšiřovat,
pokud však máte doma hru, kterou nepoužíváte a je kompletní
a v dobrém stavu, můžete ji klidně do knihovny darovat.
Markéta Kološová,
knihovnice

Děti byli podle věku rozděleni do 3 věkových kategorií, ale veškerá činnost probíhala koordin
pro všechny zároveň. Od ranního strečinku, pohybových a herních cvičení bez míče i s m
soutěží, turnaje pořádaného v rámci tábora
až po závěrečné vyhodnocení.
FOTBAL
PŘÍMĚSTSKÝ FOTBALOVÝ TÁBOR HUKVALDY 2018

Po roční odmlce trenéři mládeže opětovně vypsali termín pro
konání týdenního příměstského kempu, který se konal tentokráte
Příměstský
fotbalový tábor
2018
pod hlavičkou
MAS Podbeskydí,
z. s. vHukvaldy
koordinaci
s místní
základní školou. Fotbalový tábor byl otevřen nejen pro současné
Po roční odmlce trenéři mládeže opětovně vypsali termín pro konání týdenního příměstského
malé
ale přihlásit
své dítkoMAS
využili
i rodiče, jejichž
kempu, který
se fotbalisty,
konal tentokráte
pod hlavičkou
Podbeskydí,
z. s. v děti
koordinaci s místní
se s fotbalovým
míčem
základní školou.
Fotbalový tábor
byl potkali
otevřen poprvé.
nejen pro současné malé fotbalisty, ale přihlásit své

dítko využili i rodiče, jejichž děti se s fotbalovým míčem potkali poprvé.

Děti byli podle věku rozděleni do 3 věkových kategorií, ale

Děti byli podle věku rozděleni do 3 věkových kategorií, ale veškerá činnost probíhala koordinovaně
probíhala
koordinovaně
všechny
zároveň.
pro všechnyveškerá
zároveň.činnost
Od ranního
strečinku,
pohybovýchpro
a herních
cvičení
bez míče i s míčem,
Od ranního
strečinku,
pohybových
a herních
cvičení bez míče
soutěží, turnaje
pořádaného
v rámci tábora
až po závěrečné
vyhodnocení.

i s míčem, soutěží, turnaje pořádaného v rámci tábora až po závěrečné vyhodnocení.
Rychlost, obratnost, či šikovnost některých dětí nejednou
překvapily samotné trenéry a naplno se projevovaly v rámci naplánovaných komplexních cvičení.
Aby to ale nebylo jen o fotbalu, uspořádali jsme ve středu
golfové dopoledne. Na místním golfovém hřišti připravil pan
Bartulec pro děti 3 stanoviště a děti si měli možnost zahrát golfový
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podle věku rozděleni do 3 věkových kategorií, ale veškerá činnost probíhala koordinovaně
ny zároveň. Od ranního strečinku, pohybových a herních cvičení bez míče i s míčem,
urnaje pořádaného v rámci tábora až po závěrečné vyhodnocení.

fotbálek na greenu, vyzkoušet si odpaly na odpališti a také se
projet buginou. Opět bylo pojato vše soutěžně a nejlepší golfisté
byli panem Bartulcem odměněni. Všichni hráči na památku
dostali golfový míček.
Protože se jednalo o sportovní vyžití dětí v kombinaci se
slunečným počasím, byl zajištěn v průběhu celého tábora pitný
Protože sedoplňování
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Rychlost, obratnost, či šikovnost některých dětí nejednou překvapily samotné trenéry a naplno se
projevovaly v rámci naplánovaných komplexních cvičení.

Rychlost, obratnost, či šikovnost některých dětí nejednou překvapily samotné trenéry a naplno se
projevovaly v rámci naplánovaných komplexních cvičení.

Aby to ale nebylo jen o fotbalu, uspořádali jsme ve středu golfové dopoledne. Na místním golfovém
hřišti připravil pan Bartulec pro děti 3 stanoviště a děti si měli možnost zahrát golfový fotbálek na
greenu, vyzkoušet si odpaly na odpališti a také se projet buginou. Opět bylo pojato vše soutěžně a
nejlepší golfisté byli panem Bartulcem odměněni. Všichni hráči na památku dostali golfový míček.
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Aby to ale nebylo jen o fotbalu, uspořádali jsme ve středu golfové dopoledne. Na místním golfovém Zvlášť pak byla také odměněna 2 vítězná družstva závěrečného turnaje. Na fotbalový tábor se
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hřišti připravil pan Bartulec pro děti 3 stanoviště a děti si měli možnost zahrát golfový fotbálek na
rozděleny do týmů dle věku a klubových příslušností, přičemž jednotlivé týmy byly doplněny
greenu, vyzkoušet si odpaly na odpališti a také se projet buginou. Opět bylo pojato vše soutěžně apravidel
fotbalu.
Výsledky
byly
řádně
zaznamenávány
a
v
rámci
domácími hráči. Výkony jednotlivců v úmorném vedru byly nadstandardní, a proto byli na závěr za
nejlepší golfisté byli panem Bartulcem odměněni. Všichni hráči na památku dostali golfový míček. odměnu oceněni všichni hráči památečními medailemi.
závěrečného vyhodnocení byli tři nejlepší v každé kategorii
odměněni. Zvlášť pak byla také odměněna 2 vítězná družstva
závěrečného turnaje. Na fotbalový tábor se přihlásily nejen děti
z Hukvald, ale také z okolních vesnic, které byly do závěrečného
turnaje rozděleny do týmů dle věku a klubových příslušností,
přičemž jednotlivé týmy byly doplněny domácími hráči. Výkony
jednotlivců v úmorném vedru byly nadstandardní, a proto byli na
závěr za odměnu oceněni všichni hráči památečními medailemi.
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V průběhu tábora se také soutěžilo pod záštitou České průmyslové zdravotní pojišťovny. Každý den
připravili trenéři pro děti rozličné soutěže s fotbalovou tématikou, např. od vedení míče, přesnosti
střelby, koordinaci pohybu bez míče, teoretické znalosti pravidel fotbalu. Výsledky byly řádně
zaznamenávány a v rámci závěrečného vyhodnocení byli tři nejlepší v každé kategorii odměněni.
Zvlášť pak byla také odměněna 2 vítězná družstva závěrečného turnaje. Na fotbalový tábor se
přihlásily nejen děti z Hukvald, ale také z okolních vesnic, které byly do závěrečného turnaje
rozděleny do týmů dle věku a klubových příslušností, přičemž jednotlivé týmy byly doplněny
domácími hráči. Výkony jednotlivců v úmorném vedru byly nadstandardní, a proto byli na závěr za
odměnu oceněni všichni hráči památečními medailemi.

Závěrem lze už jen dodat, že nám počasí přálo a až na jednu
dešťovou výjimku, kterou jsme po obědě strávili s dětmi
v klubovně, neovlivnilo počasí naplánovaný program, který byl
dodržen na 100%.
Trenéři: Jiří Matula, Petr Giergiel,
Mirek Dryják, Vít Lanča, Jan Sasín

FOTBAL HUKVALDY
V neděli 19. 08. 2018 byla zahájena sezóna 2018/2019 mužů a dorostu prvními soutěžními zápasy.
DOROST
Dorostenecká kategorie bude hrát okresní přebor pod hlavičkou Hukvald po čtyřech letech. Trenérem mužstva je Petr Giergiel.
Vedoucím družstva a zároveň trenérem brankářů je Jiří Tobiáš. Dorost odehraje na podzim 13 utkání (přihlášeno 14 týmů). Většinu
svých domácích utkání odehraje dorost před utkáním mužů.
ROZPIS PODZIM 2018
odjezd autobusu
19.8.2018

neděle

14:30:00

Hukvaldy – TJ Pražmo-Raškovice

26.8.2018

neděle

14:30:00

TJ Písek – Hukvaldy

13:00:00

29.8.2018

středa

17:00:00

TJ Vendryně – Hukvaldy

15:30:00

1.9.2018

sobota

14:00:00

Hukvaldy – SK Beskyd Čeladná

8.9.2018

sobota

13:30:00

Hukvaldy – TJ Beskyd Bukovec

16.9.2018

neděle

13:30:00

Hrádek(Milíkov) – Hukvaldy

22.9.2018

sobota

13:30:00

Hukvaldy – TJ Sokol Dobrá

26.9.2018

středa

16:00:00

Hukvaldy – TJ Sokol Nýdek

29.9.2018

sobota

13:00:00

TJ Sokol Mosty/Návsí – Hukvaldy

6.10.2018

sobota

12:30:00

Hukvaldy – TJ Sedliště

13.10.2018

sobota

12:00:00

TJ Vojkovice – Hukvaldy

20.10.2018

sobota

11:30:00

Hukvaldy – TJ Oldřichovice

28.10.2018

neděle

11:30:00

FK Jablunkov – Hukvaldy

11:30:00

10:30:00

10:00:00

Autobus vyjíždí ze zastávky Dolní Sklenov – rozcestí (točná u hřiště)
MUŽI
Když se ani na třetí pokus muži neudrželi v I. B třídě, budou hrát opět okresní přebor. Sezónu zahájili pod vedením nového trenéra,
kterým se stal Jan Veselka. Vedoucím družstva je Zdeněk Bůžek. Muži odehrají na podzim 11 utkání (přihlášeno 12 týmů). Většinu
kádru tvoří odchovanci Hukvald a postupem času věříme v doplnění kádru vlastními dorostenci.
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A PRVNÍ ZÁPASY …

ROZPIS PODZIM 2018

... dorost nedokázal udržet slibné
vedení v zápase s TJ Pražmo-Raškovice 3:1.
V závěru utkání hosté nejenže vyrovnali,
ale v nastavené době ještě zápas otočili
na konečných 3:4.

