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Slovo StaroSty

Vážení	spoluobčané,

uplynuly	zhruba	 tři	měsíce	od	mého	posledního	článku.	
V té	době	jsme	se	díky	šířící	se	virové	nákaze	všichni	nacházeli	
v situaci,	která	byla	pro	nás	všechny	nová	a nejistá.	Prožili	jsme	
složité	období,	které	se	více	či	méně	dotklo	každého	 jednot-
livce	a všech	věkových	kategorií.	Opatření	vlády	ČR,	která	byla	
v  této	souvislosti	vyhlášena,	 se	začínají	postupně	uvolňovat	
a zmírňovat,	ale	budeme	se	ještě	muset	obrnit	trpělivostí,	než	
se	vše	vrátí	do	původních	kolejí.	I život	v naši	obci	byl	a stále	je	
ovlivněn	těmito	událostmi.	Byli	jsme	nuceni	po	nějakou	dobu	
zavřít	budovu	obecního	úřadu	pro	veřejnost,	ale	všichni	úředníci	
nadále	 chodili	 do	 práce	 a  dělali	 svoji	 práci.	 Totéž	 platí	 pro	
zaměstnance	zabezpečující	venkovní	údržbu	a stavební	práce	
v obci.	 Jedna	pozitivní	zpráva	 je,	 že	nikdo	v naši	obci	nebyl	
a není	nakažen.	Chtěl	bych	tímto	poděkovat	všem	za	dodržování	
karanténních	opatření,	dále	všem,	kteří	šili	roušky	a taky	těm,	
kteří	nabízeli	jakoukoliv	pomoc.	

Pokračuje	výstavba	hřiště	v areálu	základní	školy,	která	byla	
zahájena	v listopadu	loňského	roku.

Z	 důvodu	 nepříznivých	 klimatických	 podmínek,	 dále	
nutnosti	dodatečné	stabilizace	podloží	pod	zpevněnými	plochami	
o celkové	výměře	2 000	m2	a  také	s omezeními	v souvislosti	
s koronavirem,	jsme	byli	nuceni	posunout	termín	dokončení	díla	
o měsíc	a půl,	a to	na	15.	7.	2020.	Koncem	května	bylo	zahájeno	
asfaltování	ploch,	na	které	bude	následně	nanesen	tartanový	
povrch.	Postupně	už	probíhají	okolní	terénní	úpravy.	V původní	
projektové	dokumentaci	(z	roku	2009),	nebylo	zahrnuto	osvět-
lení	hřiště,	a proto	rada	obce	rozhodla	o realizaci	osvětlení	ještě	
v průběhu	stavby.	Samozřejmě	to	přineslo	navýšení	nákladů,	ale	
zase	to	umožní	využívat	hřiště	i v	pozdějších	hodinách.	Navíc	
dodatečná	 instalace	svítidel	by	byla	 technicky	komplikovaná	
a cenově	mnohem	nákladnější.	Snažili	 jsme	se,	aby	 finanční	
náklady	byly	co	nejnižší	a proto	podstatnou	část	těchto	prací,	
prováděli	naši	zaměstnanci	nebo	byli	nápomocni	odborné	firmě	
při	samotné	instalaci	sloupů	a svítidel.	Hřiště	bude	primárně	
sloužit	základní	škole	k výuce	tělesné	výchovy,	aktivitám	dětí	ve	
školní	družině,	ale	mimo	tuto	vymezenou	dobu	všem	spolkům	
v obci,	které	projeví	zájem	hřiště	pravidelně	využívat	a  taky	
samozřejmě	našim	dětem	ve	volných	chvílích.	Hřiště	bude	volně	
přístupné,	jen	na	noc	se	bude	zamykat.	Běžecký	ovál,	bude	vždy	
volně	přístupný.	Před	otevřením	hřiště	bude	zveřejněn	on-line	
rezervační	kalendář.

V	dubnu	byly	na	základě	smlouvy	o dílo	s firmou	Jan	Slabý	
započaty	 práce	 na	 výstavbě	 sběrného	 dvora	 v  Rychalticích	
(vedle	silážních	jam),	který	bude	dokončen	v říjnu	tohoto	roku.	

Dříve	než	firma	zahájila	práce,	tak	naše	stavební	četa	odvedla	
v tomto	areálu	kus	práce.	Vybudovali	zemní	elektro	přípojky,	
splaškovou	a dešťovou	kanalizaci,	a sdělovací	kabely	k budově	
bývalé	sýpky	a budově	budoucího	technického	zázemí	(bývalý	
teletník).	Právě	tato	budova	prochází	letos	největší	rekonstrukcí.	
V části	budovy	již	máme	nová	okna	a dveře	a postupně	budeme	
v  opravě	pokračovat.	V měsíci	 červnu	nás	 čeká	 vybudování	
vodovodní	přípojky,	kterou	budeme	realizovat	opět	vlastními	
silami.	Do	pracovního	poměru	jsme	přijali	nového	zaměstnance	
s odborností	pro	výkon	vodoinstalačních	a topenářských	prací	
a zakoupili	jsme	nový	minibagr,	který	nám	umožní	tyto	drobné	
výkopové	práce	realizovat.

Druhým	rokem	pokračuje	oprava	dřevěnice	na	Hukvaldech.	
Hlavním	cílem	pro	tento	rok	je	rekonstrukce	částí	roubených	
stěn,	oprava	základů,	demontáž	střešní	krytiny,	oprava	krovů,	
montáž	střešní	krytiny,	 impregnace	atd.	Práce	byly	zahájeny	
v dubnu.

V	lednu	jsme	podali	žádost	o dotaci	na	výstavbu	II.	etapy	
splaškové	kanalizace	 v  obci.	Na	podzim	budeme	vědět,	 zda	
dotaci	dostaneme.	Potom	přistoupíme	k výběru	zhotovitele	a na	
základě	vysoutěžené	ceny	rozhodneme	o realizaci	stavby,	která	
by	mohla	být	započata	na	jaře	roku	2021.	Cena	stavebních	prací	
dle	projektové	dokumentace	je	74	855	585 Kč	bez	DPH.	Celková	
délka	stok	je	5759	m,	celková	délka	veřejných	částí	kanalizačních	
přípojek	1329	m,	počet	přípojek	208.	Vybudováním	této	další	
etapy	kanalizace,	bychom	vytvořili	stejné	možnosti	pro	likvidaci	
odpadních	vod	pro	většinu	majitelů	nemovitostí	v obci.	I když	se	
mnou	nemusí	všichni	souhlasit,	stále	si	myslím,	že	i přes	finanční	
náklady,	které	si	stavba	kanalizace	vyžádá,	je	nutné	tuto	otázku	
řešit.	 Jinak	budeme	 jako	horký	brambor	 tento	problém	stále	
přehazovat	do	dalších	let.	Dnes	se	občas	setkávám	s názory	typu	
„proč	já	musím	platit	stočné,	když	někteří	nemusí“.	Přijde	doba,	
kdy	bude	způsob	likvidace	odpadních	vod	z jednotlivých	nemovi-
tostí	přísně	kontrolován,	a v	případě	nezákonného	jednání	budou	
hrozit	finanční	sankce.	Dle	zákona	existují	3	způsoby	likvidace	
těchto	vod.	Napojení	na	splaškovou	kanalizaci,	domovní	ČOV	
nebo	uzavřený	septik	bez	přepadu.