19.8.2018

neděle

17:00:00

Hukvaldy – Metylovice/Frýdlant B

26.8.2018

neděle

17:00:00

Písek – Hukvaldy

1.9.2018

sobota

16:30:00

Hukvaldy – Baška

8.9.2018

sobota

16:00:00

Hukvaldy – Bukovec

16.9.2018

neděle

16:00:00

Hrádek(Milíkov) – Hukvaldy

22.9.2018

sobota

16:00:00

Hukvaldy – Nebory

29.9.2018

sobota

15:00:00

Staříč – Hukvaldy

6.10.2018

sobota

15:00:00

Hukvaldy – Nošovice Lhoty

14.10.2018

neděle

15:00:00

Kozlovice – Hukvaldy

20.10.2018

sobota

14:00:00

Lískovec – Hukvaldy

Více informací naleznete na

27.10.2018

sobota

14:00:00

Hukvaldy – Palkovice

fotbalhukvaldy.websnadno.eu

… muži pod novým trenérem jednoznačně přehráli v prvním poločase tým
z Metylovic a vytvořili si rozhodující
náskok, který ve druhém poločase udrželi
a celkově vyhráli 4:1.

TENIS
TENISTÉ OSLAVILI ČTYŘICÁTINY
O počátcích tenisu na Hukvaldech a jeho 40 leté historii jsme
již informovali v minulém čísle Hukvaldského občasníku.
K tomuto výročí připravil výbor na 18. 8. 2018 slavnost pro
spoluobčany a pro širokou tenisovou rodinu z povodí Ondřejnice.
Do programu byl zařazen i turnaj Memoriály, který se koná každoročně se vzpomínkou na Ing. Jaroslava Strakoše a Zdeňka
Adamovského. Letošní vysoká účast 38 hráčů převýšila očekávání
a významně ovlivnila celou slavnost.
Turnaji Memoriály předcházelo slavnostní zahájení, na
kterém, kromě předsedy oddílu Ing. Jiřího Merty, pozdravila
účastníky akce též místostarostka paní Ing. Ivana Hrčková. Organizátoři slavnosti připravili pro některé hosty a aktivní členy
Pamětní medaile. Při zahájení je obdrželi dlouholetí věrní
a úspěšní účastníci turnaje Petr Kunčický a Čestmír Elbel. Kromě
nich byl za spolupráci s tenisty Brušperka oceněn Petr Kula
a za řízení soutěže méně početných družstev pan Ladislav Knápek
ze SOKOLA Výškovice.
Vlastního turnaje čtyřher mužů se zúčastnilo 7 párů hráčů
v kategorii 35 až 50 let, v kategorii 50 až 65 let a nově i 4 páry
v kategorii nad 65 let. Dobrá byla účast 10 domácích párů zapojených do soutěží mužů i mixů. Turnaj se hrál vylučovacím
systémem na jeden set a dvě porážky. V Memoriálu Ing. Strakoše
zvítězili po mnoha letech domácí hráči. Stalo se tak díky dvojici
Ondřej Strakoš a Zdeněk Hložanka, kteří porazili ve finále rovněž

domácí dvojici Jan Kosa a Rostislav Weber 6/2. V Memoriálu
Adamovského zvítězila dvojice Ladislav Knápek-Jiří Bala bez boje
po odstoupení dvojice Huťka-Kaloč. V soutěži 4 párů v kategorii
nad 65 let dominovali mnohonásobní vítězové turnaje Petr
Kunčický-Čestmír Elbel před brušperskými hráči Cigánek-Kula
6/2. Vítězové jednotlivých kategorií obdrželi poháry a věcné ceny
(darovací poukázky na občerstvení v restauraci U Námořníka
na Hukvaldech a v pivovaru a pohostinství U Štamgastů v D.
Sklenově). Organizátoři turnaje děkují oběma firmám za sponzorský příspěvek. Turnaj čtyřher mužů měl hladký průběh díky
cílevědomému přístupu ředitele turnaje Ing. Jaroslavu Janoška,
kterému asistoval Jan Kozel.
Po ukončení turnaje čtyřher mužů následovala další slavnostní chvíle pro ocenění některých funkcionářů oddílu, které
provedli předseda tenisového oddílu Jiří Merta a Drahoslav Koval
předseda TJ SOKOL Hukvaldy. Plakety s poděkováním
za významný přínos pro rozvoj tenisového oddílu TJ SOKOL
Hukvaldy obdrželi (podle abecedy) Drlík Lubomír, Elbel Tomáš,
Hložanka Miroslav ml., Janošek Jaroslav, Kapsiová Iva, Merta
Jiří, a Vondra Petr. Také Sokolská župa Moravskoslezská ocenila
činnost našeho oddílu pro rozvoj tenisu v regionu svým pamětním listem, který předali pánové Zdeněk Jakubek člen vedení Moravskoslezské župy ČOS z Výškovic a Karel Sýkora z Proskovic.
Na oplátku obdrželi tito i někteří další hosté pamětní medaile.
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Zahájení turnaje čtyřher mužů

Pak následoval turnaj smíšených čtyřher – mixů, do kterého
se přihlásilo 6 párů. Na prvním a druhém místě se umístily páry
z Proskovic, na třetím místě byla dvojice z Hukvald:
1. Renáta Fabiánková – Martin Kunz (Proskovice)
2. Regina Šerá – David Kalus (Proskovice)
3. Eva Kučová – Jiří Tobiáš (Hukvaldy)

Vítězové kategorie 35 až 50 let domácí Ondra Strakoš
a Zdeněk Hložanka přebírají poháry

Tento turnaj trval až do setmění.
Pokud hodnotíme celou slavnost, můžeme konstatovat, že se
jednalo o skutečný svátek tenisu neregistrovaných rekreačních
hráčů. Počet účastníků se během dne měnil a odhadem dosahoval
100 lidí. Kromě sportovní a společenské stránky bylo k tomu třeba
zajistit občerstvení, o což se převážně staraly dobrovolnice
a členky oddílu pod vedením paní Kapsiové, které napekly koláče
a zákusky, prodávaly párky, klobásy, guláš, pivo aj. Některé
zákusky zvlášť chutnaly a doslova se po nich „zaprášilo“. Počasí
slavnosti přálo, ale vedra z předchozích dnů dala organizátorům
notně zabrat. Za velkého sucha se dají kurty jen velmi obtížně
udržovat a tak týden před slavností byl ve znamení kropení kurtů,
válcování a úklidu. Do této činnosti se zapojil převážně výbor
oddílu, ale počet aktivně zapojených pořadatelů dosáhl dvacítku.
Těsně před turnajem se postavil velký party stan zapůjčený
odborem KČT, včetně pomoci turistů při jeho vztyčení. Instalovaly se v něm lavičky a stoly zapůjčené obecním úřadem.
Vedení fotbalového oddílu poskytlo šatny a sociální zázemí
hráčům a hostům. Organizátoři tímto upřímně děkují všem
spolupracovníkům a dobrovolníkům, kteří před, při i po slavnosti přispěli k jejímu hladkému průběhu.
Tomáš Elbel
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Tenis pod Babí horou

Pánové Jakubek a Sýkora z Moravskoslezské župy ČOS předali
hukvaldským tenistům Pamětní list za rozvoj tenisu v regionu

DOPLNĚNÍ FOTOGRAFIÍ K ČLÁNKU
"Na Hukvaldech byl oddíl Junáka" z minulého čísla Hukvaldského občasníku
od pana Zdeňka Šplíchala, které nebyly zveřejněné
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TURISTI
PUTOVÁNÍ KRAJINOU SLEZSKÝCH SOPEK
Sdělovací prostředky nás často informují o činných sopkách
vyskytujících se v různých částech světa. V současné době můžeme sledovat havajskou sopku Kalauie, která chrlí lávu a ničí vše,
co jí přijde do cesty. Také na našem území byly v dávných dobách
před stovkami miliónů let činné sopky a jejich stopy můžeme
hledat i v moravskoslezském kraji v okolí města Bruntálu a přehrady Slezská Harta.
Právě do této oblasti naplánoval odbor KČT Hukvaldy prázdninový výlet turistických veteránů a seniorů. Výlet se uskutečnil
v sobotu 30. června. Zájem byl značný a pro dopravu bylo třeba
objednat autobus s 60 sedadly. Přihlásilo se 53 účastníků, z toho14
dětí. Z 37 dospělých, přičemž větší polovinu tvořili veteráni. Výlet byl rozdělen do 4 etap. Největší a nejzachovalejší sopkou
je Velký Roudný s nadmořskou výškou 780 m (podle wikipedie).
Jeho zdolání bylo v programu zařazeno do první etapy. Výstup
z obce Roudný je krátký, ale velmi strmý a zdolali jej všichni velcí
i malí. Na vrcholu je rozhledna s výhledem na jezero Slezské Harty
a na Hrubý Jeseník. Další navštívenou sopkou byl Uhlířský vrch
(642 m n. m.) s kostelem Panny Marie Pomocné, který je viditelný zdaleka (stejně jako Velký Roudný) a vede k němu krásná lipová alej s dřevořezbami Křížové cesty. Po zdolání tohoto mírného
vrcholu vedla trasa do Moravského Kočova, kde byla polední
přestávka v restauraci Farma. Přesto, že hospoda byla plně
obsazená návštěvníky a k nim se přidalo nás 50 hostů z Hukvald,
personál zvládl vše s velkou profesionalitou a poskytl nám rychlé
občerstvení na letní terase. Z Kočova následoval 4 km dlouhý pochod do Meziny, kde se nachází třetí sopka, která nabízí hned
několik ještě dnes viditelných stop po dávném vulkánu. Neví se,
proč byla nazvána Venušinou sopkou (654 m n.m.) a už se to asi
nikdy nedozvíme. Na vrcholu a v jeho okolí najdeme dokonalou

ukázku sloupcovitého čedičového proudu zkamenělé lávy nebo
čedičovou jeskyni, která byla mimo trasu našeho sestupu
k autobusu.
K poslednímu místu ve čtvrté etapě nás autobus převezl
do Rázové, kde se nachází nepříliš běžný typ tufitové horniny,
která zde byla těžena ke stavebním účelům. Opuštěný lom je
svědectvím, že údolí Moravice nebylo zaplaveno vodou poprvé.
Už v dávné minulosti totiž údolí pod Venušinou sopkou přehradil
proud čedičové lávy a na dně tehdejšího jezera se mísily sopečné
vyvřeliny s říčními naplaveninami, čímž vzniklo souvrství rázovských tufitů. Tento zajímavý a v krajině nečekaný úkaz je snadno
dostupný od autobusové točny v Rázové. Tam našli později účastníci výletu restauraci k závěrečné „tiskovce“. Pro děti to byla
příležitost vymámit u rodičů zmrzlinu a dospělí mohli doplnit pro
tělo tolik potřebné tekutiny. Podle odečtu mapy i krokoměru
vedoucího výletu jsme našlapali 16 kilometrů. Spokojení účastníci
již osmého prázdninového výletu projevili zájem uspořádat
podobný výlet i v příštím roce.
Tomáš Elbel
PŘEHLED VÝLETŮ
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1) 2011 Velká Rača
2) 2012 Súlovské skály
3) 2013 Pulčínské skály
4) 2014 Rožnovské kotáry
5) 2015 Těšínské Beskydy Prašivá
6) 2016 Opavské Slezsko – Raduň
7) 2017 Údolí Moravice
8) 2018 Slezské sopky

ROCK BIKE FEST 2018
V pátek a v sobotu 17. – 18. srpna proběhl v areálu hukvaldské
Hospůdky na koupališti již IV. ročník Rock Bike Festu pořádaný
manželi Drlíkovými, Ivanou a Alešem (GTSTORE.cz). Loňský
třetí ročník festivalu byl oproti dvěma předchozím zároveň také
prvním pořádaným v létě a ve venkovních prostorách, a sklidil
takový úspěch, že se organizátoři rozhodli prodloužit letošní
ročník do dvou dní, během nichž se návštěvníci mohli těšit jak
z nabitého programu sportovního, tak i z bohaté náplně kulturní
a hlavně hudební.
Do pátečního sportovního programu byl zařazen vyřazovací závod ve sprintu, který se jel v areálu nově budovaného
Bikeparku na koupališti. Startovat mohli všichni jezdci přihlášení
v kategoriích junior, open a veterán. V sobotu odpoledne pak došlo
k hlavnímu eXtreme MTB závodu přes Palkovické hůrky. Jeho
zajištění proběhlo ve spolupráci s pořadateli Jimm Sound Cup –
SK Kohouti z Pržna. Oproti loňskému roku bylo proveden
o několik změn na trati – došlo k jejímu prodloužení na 36 kilometrů, do okruhu bylo přidáno několik trailových úseků a byla
pozměněna závěrečná dojezdová trasa přes freeridovou lajnu
lesíkem vybudovanou o od lyžařského vleku až k Bikeparku na
koupališti. Celkový počet přihlášených v hlavním závodě byl 159.
Každý závodník musel projet kontrolními body, které jim potvrzovali traťoví komisaři. Závod se navíc započítával do celkových
výsledků Jimm Sound Cupu ve shodných kategoriích, čímž byl určitě pro mnohé účastníky atraktivnějším. Po tombole a vyhlášení
vítězů hlavního závodu došlo také na Freestyle BMX exhibici.

Co se týče kulturního programu, ten byl letos opravdu našlapaný. Během dvou dní vystoupilo v rámci hudebního rockového
festivalu celkem deset kapel, z toho dvě revivalové – Ozzy
Osbourne & Black Sabbath tribute band a Nightwish, dále pak
pražský post-noise hardcorový host Hell Paso a rockové skupiny
z celé Moravy – My Project, Solar System, Skrznaskrz, Sweet
Leopard, Slepí Křováci a Public Relations. Největším překvapením ale bezesporu bylo místní hudební seskupení Markéta
a její mufloni v sestavě Markéta Holubová – klávesy, Roman
„Troskyč“ Přibyl – zpěv, Jiří Hrabec – kytara, Dominik Czyź –
kytara, Radim Palík – baskytara, Václav Holub – trubka, Martin
Ševčík – pozoun, Aleš Drlík – bicí se svým prvním veřejným
vystoupením. Texty kapele píše Neklan / Petr Benke, který během
festivalu také pokřtil svoji novou básnickou sbírku. Pro děti byl
připraven také nafukovací hrad, malování na obličej a Sdružení
dobrovolných hasičů Hukvaldy přichystalo i oblíbenou pěnu.
Velké poděkování za celé uspořádání akce patří jednak celému
organizačnímu týmu, obci Hukvaldy, ale také všem sponzorům
a partnerům, kteří akci podpořili. A těšíme se zase za rok!

Možnost zkusit si zazávodit měly v sobotních dopoledních
hodinách i děti od nejmenších na odrážedlech a minikolech, přes
přípravku, předžáčky a mladší žáky na dětském samostatném
okruhu. Starší děti (od ročníku 2004) pak jely delší, cca 3 kilometrový okruh se startem a cílem v Bikeparku. Celkem přihlášených bylo cca 60 dětí.
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Hlavní partneři festivalu: Obec Hukvaldy a GTSTORE.cz
– eshop s vybavením nejen pro motokros a MTB
Partneři akce: Vikymont stavby s.r.o. – stavba rodinných
domů; SK Kohouti Pržno; Hospůdka Na Koupališti; Můjobchod
– Sklenovský koloniál; Valaši s.r.o. – dopravní společnost;
SMOPO – Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice; Držik s.r.o.
– realizace a projekce staveb; ZR okna Frýdek-Místek; Autoopravna Bůžek; O’Neal; Cyprian – CNC zpracování plechů
Ostrava; Living – realitní kancelář; Lubomír Drlík – Obchod
a finance; Beskydy na kole – cyklopůjčovna Hukvaldy; Jaro-balony.cz; Hotel Hukvaldy; Hukvaldské pivo; Restaurace a penzion
U Námořníka; Elin servis s.r.o.; LTV plus; Biskupské lesy;
TJ Sokol Hukvaldy; SHD Hukvaldy.

VÝSLEDKY EXTRÉME MTB RACE 2018
Kategorie „předáci“ (8–10 let)
1.
Kryštof Rycek, Bike2000
2.
Ondřej Bukovský, Rock Machine Cyklomax
3.
Radek Sklář, SK Kohouti Pržno
Kategorie „předžačky“ (8–10 let)
1.
Adéla Kokešová, SK Kohouti Pržno
2.
Barbora Kokešová, SK Kohouti Pržno
3.
Veronika Mohylová, SK Kohouti Pržno
Kategorie „mladší žáci“ (11–12 let)
1.
Dan Kokeš, SK Kohouti Pržno
2.
Marek Cichy, TJ TŽ Třinec
3.
Felix Kokeš, SK Kohouti Pržno
Kategorie „mladší žačky“ (11–12 let)
1.
Anna Hudečková, TUFU Cyklozákladna Otrokovice
2.
Tereza Nesvadbová, SKI klub Kopřivnice
3.
Sofie Piechová
Kategorie „starší žáci“ (13–14 let)
1.
Ondřej Polášek, Bike2000
2.
Adam Štěpánek, Bike 2000
3.
Jan Hudeček, TUFO Cyklozákladna Otrokovice
Kategorie „starší žačky“ (13–14 let)
1.
Tereza Mohylová, SK Kohouti Pržno
2.
Hana Milatová, SK Kohouti Pržno
3.
Natálie Bajerová, AK EZ Kopřivnice
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Kategorie „veteráni“ (41–99 let)

Kategorie „kadeti“ (15–16 let)
1.
2.
3.