U	septiku	platí,	že	v případě	kontroly,	musí	majitel	domu	
předložit	doklady,	ze	kterých	je	zřejmé,	že	vyvezl	tolik	odpadní	
vody,	kolik	 spotřeboval	pitné	vody	za	celý	 rok.	Když	porov-
náme	průměrnou	cenu	za	vývoz	septiku	200 Kč/m3	 s  cenou	
stočného	 38  Kč/m3,	 je	 zřejmé	 co	 je	 výhodnější.	 V  případě	
domovní	ČOV	zase	musíme	počítat	 s počáteční	 investicí	 (ty	
jsou	nutné	 i v	předchozích	případech),	provozními	náklady,	
životností	zařízení	a povinnostmi	s odběrem	vzorků	a  jejich	
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předkládání	ke	kontrole.	Takže	až	se	budou	v budoucnu	občané,	
kteří	nebudou	mít	možnost	napojení	na	kanalizaci	ptát,	proč	
musí	platit	za	likvidaci	splašků	podstatně	více	než	jiní,	můžeme	
říct,	že	jsme	udělali	pro	výstavbu	II.	etapy	kanalizace	všechny	
kroky,	které	 jsme	udělat	mohli,	ale	např.	z důvodů	vysokých	
finančních	nákladů	se	stavět	nebude.	Anebo	kanalizaci	rozší-
říme	i za	cenu	větší	finanční	zátěže.	Já	jako	starosta	o tom	sám	
nerozhoduji,	ale	plním	plán	na	rozšíření	kanalizace,	který	schvá-
lilo	zastupitelstvo	obce	v Programu	rozvoje	obce	Hukvaldy	na	
období	let	2019	–	2022.

V	 loňském	 roce	 byla	 dokončena	 rekonstrukce	 mostu	
„U	lakovny“	na	Hukvaldech.	Po	vykácení	dřevin	kolem	mostu	
v průběhu	rekonstrukce,	vznikly	po	stranách,	kde	 již	nesahá	
nové	zábradlí	mostu,	nechráněné	úseky,	kterými	hrozil	v případě	
nepozornosti	pád	z příkrého	břehu.

Z	 tohoto	 důvodu	 rada	 obce	 rozhodla	 zábradlí	 v  těchto	
úsecích	dodělat.	Tuto	zakázku	realizovala	v květnu	fa	Stanislav	
Zubek	za	cenu	48	900 Kč.

V	červnu	byla	zahájena	rekonstrukce	druhé	poloviny	mostu	
u restaurace	u Štamgastů	v Dolním	Sklenově.	Opravu	provádí	
fa	TRADESTAV,	která	opravovala	první	část	mostu.	Most	 je	
dostatečně	široký,	takže	je	průjezdný	i po	dobu	opravy.

V	červnu	bude	zahájena	další	etapa	opravy	koryta	mlýn-
ského	náhonu	v délce	90	m	a  to	úsek	kolem	vodního	mlýna	
v Dolním	Sklenově.	Opravu	bude	provádět	firma	Lesostavby.

V	letošním	rozpočtu	ještě	počítáme	s výstavbou	nové	komu-
nikace	v Dolním	Sklenově	na	konci	ulice	za	veterinou	a opravou	
komunikace	za	ZŠ	-	bývalé	rybníky.

V	roce	2019	byla	v souvislosti	s výstavbou	rychlostní	komu-
nikace	Rychaltice-Rybí,	která	je	financována	Ředitelstvím	silnic	
a dálnic	ČR,	zkolaudována	a zprovozněna	nová	obslužná	komu-
nikace	z Rychaltic	na	Hájov.	Tato	nová	komunikace	 je	včetně	
pozemků	pod	ní,	stále	majetkem	obce	Hukvaldy.	Pro	naši	obec	
by	údržba	této	cesty	znamenala	každoročně	nemalé	 finanční	
náklady,	a proto	dojde	do	konce	 tohoto	roku	k převodu	 této	
cesty	včetně	pozemků	pod	ní	do	majetku	Moravskoslezského	
kraje,	tzn.	pod	Správu	a údržbu	silnic	Frýdek-Místek.	Součástí	
převodu	budou	i dva	mosty,	Masarykův	most	přes	řeku	Ondřej-
nici	a menší	sousední	most	přes	místní	potok.	Ten	je	bohužel	
v horším	technickém	stavu	a před	samotným	převodem	na	něm	
musíme	provést	nezbytné	opravy.

S	 otevřením	 výše	 zmíněné	 obslužné	 komunikace	 došlo	
k výraznému	zvýšení	počtu	projíždějících	vozidel	a to	vzhledem	
k  absenci	 chodníku,	 způsobuje	 problémy	 hlavně	 chodcům.	
Z tohoto	důvodu	rozhodla	rada	obce	o zpracování	studie,	která	
ověří	možnost	umístění	 tohoto	chodníku	a následně	o zpra-
cování	projektové	dokumentace	včetně	stavebního	povolení.	

V této	chvíli	už	víme,	že	chodník	lze	i přes	různá	úskalí	podél	
cesty	umístit.	Ale	budou	 ještě	následovat	 jednání	se	správci	
dotčených	inženýrských	sítí.

V	souvislosti	s probíhající	pandemií	bohužel	přijdeme	o část	
daňových	příjmů	do	obecní	pokladny.	 Jedná	se	o částku	cca	
3	mil. Kč.	Peníze	nedostáváme	na	počátku	roku	jednorázově,	
ale	přicházejí	na	účet	po	částech,	v průběhu	celého	roku.	Nikdy	
úplně	přesně	nevíme,	 jak	se	výše	příjmů	bude	 lišit	od	před-
pokladu.	Vše	se	odvíjí	od	celkové	ekonomické	a hospodářské	
situace	v celé	republice.	Proto	při	sestavování	rozpočtu	na	nový	
kalendářní	 rok,	vždy	raději	počítáme	s příjmy	menšími,	než	
se	předpokládá.	Takto	byl	sestaven	rozpočet	 i pro	rok	2020.	
Z tohoto	důvodu	výše	zmíněné	ztráta	v příjmu	ve	výši	3	mil. Kč	
neohrozí	realizaci	plánovaných	akcí	na	letošní	rok,	ale	samo-
zřejmě	v  rozpočtu	chybět	budou	pro	případné	navýšení	cen	
realizovaných	akcí	nebo	neplánovaných	výdajů,	které	mohou	
nastat.