1.
2.
3.

Jiří Bohdalovský, Head Bike Opava
Martin Jančík, SK Jiří Team
Matyáš Malík, HO Vítkovice

Kategorie „veteránky“ (41–99 let)

Kategorie „kadetky“ (15–16 let)
1.

Květoslav Žilavý, SK Kohouti Pržno
Radovan Steuer, Head Bike TJ Opava
Petr Janda, DK Bikeshop Racing Team

1.

Daniela Pěgřímová, TJ TŽ Třinec

Silvie Vasiliadisová, Head Bike TJ Opava

Kategorie „junioři“ (17–18 let)
1.
2.
3.

Filip Pěgřim, TJ TŽ Třinec
Adam Lamich, Superior Riders
Jan Mazoch, Frenriders

Kategorie „open M“ (19–40 let)
1.
2.
3.

Milan Damek, Kilpi kids rating team
Martin Haman, Superior Riders
Tomáš Kalita, Head Bike Opava

Kategorie „open Ž“ (19–40 let)
1.
2.
3.

Gabriela Křesťanová, Mudraci
Radka Březinová, Lowellpro Racing Team
Petra Piechová, LOKO Trutnov
Michaela Hrčková

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
UPŘESNĚNÍ OZNAČOVÁNÍ VRCHOLŮ OKOLO NAŠÍ OBCE
Úvodem však několik vět z historie obce Hukvaldy, hradu
a hukvaldského panství. To především pro mladší generaci a nové
spoluobčany. Původ obce je v počátcích osídlení okolo řeky
Ondřejnice, k němuž docházelo ještě před stavbou dominanty
obce, tj. hradu. Ten byl založen v polovině 13. století, tedy
za panování Přemysla Otakara I. Zakladatelem hradu byl Arnold
z Hückenwagenu v Porýní, který za diplomatické služby obdržel
od českého krále Přemysla Otakara I. území od Moravské brány
po řeky Odru a Ostravici a hřebeny Beskyd. Arnold se okolo roku
1230 usadil na hradě Jičín a pak nechal poddanými z údolí řeky
Ondřejnice a řeky Lubiny vystavět na holém kopci nad řekou
Ondřejnici kamenný hrad. Ten dostal jméno Hückenwah (tj. devítibokou věž jako jeho hrad v Porýní). Druhé stavební jádro hradu
bylo postaveno později, a to olomouckým biskupem Brunem ze
Šaumberku, který byl majitelem hradu po roce 1257. Obě části
hradu byly pak spojeny (pravděpodobně v 16. století).
K osídlení okolo řeky Ondřejnice (patřící do příborského
obvodu) došlo nepochybně před stavbou hradu. Avšak první
písemná zmínka o obci Sklenov (předchůdci Hukvald) je až

z 08. 09. 1294, a to na zakládací listině obce Kozlovice, podepsané
Jindřichem hrabětem z Příboru (vnukem Arnolda), kde jako
svědek je podepsán Mikuláš, fojt sklenovský (obce vyčleněné
z obvodu příborského). Takže obec Sklenov existovala již ve II.
polovině 13. století, a to až do přejmenování v roce 1982. Vrchnost
hukvaldského panství (náleželo k němu 5 měst včetně Ostravy
a 80 obcí a osad) sídlící původně na hradě, tak spravovala výše
citované území (získané Arnoldem), a to až do roku 1848, kdy
došlo novými zákony k odstranění pozůstatku středověku,
zejména stavovství, poddanství i roboty (usnesení uherského
sněmu). Ke zrušení poddanství v Rakousku, jehož součástí jsme
byli, došlo 7. září 1848. Tolik stručně z historie obce, hradu
a hukvaldského panství.
K tomu však ještě několik poznámek:
K nepravostem v označování některých vrcholů v okolí obce
jsem se vyjadřoval písemně (v HO) již dříve. Někteří občané čtou
Hukvaldský občasník (HO) zřejmě nepozorně. Označování některých kartografických míst, např. na turistických mapách, je
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nepřesné a co vydání to různé. Příkladem je 7. vydání turistické
mapy Moravskoslezských Beskyd z dubna 2016, kde např. Babí
hora má vyznačené 3 vrcholy (620 m, 586 m a 546 m). Co pamatuji
měla a má Babí hora stále jen dva vrcholy, mezi nimiž v jejich
sedle pramení Dolnosklenovský potok vlévající se do řeky Ondřejnice (u domu p. Miroslava Dryjáka, Dolní Sklenov č.p. 59).
Dodávám, že vrchol Přední Babí hory (blíže k hradu) je zvlněn
dolů směrem k „Podlesí“. A tam je také místo Janáčkové lavičky,
místo, které původně upravil Mistru Leoši Janáčkovi hajný Sládek
a o kterém se Janáček písemně vyjádřil slovy: „A tam mám lavečku,
na té sedět a smát se vesele…“
Pozn.: Svah pod lavičkou byl v době koupě lesa Janáčkem
vykácený, takže Mistr si toto místo velmi oblíbil, protože měl
odtud výhled do údolí řeky Ondřejnice a na protější svah, tedy
„Podoboří“ s „Malou“ a „Velkou stranou“, na krčící se domky pod
oborní zdí, na věž hukvaldského kostelíka a také na hrad. Místo
dnes vypadá docela jinak, neboť jej v roce 1994 KČT Hukvaldy radikálně zrekonstruoval a opatřil pozadí z kamenných
kvádrů pamětní deskou. K místu vedl tzv. „serpentynový“ chodníček, vyšlapaný právě hajným „Sládečkem“ (tak ho oslovoval L.
Janáček). Ten byl zřejmě inspirací ke klavírnímu cyklu „Po
zarostlém chodníčku“.
A nyní blíže k tématu článku, tj. ke správnosti označování
vrcholů okolo naší obce. Jednotlivá místa uvedu od jihu (za dominantou obce, tj. hradu), ve směru chodu hodinových ručiček. Jižně
hradu se tyčí Kazničov (601,5 m), dále pak Hůrka (442,4 m) –
západně Horního Sklenova, následují „Vrchy“ (424,6 m) –
západně Dolního Sklenova (dnes se zvoničkou). Ještě dále, a to
západně nad Rychalticemi, je nezalesněný vrchol označený
na mapě kótou a výškou 385 m. Nemá však uvedeno pojmenování.
Na sever obce je údolí řeky Ondřejnice otevřené, tedy směrem
k Ostravě. Mezi silnicemi Příbor-Frýdek-Místek a osadou Krnalovice se nachází vrchol Kabátice (597 m). Pak následuje masív

Babí hory, nejdříve s vrcholem Zadní Babí hory (586,5 m) –
východně Rychaltic a pak s vrcholem Přední Babí hory (548 m)
– východně Dolního Sklenova. Za masívem Babí hory směrem
na východ jsou Palkovické hůrky s nejvyšším vrcholem Kubánkov
(662 m). Okolí obce Hukvaldy je zakončené vrcholem Kosná (504,
3 m), tedy jihovýchodně směrem za „Podlesím“. Všechny uvedené
vrcholy jsou označené v mapách trigonometrickými body
nebo kótami. Informace o vrcholech v okolí obce je dle vojenských
map, a to generální mapy v M 1:50000 a speciální mapy
v M 1:75000. Přesnější údaje neznám.
Pozn.: Uváděné výšky vrcholů v mapách doznávají zpravidla
změn pozdějším zpřesňováním měření (+,- několik m).
Označování vrcholů kolem obce jinak nepovažuji za správné.
Takovým špatným příkladem je záměna v označování Přední
a Zadní Babí hory, nebo nesprávné označování „Vrchů“ západně
nad Dolním Sklenovem (dnes se zvoničkou). Označovat „Vrchy“
jako „Fojtové vrchy“ nebo „Fojťaky“ je nesprávnost z nedávných
let. „Vrchy“ nikdy v minulosti (pokud si pamatuji) nepatřily k roli
p. Marka, D. Sklenov č.p. 1, posledního sklenovského fojta, tedy
nebyly fojtové. Patřily k roli p. Matuly, později p. Žvaka (dcera
p. Matuly se provdala za p. Žvaka, D. Sklenov č.p. 14, dnes bydlící
p. Ing. Mikuš). Ve směru na jih pak byla role p. Větřila a teprve
za ní role p. Marka, posledního sklenovského fojta, jak již jsem
uvedl. Nad usedlostí rodiny Marků č.p. 1 v Dolním Sklevově dosud
stojí bývalý větrný mlýn, nad ním je „fojtova lipina“ a ještě výše
(západně) zalesněný nižší vrchol „Vrchů“, kterému generace mých
rodičů říkávala „Fojtové vrchy“. To uvádím jako jeden z mála
pamětníků obce. A v minulosti zřejmě tomu jinak nebylo. Neměli
bychom historické názvy zkreslovat.
Dolní Sklenov, srpen 2018
Zdeněk Hubeňák st.

ŠOPA
Stará dřevěná bouda pro úschovu léty nashromážděného
haraburdí, stávala a mnohdy ještě stojí jako přídomek u nejedné
chalupy. A ta naše, přilepená nevzhledně ke zdi domku, nebyla
výjimkou. Pradědeček i děda, oba dělnického původu, kutilové
a machři na všechno, jako správní chalupníci, zemědělci, chovatelé a opraváři v jedné osobě, shromažďovali své poklady celý
život. Pod heslem „nikdy nevíš, kdy se Ti to bude hodit“ měli
nashromážděno snad vše, co je u takové chalupy potřeba, ba ještě
něco navíc. Třeba takové ostrby, braštan, verpánek pro natloukání
kosy, troky, necky, hrábě, džbery, cepy, ale taky spoustu nářadí

od železa, jako sekáče, vrtáky, kramle, stahováky, klíče, taky
kalfas, zednickou kelňu, fanglu, i mnoho věcí od dřeva, kde
nemohly chybět sekery, pily, dláta, nebozezy a mnoho jiného.
Prostě od každého řemesla a činnosti něco. Dokonce měli v šopě
zaparkovaný po domácku vyrobený traktůrek a k němu různá
„udělátka“ pro práci na zahradě. Vzhled toho uprděného pavouka, jak říkávala naše babi, mohli dědovi závidět i tvůrci Stártreku. Kapotáž z blatníků starého tatraplánu včetně polstrované
sedačky, kolem motoru to vypadalo jako malá sestava palírny či
chemická laboratoř plná měděných trubiček a mosazných baněk.
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Krom volantu plno páček a hejblátek, právě pro ta udělátka, které
orají, plejí, kultivují, řádkují či obracejí seno, prostě krása.
Časem šopu obhospodařoval otec a vše kolem připomínalo
sklad náhradních dílů pro jeho miláčka Škodu MB. Už jako dítě
mne ta kouzelná bouda přitahovala. Líbila se mi její vůně po naftě
a téru mísenou s vůní starého dřeva. Připadal jsem si jako v jiném
světě, jako bych se vrátil o sto let zpátky. Možná znáte ten pocit,
kdy na vás dýchne vůně staré půdy, a představy se rozeběhnou
na plné obrátky. Tehdy jsem dědovi i tátovi rád koukával pod ruce,
kdykoliv, cokoliv v boudě opravovali, či vyráběli. Byla to paráda,
když rozbitá věc znovu fungovala tak jak měla a já byl stejně
nadšený jako oni.
Tak nějak mne bouda pohltila a postupem času se stala mým
královstvím. Její kouzlo jsem později nacházel spíše v nářadí,
šroubcích a matičkách, jež nabízela v nepřeberném množství,
jelikož v šestnácti letech, jako zralý pubescent, bych se nemohl
obejít, bez vytuněného pionýra, tedy fichtla, jak se mu s oblibou
říkávalo. Prostě každá generace si do té boudy, jež praskala
ve švech, přidala nějaký ten svůj poklad. Nebylo v ní skoro k hnutí,
ale i přesto byla stále svědkem všech debat o nesmrtelnosti brouka
a všech kutilských počinů.

dětí, věčného pohodáře. Ale to nemusela, nářek Vendulky jej
tentokrát v klidu nenechal. Vyskočil od stolu tak prudce, div tento
lehce rozklížený, kymácející se stůl, vypodložený kouskem dřeva
nepřevrhnul ostatním do klína. Pravda, do anglického trávníku
měla zahrada daleko.
Hned za strejdou běžela teta Jana, za ní babička, máma, táta
i já. Zbytek rodiny toto malé drama raději sledoval z povzdálí.
Strejda Lojzík si oharkem zapálil oblíbené retko a tetičky Dáša
a Růženka počaly svolávat zbytek dětí, jako když kvočny shání
kuřata.
Strejdovy kroky mířily rovnou k šopě, odkud vycházel
Vendulčin hlásek. Jeník s Pepíkem a dědou, už byli na místě
a snažili se Vendulce pomoci. Nešlo to, nožička se zaklínila mezi
špice starého kola a každý pokus končil srdceryvným pláčem.
Aby jí totiž nikdo neviděl, šplhala po harampádí do tmavého
koutu, až jí nožka sklouzla nešťastně mezi rám kola a staré necky,
jež byly založeny další vrstvou věcí, jen o pár let mladších. Nebylo
zbytí než část harampádí vynést a takto se pomalu prokopat až
k uvízlé nožce.
„Tondo, nehrkej mi s tím šuplíkem. Ať se nerozpadne, mám
tam hřebíky.“

Jednoho, krásného dne však přišlo, co jednou přijít muselo.
Bylo léto a na zahradě se tradičně sešla rodina, na oblíbenou
grilovačku. Krkovička voněla do okolí, pivečko pěnilo do léty ověřených krýglů a tetky předváděly své kulinářské umění v podobě
buchet a koláčků, prostě radost. Zatímco se u grilu probírala
politika, sport a seriály, děti si krátily chvíli na zahradě.
„Deset, devět, osm, tři, dva, jedna, už jdu,“ zvolal Jeník a vyběhnul prohledávat známé skrýše v okolí domku.
„Esce ne,“ křičel na celé kolo Tomík, lezoucí našemu Fíkovi,
čistokrevnému voříškovi do boudy. Kousek vedle se v kymácejícím
sudu chichotala Anička a Pepíkovou skrýš vyzradil děda. Zrovna
dával králíkům, když zahlédl postavičku, jak se drape po žebříku
na seník.
„Pepíku, jdeš s toho žebříku dolů?! Ještě mi tam našlapeš
do vajíček. Někde mi tam zanáší, mrcha,“ jen tak si ještě ufouknul
pod vousy, aby Pepík neslyšel.

„Kluci to je kýbl s hnojivem, tak kurňa bacha.“
„Franto uhni, raději to vyndám sám. S těmi roztřepanými,
havířskými pazurami, možeš tak akorát cukrovat koláče.“ Děda
jednoznačně převzal iniciativu a pod jeho dozorem se vynášelo
haraburdí ven a zase zpátky.
Musím teda říct, že otec i strejda se drželi, jindy by si už byli,
vjeli s dědou do vlasů, ale přítomnost tety, mámy a babičky, které
jako drábi, dohlížely nad vykonávanou záchrannou akcí, držely
všechny na uzdě. A tak se za malou chvíli podařilo Vendulku
vyprostit. Zaplať Pánbůh, měla jen vymknutý kotník a pár škrábanců. Zato táta s dědou to schytali od mámy a babičky nejvíce.
Dávaly jim Vendulčino zranění za vinu a jako omáčku přidaly
hororové zkazky, jak mohlo vše dopadnout. Oponentura z jejich
strany, že tam nikdo nemá co dělat, jim spíše přitížila, a byli
vzápětí nazváni starými kozly a sběrateli odpadů.

„Dědo, to musíš tak hulákat? Teď mě Jeník určitě zapiká,“
posmutněle se Pepík zamračil, ale když viděl dědu mrskat vousy,
raději trucovitě slezl.

Náladu však vyspravil návrat usměvavé Vendulky z nemocnice, která si přivezla k obdivu i závisti všech dětí, berličky
a krásnou sádru. Ten den se grilovací orgie protáhly až do brzkých
ranních hodin, kde se také pod nátlakem babičky, mámy i tetiček
dohodla brigáda k úklidu celé šopy.

Netrvalo dlouho a Jeník našel všechny děti, krom Vendulky.
Ale hledat jí nemusel, zakrátko se prozradila sama. Pronikavý
výkřik a pláč, byl dostatečný směrovač a ukazatel. Teta Jana v tu
ránu vyprskla ukousnutý koláč strejdovi Tondovi rovnou do
obličeje.