Při	 sestavování	 rozpočtu	 na	 každý	 rok	 se	 samozřejmě	
nemusí	 počítat	 jen	 se	 všemi	 příjmy	 přicházejícími	 na	 účet	
obce,	ale	taky	např.	s finanční	částkou,	kterou	má	obec	na	účtu	
z předchozího	roku.	K 31.	5.	2020	máme	na	účtu	17	400	138 Kč.	
Tento	aktuální	zůstatek	je	od	schválení	rozpočtu	obce	účelově	
vázán.	Aktuální	zůstatek	neznamená	volné	prostředky.	Dlou-
holetý	člen	zastupitelstva	obce	pojmenoval	 tyto	peníze	 jako	
„mrtvé“	a požaduje	je	použít	na	splacení	14	milionového	úvěru	
na	kanalizaci.	Úvěr	v max.	výši	20 000 000 Kč	za	úrok	1,20%	
per	annum	s proměnnou	referenční	sazbou,	obec	vysoutěžila	
v roce	2012	na	financování	I.	etapy	kanalizace.	K čerpání	tohoto	
úvěru	došlo	na	základě	rozhodnutí	zastupitelstva	v roce	2015	
a splácení	započalo	v roce	2016.	

V	současnosti	zbývá	splatit	zhruba	14	mil	korun.	Pokud	by	
obec	předčasně	tento	úvěr	splatila,	z rozpočtu	daného	roku	by	
musela	seškrtat	výdaje	ve	výši	splacené	částky.	Znamenalo	by	to	
např.	zrušit	výstavbu	hřiště	u ZŠ,	stavbu	sběrného	dvora	v Rych-
alticích,	 výstavbu	 komunikací,	 opravy	mostů,	 rekonstrukci	
budov,	dotaci	na	opravu	fotbalového	hřiště,	opravu	dřevěnky,	
opravu	mlýnského	náhonu,	 koupě	pozemků	atd.	Například	
výstavbu	sběrného	dvora	v Rychalticích,	na	kterou	jsme	získali	
dotaci,	musíme	 předfinancovat,	 což	 budou	 faktury	 ve	 výši	
4.558.107 Kč	a až	po	ukončení	výstavby	a dodávky	zařízení	
dostaneme	zpět	dotaci	ve	výši	3.874.391 Kč.

To	jsem	vyjmenoval	akce	zhruba	za	14,5	mil.	korun.

Z	tohoto	důvodu	nemůžu	s tímto	návrhem	souhlasit	a mám	
pocit,	že	daný	návrh	vychází	z nepochopení	samotného	principu	
fungování	obecního	rozpočtu.

Luděk Bujnošek, starosta 
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Z jednání rady obce Hukvaldy Ze 23. 3., 20. 4., 11. 5. 2020

Rada	obce	na	svých	jednáních	projednala:

1.	 schválení	dotace	z  rozpočtu	Moravskoslezského	kraje	na	
„Rekonstrukci	cvičné	kuchyně	v ZŠ	a MŠ	Leoše	Janáčka	
Hukvaldy“	ve	výši	400 000 Kč	(58,22 %)

	 Na	realizaci	byla	vybrána	firma	Škola	servis	z Velké	Polomi	
za	částku	687	917 Kč

2.		 schválení	dotace	z rozpočtu	Moravskoslezského	kraje	na	zpra-
cování	studie	na	„Likvidaci	odpadních	vod	v obci	Hukvaldy	
–	místní	části	Krnalovice“	ve	výši	221 000 Kč	(74,92 %)

	 Na	realizaci	byla	vybrána	firma	AGPOL	s.r.o.	z Olomouce	za	
částku	356	950 Kč

3.		 schválení	dotace	z  rozpočtu	Moravskoslezského	kraje	na	
„Obnovu	dřevěnky	č.e.	113	na	Hukvaldech	–	Podoboří	–	
2.	etapa“	ve	výši	600 000 Kč	(50%)

	 Na	realizaci	byla	vybrána	firma	Pukýš	Dřevostavby	ze	Střelné	
za	částku	1	204	607 Kč

4.		 schválení	dotace	z  rozpočtu	Moravskoslezského	kraje	na	
dovybavení	Informačního	centra	ve	výši	125 000 Kč	(80%),	
celkové	náklady	budou	154	500 Kč

5.		 schválení	protokolu	o předání	objektu	–	obslužné	komunikace	
na	Hájov,	který	vybudovalo	Ředitelství	silnic	a dálnic.	Dalším	
krokem	bude	převod	obecních	pozemků	včetně	komunikace	
a mostu	do	majetku	Moravskoslezského	kraje

6.		 schválení	nabídky	firmy	ZR	Okna	Frýdek	–	Místek	na	výměnu	
oken	v budově	rychaltického	dvora	82	387,33 Kč	včetně	DPH

7.		 schválení	 cenové	 nabídky	 včetně	 smlouvy	 s  firmou	R	 P	
Projekt	statika,	projekce	z Ostravy	na	zpracování	projek-
tové	dokumentace	na	využití	přízemí	a půdních	prostor	na	
obecní	byty	v budovách	č.p.	4	a 5	na	Hukvaldech	za	částku	
385	385,00 Kč	včetně	DPH.	Součástí	prací	bude	vyřízení	
stavebního	povolení.	V těchto	budovách	by	měly	vzniknout	
4	byty

8.		 schválení	cenové	nabídky	od	firmy	TINT	z Frýdku-Místku	
na	vypracování	projektové	dokumentace	na	akci:	Stavební	
úpravy	 pro	 využití	 objektu	 v  areálu	 sběrného	 dvora	
v Rychalticích	v objektu	C	–	slaboproudá	technika	za	cenu	
19	500,00 Kč	bez	DPH

9.		 schválení	cenové	nabídky	od	firmy	Kabel	spoj	z Prahy	na	
dodávku	světel	veřejného	osvětlení	za	částku	46	464,00 Kč	
pro	výkon	světla	30W	a 52	272,00 Kč	pro	výkon	světla	50	W.

10.	 schválení	poskytnutí	částky	30 000 Kč	Růžovým	tlapičkám	na	
spolupořádání	akce	„O	penaltového	krále	Moravskoslezského	
kraje

11.	 schválení	 zaslání	 výzvy	 občanům,	 kteří	 doposud	nemají	
smlouvu	na	odvádění	odpadních	vod	k vybudování	kana-
lizačních	přípojek	a napojení	na	kanalizaci	do	31.	12.	2020.	
Jedná	se	o nemovitosti,	kde	je	napojení	možné.

12.	 schválení	nabídky	od	firmy	Lesostavby	Frýdek-Místek	na	
„Stavební	úpravy	mlýnského	náhonu“	za	částku	1	049	839	Kč.	
S firmou	byla	uzavřena	smlouva	o dílo.