Slib daný otcem a dědou v opojení alkoholu, již nebylo možné
vzít zpět. A tak další víkend, vypukla akce „Z“, jak se kdysi
říkávalo. Pro tento účel si táta nechal přivést ze sběrny kontejner.
„Když už, tak už a jaký pak s tím štráchy, náplast se má strhnout
rychle a bezbolestně.“

„Tondo, tak dělej proboha něco?“ burcovala teta otce svých

Ten den jsem si raději přivstal a začal s vyklizením dříve, abych
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mohl odpoledne pryč. A šlo mi to docela dobře, ovšem jen
do chvíle, než se zjevil otec.
„Kam s tím jdeš?“ změřil si mne přísně.
Nejdřív nechápu, o čem to mluví, držíc v ruce staré pozinkované, leč lehce narezlé plechy. Vytrhl mi je z rukou a šel je uložit
zpět do šopy.
„Víš, kolik mě stály… piv,“ dodal tak vážně, jako by to byl jeho
největší poklad, ale nebyl. Chtělo se mi smát, ale stačilo, aby se
otec nahnul do kontejneru, a málem jsem volal záchranku.
Nemohl uvěřit, že můžu vyhodit takové poklady, jako starý
přidřený motor, děravé zahradní kolečka, nefunkční sekačku
vyrobenou ze starého kočárku a motorku z pračky, kterou otec
kdysi vlastnoručně vyrobil, ráfky na kola Škody MB, které už
deset let nemáme a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Se vším
měl své plány, které už dvacet let nestihnul uskutečnit. No,
nakonec jsme místo nošení haraburdí do kontejneru, kontejner
vybírali, až v něm zůstalo jen pár rezavých trubek.
„Víš co, Danku, běž něco pojíst a já si to tady zatím přeberu.“
Poklepal mi na rameno a pustil se do práce.
Ani jsem nestihl dopít čaj a venku se strhla ohromná hádka.
To se otec s dědou přetahovali o jakousi nádobu.
„A co s tím jako budeš dělat? Vždyť je to kus starého děravého
plechu!“ houkl otec s respektem na svého otce.
„Kdybys nebyl blbej, věděl bys, že je to nádoba na setí obilí.
To si takto přehodíš přes rameno, nasypeš zboží a už seješ.“ Udělal pár kroků, aby otci demonstroval způsob setí.
„A kdo dneska ručně seje na poli?“ klepal si otec na čelo, čímž
dával dědovi jasně najevo, co si o tom myslí a nádobu znovu
odnášel ke kontejneru.
„Víš co, dej to sem, babička si do ní nasadí aspoň muškáty.“
Vyškubl otci nádobu z rukou a dal ji vítězoslavně bokem. Jakmile se však otočil zpět k otci, uviděl v jeho rukou další srdcovku.
„Seš padlý na hlavu, to je medomet? Víš, jakou to má dneska
cenu?“ máchal kolem sebe děda rozčíleně rukama.
„Možná pět korun na šrotišti a to je budu přemlouvat, aby si
ten děravý krám vzali,“ kontroval dědovi otec.

„Ten půjde z domu, jedině přes moji mrtvolu,“ utnul děda
tento rozhovor a tím také skončila akce „Z“. Prostě jsme narazili
na generační názorové rozdíly a z toho plynoucí, různý pohled na
užitečnost všeho haraburdí, které šopa nabízela. Otec tedy
s omluvou vrátil prázdný kontejner, a všechny poklady ještě
dlouho zůstaly na svém místě ve staré šopě.
Ovšem čas nelze zastavit, domek s ubíhajícími léty potřeboval
nový kabát a to znamenalo odstranit i boudu přilepenou ke zdi.
Majíc stále v paměti společnou akci při likvidaci starého haraburdí, raději jsem oba aktéry, otce i dědu, vyslal za pratetičkou,
dědovou sestrou na Slovensko a poté se pustil do práce, ať mám
přes víkend vše hotovo. Srdce mi trochu krvácelo, když jsem se
zbavoval torza mé první motorky a některých opravdu starých
kousku naše letité veteše, ale jak říkal kdysi otec, náplast se má
strhnout rychle a bezbolestně. S každým kouskem, jenž se mi
dostal po létech do ruky, se v hlavě otevřel šuplík plný vzpomínek,
které by jinak byly dávno zapomenuty. A tehdy mi došlo, že poklady, které šopa uchovávala, nebyly materiální, ale vzpomínky,
to bylo na ní to nejcennější. I proto jsem si ponechal nářadí a věci,
na kterých otec i děda lpěli nejvíce.
Po návratu ze Slovenska otec s dědou viděli už jen vykopané
základy pro novou garáž a po šopě ani památky. Dlouho tam stáli,
jako kamenné sloupy a snad uronili i slzu, ač věděli, co je
po příjezdu čeká. Ještě nějakou dobu se nemohli smířit s faktem,
že už bouda není. Dávali mi to za vinu a do garáže se jim nechtělo.
Netušili však, že se do ní postupně vrací některé kousky a nářadí,
které po opravě sloužily spíš jako rekvizity a zdobily novou garáž.
Nemohl chybět ani tátův sportovní volant, na který byl ve svém
MB patřičně hrdý. Ale nejlépe se na zdi vyjímal dědův chladič
z uprděného pavouka a jako bonus mi kamarád vyrobil ze starého
medometu otočnou skříňku na šroubky. Vzpomínám na ten den,
kdy jsem vše připravil a pozval oba na oficiální kolaudaci garáže.
Málem to s nimi seklo a dojetím ukápla i slza, tehdy mi bylo odpuštěno.
Nevím proč, ale i když šopa dávno nestojí a děda už se ztratil,
vždy naše společné chvíle s otcem a mým synem končí v garáži
u medometu, který mimo jiné, slouží jako stolička pro vychlazené
pivko a je opět svědkem všech debat o nesmrtelnosti brouka. Je
to prostě místo, kde působí nějaká magická síla, která nás
odtamtud nechce pustit.

„Tak vidíš, když ho tam nechtěj, tak si ho necháme.“ A položil
jej vedle nádoby na zboží. Poté stejně jako otec nahlídnul do
kontejneru. Chvíli na to zrudnul, zakroutil hlavou, naklonil se
dovnitř a tahal ven starý chladič.
„Tati, to nemyslíš vážně! Co s tím budeš dělat, vždyť teče
a pavouka už taky nemáš?“
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Martin Holexa,
Rychaltice

GOLF
HUKVALDSKÝ GOLF SLAVÍ 7. NAROZENINY
Dne 13. srpna 2018 uplynulo sedm let od otevření Golfového
hřiště Hukvaldy. V roce 2011 jsme jej otevírali jako šestijamkové
bez regulérních greenů. Dnes je hřiště devítijamkové a disponuje
zavlažovanými greeny a odpališti. O celou hrací plochu se stará
tříčlenný tým pod vedením Martina Matuly. Při golfovém hřišti
je od dubna do října otevřena pod vedením paní Karly Matulové
také klubovna, která má kapacitu 28 míst a další místa pak i na
venkovní terase s výhledem na hukvaldský hrad, slouží nejen
golfistům, ale i široké veřejnosti. Letos v září se hřiště rozroste
o další tři hektary a jeho délka se prodlouží o cca 500 metrů. Tímto
získáme parametry mistrovského hřiště.
K dnešnímu dni má Golfový klub Hukvaldy 235 členů, z toho
cca 40 členů je z naší obce, včetně 20 dětí. Pro členy klubu pořádáme golfové zájezdy např. do Španělska, Turecka, Rakouska
i po krajích českých a slovenských. V letošním roce se naše družstvo mužů probojovalo z krajského přeboru do druhé ligy. Každé
úterý v odpoledních hodinách probíhá přímo na hřišti golfová
školička pod vedením trenéra Marka Veselky. Od září 2018 se
bude na zdejší základní škole konat také golfový kroužek pod
vedením Mgr. Marcely Jaškové. Tréninky seniorů vede Zbyšek
Bartulec, máme však i trenéry na individuální výuku – Petra
Bukovjana a Patrika Faldynu. Kdo by chtěl začít s golfem, naše
hřiště je ideální jak pro začínající, tak pro pokročilé golfisty.
Součástí klubovny je malý golf-shop, kde najdete vše potřebné
pro hru, půjčovnu holí, setů i golfových vozíků. Každoročně
pořádáme Den otevřených dveří, kde se můžete s tímto krásným
sportem seznámit.
Tým Golfového klubu Hukvaldy

Podrobnější informace
včetně kontaktů na trenéry
najdete na:

www.golfhukvaldy.cz
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POZVÁNKA NA TRADIČNÍ VÁNOČNÍ JARMARK PRO DOBROU VĚC 2018
Velmi rádi bychom Vás všechny v předstihu pozvali na VII.
ročník Vánočního jarmarku pro dobrou věc, který se bude jako
tradičně konat na hornosklenovské točně a v okolí Penzionu
Roubenka v sobotu 17. listopadu 2018 od 9:00 do 16:00 hod.
Uspořádání celé této akce tentokrát zaštiťuje Spolek nezávislých
vesnických žen z Hukvald, který funguje již 11 let a jehož program
nově naplňuje přípravu a realizaci celého jarmarku.
Jako každoročně pro Vás přichystáme spoustu stánků s rukodělnými výrobky od keramiky po dekorační textil, háčkované
ozdoby a hračky, věnce, bižuterii a kovářské výrobky. Kromě toho
Vás bude čekat i mnoho různých dobrot k snědku a občerstvení
na zahřátí. Pro děti bude již třetím rokem připraven starodávný
kolotoč, bude na ně čekat poník Orel a tvořivá kovářská dílna pod
vedením uměleckého kováře Jindřicha Veselého. Dospělí si budou
moci nechat vyložit karty a určit karmu u paní Bronislavy Havlové.
Provázet celou akcí bude skupina Řehole, můžete se těšit
i na Mikuláše a jeho partu, a také na vystoupení Lašánku.
A protože bychom rádi udrželi tradici převážně vesnického
jarmarku v duchu lašských Vánoc, rádi bychom upřednostnili
před jinými trhovci naše spoluobčany, kteří také něco vyrábějí či
tvoří, a nabídli jim možnost místa a prodeje v našich stáncích.
Vítány jsou také místní hudební seskupení. Kdo by měl zájem,
neváhejte se ozvat na email tereza.mat@seznam.cz nebo
myschenka@gmail.com, anebo na telefonní číslo 731 504 419
či 776 611 370.
Budeme se na Vás všechny těšit v předvánoční atmosféře
v sobotu 17. listopadu na Horním Sklenově.
Za celý organizační tým
Michaela Hrčková