13.	 schválení	nabídky	na	zhotovení	oplocenek	v obecním	lese	od	
firmy	Jozef	Kazík	z Hukvaldy	za	částku	59	314 Kč,	na	kterou	
jsme	získali	dotaci	ze	Státního	zemědělského	intervenčního	
fondu	ve	výši	48	882 Kč

14.		schválení	 nabídky	 projekčních	 prací	 na	 „Prodloužení	
vodovodu	pro	Hukvaldský	dvůr“	od	firmy	Ing.	Miloslav	Klich	
z Kunčiček	u Bašky	za	částku	75 000 Kč,	není	plátce	DPH

15.		schválení	cenové	nabídky	na	dodávku	a montáž	zábradlí	na	
svahových	železobetonových	křídlech	na	mostě	u karosárny	
od	firmy	Ing.	Stanislav	Zubek	z Ostravy	-Hrabůvky	za	částku	
48	900 Kč

16.		schválení	smlouvy	o dílo	na	výměnu	plynových	kotlů	v budově	
Obecního	úřadu	a v	hasičské	zbrojnici	v Rychalticích	s firmou	
Zdeněk	Giňovský	z Dolního	Sklenova	za	částku	161	125 Kč

17.		 schválení	změny	ceny	s Frýdeckou	skládkou	za	svoz	nádob	
na	papír	z důvodu	navýšení	četností	svozu	1	x	týdně	od	4.	5.	
do	31.	10.	2020	z důvodu	velkého	přeplnění	kontejnerů	na	
papír

18.		schválení	dodatku	č. 1	ke	smlouvě	o dílo	na	realizaci	výstavby	
školního	hřiště	u ZŠ	a MŠ	Leoše	Janáčka	Hukvaldy	s firmou	
Sport	 cité	+	 s.r.o	 z Bílovic	u Zlína,	 jejímž	předmětem	 je	
navýšení	původní	ceny	z 5	875	537 Kč	na	6	720	715,90 Kč	
z důvodu	víceprací	a posunutí	termínu	ukončení	z 31.	5.	2020	
do	15.	7.	2020

19.		 schválení	 nabídky	na	 parkovací	 systém	na	 parkovišti	 na	
Huvaldech	od	firmy	AS	Parking	s.ro.	z Modřic	za	částku	
686	360 Kč	vč.	DPH

20.		schválení	 zakoupení	 minibagru	 od	 firmy	 BERENEX	
z Čeladné	za	částku	255	310 Kč	včetně	DPH

Ivana Hrčková, místostarostka

Informace z obce
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1. Obec pronajímá tyto objekty:
Bývalá	škola	Mládeži	(kromě	jedné	místnosti) 29	697 Kč	od	18.	12.	2000	na	dobu	neurčitou	+	inflace
Jedna	místnost	v bývalé	škole	Mládeži 1	538 Kč	od	23.	2.	1990	na	dobu	neurčitou	+	inflace
Provozovna	koupaliště 57	063 Kč	od	1.	1.	2017	na	dobu	určitou	do	31.	12.	2021	+	inflace
Objekt	č.p	4	Hukvaldy	(řeznictví) 70	785 Kč	vč.	DPH	od	1.	9.	2018	do	30.	9.	2019
Část	budovy	č.p.	5	(cukrárna) 35	278 Kč	od	1.	4.	2003	na	dobu	neurčitou	+	inflace
Část	budovy	č.p.	5	(krámek) 20	429 Kč	od	1.	5.	2008	na	dobu	neurčitou	+	inflace
Část	televizního	stožáru	Vodafon 87	946,44 Kč	od	18.	7.	2000	do	19.	7.	2028	vč.	DPH	+	inflace
Část	televizního	stožáru	O2 86 358,91 Kč	od	1.	7.	2016	do	30.	6.	2026	vč.	DPH	+	inflace
Mostní	objekt	směr	Příbor	pro	reklamu 33	880 Kč	od	1.	7.	2016	do	30.	6.	2021	vč.	DPH
Část	stodoly	v areálu	bývalého	dvora 5 534,37 Kč	od	1.	11.	2005	na	dobu	neurčitou	vč.	DPH	+	inflace
Část	stodoly	v areálu	bývalého	dvora 4	702 Kč	od	1.	11.	2005	na	dobu	neurčitou	+	inflace

2. Pronájmy pozemků

•	 Na.	k.ú.	Sklenov	8,1314	ha	a Rychaltice	25,4946	ha	jsou	pronajaty	pozemky	firmě	Beskyd	Agro	Palkovice	za	roční	nájemné	v celkové	
výši	58	693 Kč	na	dobu	neurčitou.

•	 Na	k.ú.	Sklenov,	p.č.	504	je	pronajat	pozemek	o výměře	50	m2	(u	hukvaldské	brány)	za	roční	nájemné	6	939 Kč	(+	inflace)	od	
11.3.2002	na	dobu	neurčitou.

•	 Na	k.ú.	Sklenov	p.č.	1010/3	o 60	m2	(u	ZŠ	LJ	Hukvaldy-digitální	ústředna)	je	pronajat	pozemek	za	roční	nájemné	15 000 Kč	od	
9.	9.	1997	na	dobu	neurčitou.

•	 Na	k.ú.	Rychaltice	jsou	pronajaty	zemědělské	pozemky	firmě	Mléčná	farma	Lubina,	spol.	s.r.o.	celkové	výměře	1,8796	ha	(směr	
Příbor)	za	roční	nájemné	3	934 Kč	pronajato	od	1.	3.	2005	na	dobu	neurčitou.

•	 Na	k.ú.	Sklenov	–	část	Hukvaldského	dvora	je	pronajat	pozemek	o výměře	100	m2	za	roční	nájemné	12 840,85 Kč	(+	inflace)	na	
dobu	neurčitou.

•	 Na	k.ú.	Sklenov	část	p.č.	1201/3	o výměře	30	m2	je	pronajat	pozemek	za	roční	nájemné	1	121 Kč	vč.	DPH	(+	inflace)	na	dobu	neurčitou.

3. Obecní TV a internet
Náklady Výnosy Zisk/-Ztráta

Za	internet 780	196,70 Kč 990	127,81 Kč 209	931,11 Kč
Za	televizi 1	234	459,25 Kč 641	314,33 Kč -	593	144,92 Kč
Celkem	TV	a INT 2	014	655,95 Kč 1	631	442,14 Kč -	383	213,81 Kč

V	nákladech	jsou	zahrnuty	i účetní	odpisy	v celkové	částce	102	188,40 Kč.	Kdybychom	brali	v úvahu	jen	běžné	náklady	bez	účetních	
odpisů,	pak	je	TV	ve	ztrátě	542	050,72 Kč	a internet	v zisku	261	025,31 Kč.	V roce	2019	nedošlo	k úpravám	ceny	za	TV.	Nabídka	mini	
stojí	90 Kč,	rozšířená	nabídka	180 Kč,	filmová	nabídka	440 Kč.
K	31.12.2019	bylo	na	OIIS	(TV)	napojeno	367	domácností	(vč.	podnikatelů),	tj.	O 11	méně	než	v minulém	roce.	Obecní	internet	užívá	
357	domácností	(vč.	podnikatelů),	tj.	o 10	méně	než	v předchozím	roce.

4. Parkoviště
Náklady Výnosy Zisk/-Ztráta

r.	2015 240	396,24 Kč 834	234,42 Kč 593	838,18 Kč
r.	2016 298	277,73 Kč 978	953,48 Kč 680	675,75 Kč
r.	2017 277	545,70 Kč 973	202,26 Kč 695	656,56 Kč

Informace k závěrečnému účtu obce Hukvaldy za rok 2019
o pronajatýcH objektecH a pozemcícH, fInancování dotačnícH tItulů, 

závazcícH, poHledávkácH
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r.	2018 346	581,70 Kč 1 033 033,09 Kč 686 451,39 Kč
r.	2019 384	515,92 Kč 820	145,22 Kč 435	629,30 Kč
Od	roku	2010	obec	provozuje	parkoviště	sama.	Hlavní	provoz	byl	od	března	do	listopadu,	v ostatních	měsících	jen	o sobotách	a nedělích	
za	příznivého	počasí.	V roce	2019	od	1.9.2019	došlo	k úpravě	ceny	parkovného.	Za	parkování	osobního	auta	se	vybírá	od	1.9.2019	50 Kč	
a za	autobus	100 Kč.
V	porovnání	s rozpočtovými	příjmy	u parkoviště,	které	dosahují	částky	992	420 Kč	a výnosy	které	dosahují	820	145,22 Kč	je	rozdíl	
v odvedeném	DPH.