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL LEOŠE JANÁČKA
JAKÝ BYL LETOŠNÍ MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL LEOŠE JANÁČKA?
Obě v ýročí, která byla zmiňována, tedy
100. výročí vzniku samostatného Československa
a 90. výročí úmrtí Leoše Janáčka, se prolínala celým
festivalem jak v programové, tak interpretační
rovině. Připomeňme například společný večer
českého vynikajícího varhaníka Pavla Svobody
a slovenského pěvce Gustáva Beláčka, který
s neskutečnou pokorou zazpíval Dvořákovy Biblické

Letos se poprvé konal Mezinárodní hudební
festival Leoše Janáčka, který vznikl spojením festivalů Janáčkův máj a Janáčkovy Hukvaldy. Jeho
průběh byl velmi pozorně sledován odborníky
i laickou veřejností, jejichž otázky byly shodné: splní
festival očekávání a proklamace pořadatelů? Již nyní
můžeme odpovědět, že festival očekávání a svůj cíl
naplnil.
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Svatopluk Lév 2.6.2018_Příhody lišky Bystroušky

Martin Válek 9.6.2018_Italské hudební nokturno

písně, Jazzový podvečer s výjimečným souborem trumpetisty
Juraje Bartoše Bratislava Hot Serenaders s milým hostem
Milanem Lasicou nebo uvedení, u nás nehrané skladby, představitele slovenské národní hudby Jana Cikkera Variace na
slovenskou lidovou píseň. Česko-slovenská vzájemnost byla
charakteristická již pro zahajovací koncert festivalu, na němž
v podání České filharmonie hrající pod taktovkou Petra Altrichtera, zazněla symfonická báseň V Tatrách Vítězslava Nováka.
Tvorba Leoše Janáčka byla uvedena v daleko větší míře i rozmanitosti než v předchozích letech. Za zmínku stojí zejména provedení suity z opery Její pastorkyňa Litevským národním symfonickým orchestrem v čele s jeho šéfdirigentem Modestasem
Pitrénasem a uvedení opery Příhody lišky Bystroušky operním
souborem Slezského divadla v Opavě a krásném přírodním
prostředí amfiteátru Hukvaldské obory. Festival samozřejmě
nabídl řadu dalších zajímavých večerů a programů. Svými výkony
v sólových recitálech zaujali klavírista Roman Rabinovich, houslista Julian Rachlin nebo varhaník Jeremiah Stephenson.
K velkým zážitkům patřil koncert slovinského souboru Ingenium

Ensemble, pěvecký galakoncert Adama Plachetky, večer
s Cameratou Salzburg či s koncertním provedením Balady pro
banditu.
„Všechny koncerty konané v Hukvaldech měly svou jedinečnou
atmosféru a vysokou uměleckou úroveň. Podařilo se využít genius loci
Janáčkova rodiště v maximální míře, což všichni početní návštěvníci
koncertů ocenili. Za zvláštní zmínku stojí uvedení Janáčkovy opery
Příhody lišky Bystroušky, které nepokazila ani krátká přeháňka a které
sledovaly nadšené děti společně se svými rodiči a prarodiči.“
Jaromír Javůrek,
ředitel MHF Leoše Janáčka
Dojmy celého festivalového týmu jsou tedy veskrze pozitivní,
už jen proto, že z 31 večerů byla téměř polovina vyprodaná. Udržet
pozornost návštěvníků po dobu 6 týdnů konání festivalu nebylo
vždy snadné a i přes drobné chyby snad MHF Leoše Janáčka svým

Martin Straka 30.6.2018_obora

Martin Straka 30.6.2018_Závěrečné operní gala
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programem a průběhem potvrdil, že se stává významným
hudebním festivalem s janáčkovskou tematikou a programem
v Evropě. Nadále však budeme pracovat především na zlepšení
komplexních služeb posluchačům. Následující ročník MHF
Leoše Janáčka se bude konat v termínu 28. 5. – 1. 7. 2019. Již
teď můžeme přislíbit účast výborných umělců. Dorazí například

klavírista Dénes Várjon, Lisztův komorní orchestr, Symfonický
orchestr Toulouse a další.
Děkujeme všem věrným, nejen hukvaldským, posluchačům!
Tým MHF Leoše Janáčka

LEOŠ JANÁČEK
HUDEBNÍ MARATON LEOŠE JANÁČKA
Hudební maraton Leoše Janáčka nabídne v ýlet na
Hukvaldy s Jiřím Zahrádkou či výjimečný koncert v kostele
sv. Mikuláše v Rychalticích
V letošním roce si hudební svět připomíná 90. výročí úmrtí
jednoho z největších českých skladatelů Leoše Janáčka.
Na sklonku roku oslavíme 100. výročí vzniku republiky. Na
obě výročí reaguje Janáčova filharmonie Ostrava, která pro
své posluchače připravila čtyřdenní víkendový festival –
Hudební maraton Leoše Janáčka. Ten je závěrečným zakončením projektu Janáček Ostrava 2018, který upomíná na
Janáčkovo výročí celoročními koncerty a zajímavými akcemi,
souvisejícími s životem a dílem skladatele.
Janáčkův rok v Ostravě vyvrcholí na sklonku října čtyřdenním
víkendovým festivalem nazvaným Hudební maraton Leoše
Janáčka, kterým pořadatel festivalu – Janáčkova filharmonie
Ostrava – uzavře celý projekt Janáček Ostrava 2018 a zároveň
oslaví 100. výročí samostatné Československé republiky. Hudební
maraton Leoše Janáčka nabídne ve čtyřech dnech silnou koncentraci Janáčkovy tvorby. „Kde jinde můžete slyšet skoro 40 skladeb
jednoho skladatele na 17 koncertech během čtyř dní,“ říká Jan
Žemla, ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava, a dodává: „jedná
se o první akci podobného ražení v České republice, pro jejíž formát
jsme našli inspiraci v zahraničí.“

vystoupení s Moravskou lidovou poezií třetí festivalový den
s Mucha Quartetem v ostravském Cooltouru, podobně jako
na Mateřštinu Jiřího Slavíka, jejíž derniéra se uskuteční v rámci
České republiky právě na janáčkovském maratonu. Pozveme vás
do Divadla Antonína Dvořáka na Janáčkovu operu Osud, těšit se
můžete i na doprovodný program: ať už se jedná o výlet
na Hukvaldy s Jiřím Zahrádkou, předním českým odborníkem
na život a dílo Leoše Janáčka, či na noční filmový klub, kde vám
promítneme filmy o Janáčkovi.
V rámci výletu na Hukvaldy, který se uskuteční 27. 10. 2018,
bude návštěvníky, ale i místní obyvatele čekat od 9.30 bohatý
kulturní program: zajímavé povídání o Janáčkovi v Janáčkově
rodném domě s Jiřím Zahrádkou, předním českým odborníkem
na skladatelův život a dílo, komentovaná prohlídka v Památníku
Leoše Janáčka či prohlídka kostela sv. Maxmiliána. Výlet bude
zakončen koncertem v kostele sv. Mikuláše v Rychalticích, v rámci
nehož bude možné vyslechnout nejen Janáčkovu ranou duchovní
tvorbu, ale i díla italských renesančních mistrů v podání vynikajícího souboru Musica Florea, jehož uměleckým vedoucím je violoncellista Marek Štryncl. Nenechte si ujít skvělou příležitost dozvědět se více o Janáčkovi a vyslechnout si jeho téměř
neznámou duchovní tvorbu. Na komentovanou prohlídku
i povídání o Janáčkovi je vstup volný.