5. Komunální odpad

Komunální odpad
Náklady Výnosy Zisk / -Ztráta
1	946	688,40 Kč 1	496	747,96 Kč -449	940,43 Kč

Na	základě	obecně	závazné	vyhlášky	č. 2/2018	o místním	poplatku	za	provoz	systému	shromažďování,	přepravu,	třídění,	využívání	
a odstraňování	komunálního	odpadu	obec	vybírá	poplatek	za	trvale	bydlící	500 Kč	a za	rekreační	objekty	690 Kč.	Touto	vyhláškou	byly	
zvýhodněny	domácnosti,	které	využívají	možnost	ekologického	vytápění	a osvobozeni	jsou	občané,	kteří	mají	trvalý	pobyt	na	úřední	
adrese.	Rekreačních	objektů	bylo	zpoplatněno	141.
Od	roku	2002	obec	vybírá	poplatky	za	odvoz	komunálního	odpadu	na	základě	schválené	obecně	závazné	vyhlášky.
Za	období	2009-2019	doplácela	obec	na	vývoz	komunálního	odpadu	celkem	2	114	784,52 Kč.
Vývoz	popelnic	a kontejnerů	stálo	obec	ve	sledovaném	roce	923	702,09 Kč,	za	odvoz	na	sběrný	dvůr	 jsme	zaplatili	112	381,55 Kč,	
odvoz	skla	umělých	hmot,	papíru	stálo	548	065,99 Kč,	za	nebezpečný	odpad	jsme	uhradili	206	410,74 Kč,	za	biologický	odpad	bylo	
vynaloženo	156	128,02 Kč.	Naproti	tomu	jsme	inkasovali	od	občanů	976	334 Kč,	od	společností	EKO-KOM	a.s.,	Elektrowin	a.s.,	Asekol	
a.s.	a Sběrného	dvory	s.r.o.	za	třídění	odpadu	jsme	získali	469	225,96 Kč,	od	podnikatelů	51	188 Kč.

6. Poskytnuté příspěvky sdružením, jichž je obec členem:
Svaz	měst	a obcí 8	344 Kč
Beskydy	–	Valašsko 10 000 Kč
Spolek	pro	obnovu	venkova 2 000 Kč
SMOPO	Brušperk 31	800 Kč
Sdružení	místních	samospráv 6 684 Kč

7. Vývoj sdílených daní a daně z nemovitosti
Většinu	daňových	příjmů	obce	tvoří	podíly	na	celostátně	vybíraných	daních,	které	upravuje	zákon	o rozpočtovém	určení	daní.	V roce	
2019	jsme	na	sdílených	daních	získali	33	320487,19 Kč.

8. Významné investiční výdaje z rozpočtu roku 2019

•	 Výstavba WC parkoviště Hukvaldy
V	roce	2019	byly	vybudovány	zcela	nové	veřejné	WC	na	parkovišti	na	Hukvaldech	za	částku	1	749	403,47 Kč	v této	částce	jsou	
zahrnuty	veškeré	související	náklady.	Obec	na	tuto	akci	obdržela	dotaci	z MMR	ve	výši	590	340 Kč.

•	 Výstavba mostu u Karosárny
V roce	2019	byl	vystavěn	nový	most	u Karosárny	za	cenu	3	187	873,04 Kč	v této	částce	jsou	zahrnuty	veškeré	související	náklady.	
Financováno	zcela	z vlastních	prostředků	obce	Hukvaldy.

•	 Výstavba mostu přes mlýnský náhon u č.p. 121
V	roce	2019	byl	postaven	nový	mostek	v Dolním	Sklenově	u č.p.	121	z důvodu	havarijního	stavu.	Cena	za	stavební	práce	činila	
619 000 Kč.	Hrazeno	zcela	z vlastních	prostředků	obce	Hukvaldy.

•	 Oprava střechy na budově bývalých stájí v Rychaltickém dvoře
V	roce	2019	proběhla	rekonstrukce	střechy	na	budově	bývalých	stájí	v Rychaltickém	dvoře	za	cenu	822	723,62 Kč.	Hrazeno	zcela	
z vlastních	prostředků	obce	Hukvaldy.

•	 Modernizace WC v areálu hospůdky na koupališti
V	roce	2019	proběhla	modernizace	WC	v areálu	hospůdky	na	koupališti	za	cenu	844	635,22 Kč.	Hrazeno	zcela	z vlastních	prostředků	
obce	Hukvaldy.
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9. Pohledávky a závazky
Komentář	k vybraným	závazkům.

Neuhrazené	faktury	ve	výši	363	875,99 Kč.
Závazky	z prosincových	mezd	činí	celkem	731	022Kč.

Komentář	k vybraným	pohledávkám.
Česká	telekomunikační	infrastruktura	za	nájem	stožáru	44	630,41 Kč	(faktura	ve	splatnosti),	Nevi	s.r.o.	nájem	mostního	zařízení	33	
880 Kč	(faktura	po	splatnosti	vypočítány	opravné	položky).

10. Poskytnutí neinvestiční dotace

Neinvestiční dotace TJ Sokol
Dne	11.3.2019	Zastupitelstvo	obce	Hukvaldy	schválilo	Smlouvu	o poskytnutí	neinvestiční	dotace	na	provoz	TJ	Sokol	Hukvaldy.	Dotace	
byla	čerpána	v souladu	s určením	v celkové	výši	350 000 Kč.

Neinvestiční dotace Janáčkův Máj o.p.s.
Dne	11.3.2019	Zastupitelstvo	obce	Hukvaldy	schválilo	Smlouvu	o poskytnutí	dotace	z rozpočtu	obce	Hukvaldy	ve	výši	200 000 Kč	na	
spolupořádání	„Mezinárodního	hudebního	festivalu	Leoše	Janáčka“.	Dotace	byla	čerpána	v souladu	s určením.

Neinvestiční dotace Sdružení rodičů ZŠ a MŠ L. Janáčka Hukvaldy, z.s.
Dne	11.3.2019	Zastupitelstvo	obce	Hukvaldy	schválilo	Smlouvu	o poskytnutí	dotace	z rozpočtu	obce	Hukvaldy	ve	výši	95 000 Kč	na	
úhradu	nákladů	vzniklých	v průběhu	roku	2019	v souvislosti	s realizací	stanovených	akcí	pod	záštitou	Sdružení	rodičů.	Dotace	byla	
čerpána	v souladu	s určením.

11. Závazné ukazatele
Při	sestavování	rozpočtu	na	rok	2019	Zastupitelstvo	obce	Hukvaldy	stanovilo	své	příspěvkové	organizaci	ZŠ	a MŠ	LJ	Hukvaldy,	p.o.	
v rámci	poskytnutého	příspěvku	3	510 000 Kč	na	provoz.

Hospodaření	příspěvkové	organizace	ZŠ	a MŠ	Leoše	Janáčka	Hukvaldy,	p.o.	skončilo	v hlavní	činnosti	ziskem	2	018,58 Kč	a v	doplňkové	
činnosti	ziskem	3	933,21 Kč.

12. Hospodaření Obce Hukvaldy v roce 2019
Rozpočet	byl	na	rok	2019	sestaven	jako	schodkový.	Rozpočtové	hospodaření	skončilo	ziskem	2 997	943,58 Kč.	Finanční	hospodaření	
dle	výkazu	zisku	a ztrát	skončilo	ziskem	8	936	956,55 Kč.
K	31.12.2019	na	běžných	účtech	částku	17	720	781,89 Kč,	k možnému	využití	pro	rozpočet	roku	2020.
Při	finančním	vypořádání	dotací	bude	obec	Hukvaldy	vracet	finanční	prostředky	ve	výši	13	749,43 Kč	za	volby	Parlamentu	EU.

Pro	vysvětlení	uvádím	zjednodušený	přehled	pro	snadnější	pochopení,	co	činí	rozdíl	ve	výsledcích	ve	vztahu	k hotovosti	(saldo	příjmů	
a výdajů)	a hospodářskému	výsledku	z výsledovky.	Hospodářský	výsledek	je	rozdíl	mezi	účty	výnosů	a nákladů.	Nejvýznamnější	rozdíl	
činí	to,	že	do	nákladů	nejdou	výdaje	na	pořízení	dlouhodobého	majetku,	ale	výdajem	rozpočtu	jsou.	Naopak	do	nákladů	jdou	i předpisy	
závazků	–	přijatá	plnění	služeb,	ale	pokud	máme	závazek,	znamená	to,	že	není	uhrazen,	tedy	nebyl	ve	výdajích.	Další	rozdíly	působí	
časové	rozlišení.	Také	dotace	na	investiční	majetek	jsou	příjmem	rozpočtu,	ale	do	výnosů	nejdou.	Na	hospodářský	výsledek	má	vliv	
i opravná	položka	k pohledávkám,	která	se	však	v rozpočtu	neprojeví.

Monika Odleváková, účetní

Sečení trávy a hluk v neděli

Jako	 každoročně	 žádáme	 občany,	 aby	 omezili	 používání	
hlučných	strojů	-	sekačky	na	trávu,	křovinořezy,	motorové	pily,	
drtiče	větví,	kompresory,	cirkulárky,	sbíječky,	bourací	kladiva,	
atd.	pouze	na	pracovní	dny	a sobotu.

Mnohé	obce	mají	rušení	klidu	omezeno	obecně	závaznou	
vyhláškou	se	sankcemi	za	porušování.

My	jsme	k tomuto	kroku	zatím	nepřistoupili,	protože	věříme,	
že	naši	občané	jsou	zodpovědní	a uvědomují	si,	že	používáním	
těchto	hlučných	zařízení	v neděli	ruší	své	okolí.

Děkujeme	všem	za	pochopení.

Ivana Hrčková, místostarostka
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SMS Infokanál

Na	konci	května	2020	je	zaregistrováno	189	uživatelů.	Registrstraci, můžete tak provést jedním z následujících způsobů:

1. RegiSTRaCe ONLiNe
Pomocí	formuláře	na	webových	stránkách	obce,	hledejte	tento	obrázek	na	úvodní	straně	webu.

Adresa	pro	online	registraci	je	www.infokanal.cz/cweb/reg/HUKVALDY
Pomocí	tohoto	formuláře	můžete	svou	registraci	později	upravit	nebo	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	699	213

3. RegiSTRaCe VYPLNěNíM fORMULáře	(formulář	je	k dispozici	také	na	OÚ	Hukvaldy)

formulář k písemnému přihlášení odběru SMS infoKanálu obce Hukvaldy. Odevzdejte na OÚ!

Telefonní	číslo +	420

Jméno	a Příjmení

Adresa

E-mail	(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.



–	8	–

Přechod terestrického vysílání na dvB-t2

Poděkování mysliveckému sPolku Hukvaldy

České radiokomunikace zveřejnily nové termíny vypnutí 
vysílačů DVB-T a spuštění DVB-T2.

Pro	občany,	kteří	přijímají	pozemní	 televizní	vysílání,	 jsem	
zpracoval	 přehled	 změn	na	 vysílačích	Ostrava	Hošťálkovice,	
Ostrava	Hladnov	a Lysá	Hora,	jejichž	signál	lze	přijímat	na	území	
obce	Hukvaldy.	Vysílání	DVB-T	bude	vypínáno	v uvedené	termíny	
vždy	ve	23:59	hodin,	následně	v dopoledních	hodinách	dalšího	dne	
budou	spouštěny	vysílače	DVB-T2.

27. srpna 2020 dojde k vypnutí DVB-T multiplexu 1,	v němž	
jsou	vysílány	programy	České	televize	a rozhlasové	stanice	Čes-
kého	rozhlasu.	Nahradí	ho	DVB-T2 multiplex 21,	který	již	vysílá	
na	kanálu	26.

1. října 2020 budou vypnuty DVB-T multiplex 2	a přecho-
dový	DVB-T2 multiplex 12.	V multiplexu	2	jsou	vysílány	programy	
Barrandov	TV,	Nova,	Nova	Cinema,	Prima,	Prima	Cool.

2. října	bude spuštěn DVB-T2 multiplex 22	na	kanálu	28,	
který	bude	přenášet	programy	Óčko,	Óčko	STAR,	Prima,	Prima	
COOL,	Prima	LOVE,	Prima	ZOOM,	Prima	MAX,	Prima	KRIMI,	
CNN	Prima	News,	Prima	+1	a Radio	Proglas.	Do 2. listopadu 
2020	budou	v  tomto	multiplexu	 také	programy	Barrandov	TV,	
Barrandov	Kino,	Barrandov	Krimi,	Noe	TV,	Nova,	Nova	CINEMA,	
Šlágr	TV,	Šlágr	2	a Seznam.cz	TV.

13. října 2020 bude vypnut DVB-T multiplex 3,	kde	 jsou	
vysílány	programy	Barrandov	Kino,	Barrandov	Krimi,	Óčko,	
Óčko	STAR,	Prima	LOVE,	Prima	ZOOM,	Prima	MAX,	Prima	
KRIMI,	Seznam.cz	TV,	Šlágr	TV	a Radio	Proglas.	Nahradí ho 
DVB-T2 multiplex 23	na	kanálu	31,	ve	kterém	budou	vysílány	
programy	Barrandov	TV,	Barrandov	Kino,	Barrandov	Krimi,	
Noe	TV,	Nova,	Nova	CINEMA,	Seznam.cz	TV,	Šlágr	TV,	Šlágr	2	
a Rádio	Dechovka.	Tento multiplex bude spuštěn 14. října 2020 
z vysílačů Ostrava Hošťálkovice a Ostrava Hladnov a 20. října 
2020 také z vysílače Lysá Hora.