Z pestré nabídky maratonu vás do Ostravy zveme na vystoupení klavíristů Lukáše Vondráčka, Martina Kasíka, Ivo Kahánka
či Jana Bartoše. Nebude chybět ani Moravská lidová poezie
v písních s Kateřinou Kněžíkovou či Zápisník zmizelého s Ľudovítem Ludhou. Fanoušci Ivy Bittové se mohou těšit na její

Bližší informace o Hudebním maratonu naleznete na

www.janacek2018.cz/maraton

PROGRAM VÝLETU NA HUKVALDECH
9.30 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 11.30
12.30 – 13.30

povídání o Janáčkovi v rodném domě s Jiřím Zahrádkou
procházka k soše lišky Bystroušky / prohlídka kostela sv. Maxmiliána
komentovaná prohlídka – Památník Leoše Janáčka
koncert v kostele sv. Mikuláše v Rychalticích
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25.–28. 10. 2018
HUDEBNÍ
MARATON
LEOŠE
JANÁČKA

4 dny | 17 koncertů | 40 skladeb
Mimořádný festival ke 100. výročí vzniku Československa
Festival finančně podpořili:

Hlavní mediální partner:
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Mediální partneři:

MOBILNÍ HOSPIC ONDRÁŠEK
DOMA AŽ DO KONCE
Zůstat doma až do konce není pro nevyléčitelně nemocné
samozřejmost. Existují však organizace, které Vám v tom
pomohou.

mě na tuto možnost upozornil. Kéž by tuto možnost měli všichni
umírající.“ Ondrášek působí i na území vaší obce. Nebojte se nás
kontaktovat.

Ne vždy je možné, aby umírající člověk v posledním stádiu
nemoci zůstal doma a nemusel strávit toto období v nemocnici
nebo jiných zařízeních. Můžete se ale obrátit na mobilní hospice,
které Vám pomohou. Mobilní hospic Ondrášek pečuje bezplatně
o nevyléčitelně nemocné děti a dospělé v jejich domovech, aby
mohli závěr svého života strávit mezi svými blízkými. „Specializovanou paliativní péčí ulevujeme pacientům od fyzických
i psychických obtíží, které nemoc přináší. Současně podporujeme
rodiny, které pečují o svého blízkého,“ vysvětluje Bc. Bronislava
Husovská, DiS, ředitelka Ondrášku. Pracujeme v multidisciplinárním týmu, který tvoří lékaři, zdravotní sestry, fyzioterapeutka, sociální pracovnice, psychologové a duchovní. Všichni naši
pacienti mají k dispozici pohotovostní číslo, na které mohou volat
24 hodin denně 7 dní v týdnu. „Naši lékaři i sestry vyjíždí každý
den za pacienty domů. Našim cílem je udržet vysokou kvalitu
života až do úplného konce. Není to lehká práce, ale vždy nás
povzbudí, že ji děláme dobře. Důkazem toho jsou dopisy, které
dostáváme,“ upřesňuje Bronislava Husovská. Jedním z takovýchto dopisů je i vzkaz od paní pečující o svého muže: „Manžel
se denně těšil na příchod sestřiček. Byly milé, veselé a komunikativní. Byla to jedna z nejhezčích chvilek našeho utrápeného
dne. Bez jejich pomoci (morální i odborné) nevím, jak bychom
celou situaci zvládli. Nikdy nepřestanu být vděčná lékaři, který

Od 8. do 14. října proběhne 2. ročník kampaně DOMA., do
kterého se zapojilo dalších 11 hospiců po celé ČR. Více informací
se dozvíte na www.darujpapuce.cz nebo www.umiratdoma.cz.
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KONTAKTY
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.
Gurťjevova 459/11
Ostrava-Zábřeh
TELEFON

727 805 329
603 566 336
Více informací naleznete také na

www.mhondrasek.cz

ZMĚNA U SLUŽBY CASHBACK
Dohodou tuzemských bank se od 1. 7. 2018 mění výše minimálního nákupu na 1,- (původně 300,-) a
hotovost v prodejnách lze vybírat v rozmezí částek od 100,- do 3.000,- (původně jen do 1.500,-).
UPOZORNĚNÍ: tato služba není nárokovatelná a je vždy jen na obchodníkovi, zda cashback poskytne
(nemusí mít v pokladně dostatek hotovosti).

Taneční v hotelu Hukvaldy pro mírně pokročilé
pod vedením tanečního mistra Miroslava Gilara.

Začínáme 25. 9. 2018
v 19.30 hod.
Každé úterý po dobu 6 týdnů (6 lekcí)
Cena: 1500 Kč za pár a šest lekcí
nebo 300 Kč za jednu lekci
Přihlášky: Zdeňka Štolfová, tel. 775 699 868

– 65 –

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

Informace pro zákazníky prodejny COOP na Hukvaldech
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AKTIVIZAČNÍ A MOTIVAČNÍ PROGRAMY PRO OSOBY S AUTISMEM
Organizace MIKASA z.s. rozšiřuje aktivity projektu „Aktivizační a motivační programy pro osoby s autismem“
do dalších měst Moravskoslezského kraje. Cílem projektu je podporovat a motivovat jeho účastníky v překonávání
životních překážek tak, aby se mohli co nejvíce zapojovat do běžného života – navazovat a udržovat vztahy s druhými
lidmi, získat a udržet si práci, věnovat se svým koníčkům a zájmům.
Jedinečnost tohoto projektu spočívá v tom, že se zaměřuje na dospívající a dospělé s diagnózou autismu či Aspergerova syndromu.
Jednou z priorit projektu je jeho dosažitelnost, proto jsou veškeré aktivity nabízeny zdarma. Realizační tým také
dojíždí přímo za účastníky – do měst, kde je o aktivity zájem.
„Spolupráce s účastníkem projektu začíná individuálními konzultacemi, jejichž účelem je co nejlépe poznat specifické
potřeby účastníka a problémy, se kterými se potýká. Na základě těchto konzultací je pak účastníkovi nabídnuta účast na vhodných
aktivitách,“ říká vedoucí týmu projektu Soňa Tichá.
Ve spolupráci s pracovníky projektu může účastník vybírat ze vzdělávacích a terapeutických aktivit v různých oblastech
(komunikace, společenské chování, právo, zaměstnávání, a další). Tyto aktivity pak probíhají
Cítím se osaměle. Chci si zajít do
ve skupinách. „V rámci vzdělávacích aktivit je naším
kina. Chci mít kamaráda. Chci mít
partnera. Chci si najít práci. Chci
cílem předat účastníkům teoretické poznatky, které
si zajít na večeři. Chci si zajít do
knihovny. Chci si zajít na sportovní
jim chybí k tomu, aby mohli úspěšně zvládat běžné
utkání. Chci cestovat. Chci se zbavit
nepříjemných návyků.
situace. V terapeutických aktivitách pak převádíme
teoretické znalosti do praxe – v bezpečném prostředí
a s podporou lektorů nacvičují účastníci situace, které
jsou pro ně náročné – ať už jde o vedení rozhovoru
s přáteli, nebo o pracovní pohovor. Skupina navíc
poskytuje účastníkům mnoho benefitů – mohou zde
sdílet své problémy i radosti s lidmi, kteří mnohdy mají
podobné zkušenosti,“ pokračuje v představování
Získávám odvahu jít do kina. Hledám
projektu Tichá. Skupinová setkávání jsou pravidelná
si kamaráda. Hledám si partnera.
Hledám si práci. Učím se orientovat
a probíhají obvykle jednou týdně dle časových
v mapě. Hledám si informace. Sdílím své
problémy s druhými.
MIKASA z.s. je nestátní nezisková orgamožností účastníků.

Aktivizační
a motivační
programy
pro osoby
s autismem

V současné době jsou pracovníci projektu
schopni ihned zahájit aktivity v jakémkoli městě
Moravskoslezského kraje. V případě zájmu neváhejte kontaktovat Mgr. Soňu Tichou, vedoucí týmu
projektu na telefonním čísle 732 384 683, případně
na e-mail: sona.ticha@mikasa-detem.cz.
Projekt vznikl za podpory Evropské unie, Evropského sociálního fondu, Operačního programu
Zaměstnanost.
Mgr. Soňa Tichá
vedoucí týmu projektu, psycholog
e-mail: sona.ticha@mikasa-detem.cz
tel.: 732 384 683

nizace, která působí ve městě Ostrava od
roku 2009, kde provozuje služby pro osoby
s autismem a kombinovaným postižením.

Na základě získaných zkušeností s poskytováním služeb lidem s poruchou autistického spektra rozšiřujeme nabídku
služeb o aktivity zaměřené na podporu
a rozvoj schopností a dovedností osob
s Aspergerovým syndromem a vysokofunkčním autismem od 16 let.
Chcete něco ve svém životě změnit?
Potřebujete dodat odvahu?
Chcete mít někoho, kdo Vás podpoří?
Jsme tady pro Vás i ve Vašem městě.
Projekt je realizován v jednotlivých městech
Moravskoslezského kraje.

www.mikasa-detem.cz
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Chodím do kina. Chodím s kolegy na
sportovní utkání. Jezdím na výlety.
Půjčuji si knížky v knihovně. Nakupuji si.
Zvu svého kamaráda do divadla.
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Povinné údaje periodického tisku dle zákona č. 46/2000 Sb.:
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