Na	území	obce	 je	možné	přijímat	 také	DVB-T multiplex 4	
a přechodový	DVB-T2 multiplex 13,	které	vysílá	Digital	Broad-
casting	s.r.o.	z vysílače	Ostrava	–	Lanová.	V obou	multiplexech	
jsou	vysílány	programy	Nova	Action,	Nova	Gold,	Nova	2,	Prima	
Comedy	Central,	JOJ	Family,	RELAX,	Rebel,	Polar,	v multiplexu	
13	 ještě	navíc	Nova	a Nova	Cinema.	Multiplex	4	 je	vysílán	na	
kanálu	45.	Na	stejném	kanálu	bude	po	přechodu	vysílat	i DVB-T2 
multiplex 24,	který	bude	šířit	programy	Nova,	Nova	Action,	Nova	
Gold,	Nova	2,	Prima	Comedy	Central,	 JOJ	 family,	CS	Mystery,	
RELAX,	REBEL,	KLENOT	TV,	GALERIE,	Retro	Music	Televi-
sion,	ABC	TV,	SPORT	5	a Polar.	Termín	této	změny	v současné	
době	není	zveřejněn.

Petr Domčík

Ráda	bych	touto	cestou	poděkovala	všem	členům	myslivec-
kého	spolku	Hukvaldy,	jejich	předsedovi	panu	Václavu	Kološovi	
a hospodáři	Standovi	Kološovi,	kteří	pomáhají	naší	obci	s ošetřo-
váním	stromků	na	našem	katastru.	V loňském	roce	pomáhali	panu	
Mirku	Matulovi	s dosadbou	ovocných	
stromků	 za	 poškozené	 v  aleji	 ke	
Krnalovicím	a následně	také	pomohli	
s  odstraněním	 kůlů	 a  ochrany	 ze	
vzrostlých	 stromů,	 které	 nakonec	
bohužel	museli	 dát	 zpět	 z  důvodu	
poškození	kmenů	okusem	od	zvěře.

Velmi	záslužným	počinem	našich	
myslivců	 byla	 výsadba	 ovocných	
stromků	původních	starých	odrůd,	na	
kterou	spolek	získal	dotaci	z Morav-
skoslezského	kraje	ve	výši	18 000 Kč.

Tato	nová	alej	vznikla	na	pozem-
cích	 obce	 podél	 komunikace	 p.č.	
1206,	která	vede	nad	kapličkou	pod	

horami.	Vysazeno	bylo	60	ks	jaderniček	a tomu	podpůrných	150	
kusů	keřů	lísky,	hlohu	a trnek.

Ivana Hrčková, místostarostka
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Dotace 2019 - 2020

Kladení věnců

Ráda	bych	Vás	seznámila	s akcemi,	na	které	jsme	získali	dotace	
od	několika	poskytovatelů	-	Moravskoslezského	kraje,	Ministerstva	
pro	místní	 rozvoj,	Operačního	programu	životního	prostředí,	
Operačního	programu	zaměstnanost.	O některé	dotace	jsme	žádali	
už	v loňském	roce,	ale	z důvodu	velké	náročnosti	při	hodnocení	
projektů	se	realizují	teprve	nyní	a některé	ještě	čekají	na	realizaci.

1.	Velkou	akcí	je	výstavba školního hřiště v areálu ZŠ a MŠ 
Leoše Janáčka Hukvaldy, podporovaná z  Ministerstva pro 
místní rozvoj, o které	už	jsem	psala	v minulém	občasníku	a určitě	
ještě	budu	psát	 z důvodu	publicity	 i  v	podzimním	vydání.	 Jen	
na	připomenutí,	původní	projektová	cena	byla	8,4	mil.	korun,	
příslib	dotace,	který	se	od	této	ceny	odvíjí	byl	5	mil.	korun.	V září	
2019	bylo	ukončeno	výběrové	řízení	a zvítězila	firma	Sport	cité	

+s	nabídkovou	cenou	5	875	537 Kč	s DPH,	 tím	se	přepočítala	
i výše	dotace	na	4	022	246 Kč.	Vlastní	zdroje	byly	spočítány	na	
1	853	291 Kč.	Na	konci	 loňského	 roku	začaly	 stavební	práce,	
které	nyní	finišují	a výstavba	by	měla	být	dokončena	do	konce	
července.	V průběhu	realizace	došlo	k započítání	méně	prací	ve	výši	
73	568 Kč	a více	prací	ve	výši	918	746,90 Kč,	celkové	náklady	byly	
tedy	vyčísleny	na	7.470.071 Kč.	V této	částce	jsou	započítány	platby	
za	stavební	a technický	dozor	a BOPZ,	projektovou	dokumentaci.

2.	Další	velkou	akcí,	na	kterou	jsme	získali	dotaci	z Operač-
ního	programu	životního	prostředí	je	výstavba	Sběrného dvora	
v Rychalticích.	Vybudování	sběrného	dvora	je	rozděleno	na	dvě	
etapy,	stavební	práce	bude	provádět	firma	Jan	Slabý	z Brušperka	
za	cenu	3	033	408,80 Kč	včetně	DPH	a dodávku	technologického	

V	předvečer	75.	výročí	ukončení	2.	svě-
tové	války	v naší	obci	 jsme	položili	věnce	
k  památníkům	na	Hukvaldech	 a  v	Ry-
chalticích.	Kvůli	 koronavirové	krizi	 byly	
tyto	oslavy	 jen	v malém	počtu	účastníků	
s rouškama	na	tvářích.

2.	světová	válka	byla	největším	váleč-
ným	konfliktem	v dějinách	 lidstva,	která	
zachvátila	Evropu	i další	kontinenty	světa	
a měla	miliony	obětí.	Bylo	 to	šest	neuvě-
řitelně	 těžkých	a  složitých	 let	nacistické	
okupace,	kdy	mnoho	lidí	přicházelo	o své	
majetky,	své	blízké	a také	o své	životy.	Hrůzy	
války	se	nevyhnuly	ani	naší	obci.	Tyto	události	podrobně	popsal	
v letošním	prvním	Hukvaldském	občasníku	pan	Zdeněk	Hubeňák	

st.	z Dolního	Sklenova.	Válka	ukázala,	co	
všechno	může	zavinit	touha	po	moci.	Proto	
je	potřeba	i v	dnešní	době,	kdy	se	po	celém	
světě	šíří	vlna	násilí,	rasové	a náboženské	
nesnášenlivosti,	 si	 připomínat	 důsledky	
tehdejšího	válečného	běsnění.	Vzpomeňme	
si	s úctou	na	všechny,	kteří	v této	válce	přišli	
o život,	a oceňme	úsilí	všech,	kteří	se	roz-
hodli	aktivně	vzdorovat	násilí	a zlu.	Važme	
si	každého	dne	prožitého	ve	svobodné	zemi,	
se	svými	blízkými	a přáteli	a nedopusťme,	
aby	se	hrůzy	války	někdy	vrátily.

Ivana Hrčková, místostarostka
foto: Svatopluk Lév
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zařízení,	kterou	bude	realizovat	firma	SDO	Technika	z Šenova	
u Nového	Jičína	za	částku	1	353	325 Kč	včetně	DPH.	Stavební	
práce	započaly	v dubnu	a realizace	by	měla	být	dokončena	včetně	
dodávky	technologie	do	konce	října	2020.	Uznatelnými	náklady	
jsou	 také	platby	 za	 zpracování	 analýzy	potenciálu	produkce	
odpadů,	zpracování	žádosti	o dotaci,	 zpracování	dokumentace	
pro	provedení	stavby,	manažerské	řízení	projektu,	vedení	výbě-
rového	řízení,	zajištění	autorského	a stavebního	dozoru,	publicita	
projektu.	Celkové	náklady	akce	jsou	počítány	ve	výši	4	558	107 Kč,	
dotace	3	874	390,95 Kč,	vlastní	zdroje	683	716 Kč,	všechny	ceny	
jsou	z DPH.

3.	Z Moravskoslezského	kraje	jsme	získali	dotaci	z programu	
obnovy	kulturních	památek	na	akci	Obnova dřevěnky č.e. 113 
na Hukvaldech – 2. etapa	ve	výši	600 000 Kč.	Obnovu	provádí	
firma	Pukýš	Dřevostavby	ze	Střelné	za	částku	1	204	607,64 Kč.

4.	Na	„Rekonstrukci cvičné kuchyně v  ZŠ a  MŠ Leoše 
Janáčka	Hukvaldy“	jsme	získali	dotaci	opět	z Moravskoslezského	
kraje	ve	výši	400 000 Kč,	realizaci	bude	provádět	firma	Škola	servis	
–	Bedřich	Baar	z Velké	Polomi	za	částku	687	917,67 Kč.	Rekon-
strukce	by	měla	být	dokončena	do	konce	prázdnin	a připravena	
tak	na	výuku	v dalším	školním	roce.

5.	Další	 dotací	 z Moravskoslezského	kraje	byla	dotace	na	
dovybavení informačního centra	ve	výši	120 000 Kč,	přičemž	
celkové	náklady	jsou	počítány	na	154	500 Kč.

6.	Z Moravskoslezského	kraje	jsme	získali	ještě	dotaci	z pro-
gramu	Podpory	návrhu	řešení	nakládání	s vodami	na	území	obce	
na	studii	„Likvidace odpadních vod v obci Hukvaldy – místní 
části	Krnalovice	ve	výši	221 000 Kč.	Tuto	studii	zpracovává	firma	
AGPOL	z Olomouce	za	částku	356	950,00 Kč.

7.	V loňském	roce	jsme	ještě	získali	dotaci	ve	výši	500 000 Kč	na	
zpracování	projektové	dokumentace	na	„Rekonstrukci bývalého 
kravína v Hukvaldském dvoře“,	která	se	ještě	zpracovává,	pod-
klady	jsou	podány	na	stavební	úřad	k vydání	stavebního	povolení.	
V letošním	roce	jsme	ještě	podali	žádost	o dotaci	na	zpracování	
projektové	dokumentace	na	Rekonstrukci	bývalé	sýpky	v Hukvald-
ském	dvoře,	zde	zatím	nevíme	výsledek.

8.	Naše	obec	se	zapojila	spolu	s dalším	obcemi	do	projektu	
z	Operačního	programu	zamětnanost	na	akci	„efektivní komuni-
kace a řízení obcí Palkovice, Kozlovice, Hukvaldy a Sviadnov“. 
Tento	projekt	 je	dvouletý	a předmětem	 této	dotace	 je	pořízení	
dvou	 informačních	kiosků	s  elektronickou	úřední	deskou,	pla-
tebního	 terminálu,	meteostanice,	 venkovních	kamer,	natáčení	
videoreportáží,	komunikační	strategie,	mobilní	aplikace	v celkové	
výši	2	334	981,25 Kč,	přičemž	vlastní	 zdroje	 činí	122	893	Kč.	
O průběhu	 této	dotace	budu	určitě	 ještě	 informovat	 v dalších	
občasnících.

9.	Z Operačního	programu	životního	prostředí	–	prioritní	osa	
1.4.	 jsme	získali	dotaci	na	akci	„Hukvaldy – protipovodňová 
opatření obce – digitální povodňový plán“,	 jejím	výsledkem	
bude	zpracování	digitálního	povodňového	plánu	a pořízení	elek-
trocentrály. Celkové	náklady	byly	vyčísleny	na	344	850 Kč,	podíl	
obce	73	379 Kč,	výše	dotace	271	343 Kč.

10.	Další	dotací	z Operačního	programu	životního	prostředí	
prostřednictvím	MAS	Pobeskydí	jsme	získali	dotaci	na	„Výsadbu 
v obci Hukvaldy“ ve	výši	521	233 Kč,	přičemž	celkové	náklady	
činí	868	722 Kč.	Uznatelnými	náklady	 je	 i projektová	příprava,	
zpracování	žádosti	o dotaci	a technický	dozor.

Celkové	náklady Dotace Podíl	obce

Výstavba	školního	hřiště	v areálu	ZŠ	a MŠ 7.470.071 4.022.246 3.447.825

Sběrný	dvůr 4.558.107 3 874.391 683.716

Obnova	dřevěnky	č.e.113	na	Podoboří	–	2.	etapa 1.204.607 600.000 604.607

Rekonstrukce	cvičné	kuchyně 687.918 400.000 287.918

Dovybavení	informačního	centra 154.500 120.000 34.500

Studie	likvidace	odpadních	vod	v Krnalovicích 356.950 221.000 135.950

PD	na	rekonstrukci	bývalého	kravína 1.500.000 500.000 1.000.000

Efektivní	komunikace	a řízení	obcí 2.334.981 2 212 088 122.893

Digitální	povodňový	plán 344.722 271.343 73.379

Výsadba	v obci	Hukvaldy 868.722 521.233 347.489

Celkem 19.480.578 12.742.301 6.738.277

Ivana Hrčková, místostarostka
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Dřevěnka

Sběrný dvůr

Školní hřiště
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Poděkování za vedení obecní kroniky Paní karle klečkové
Z obecní kroniky

Kronikou	se	rozumí	literární	žánr	vzniklý	již	ve	středověku,	
jedná	se	o jeden	z nejdůležitějších	vyprávěcích	historiografických	
pramenů.	 Její	úlohou	 je	chronologicky	popsat	 jednotlivé	histo-
rické	události.	Kronik	se	rozlišuje	velká	spousta,	jednou	z nich	je	
také	kronika	obecní,	která	byla	dříve	označována	 jako	pamětní	
kniha	obecní.	 Jde	o dílo,	 které	 zachycuje	 zprávy	o důležitých	
a  pamětihodných	událostech	 v  obci	 pro	 informaci	 i  poučení	
budoucím	generacím.

Po	 vzniku	Československé	 republiky	uložil	 zákon	 samo-
správným	obcím	založit	a vést	pamětní	knihu	obecní	čili	kroniku,	
k čemuž	každá	obec	musela	zřídit	komisi	a ustanovit	kronikáře.	
Od	 roku	2006	úlohu	kronik	 v České	 republice	určuje	 zákon	
č. 132/2006	Sb.,	o kronikách	obcí.	Obecní	kroniku	 je	v České	
republice povinna	vést	každá	obec.	Kronika	je	vedena	jako	ručně	
psaná	 kniha	 s  číslovanými	 listy	 nebo	 v  elektronické	 podobě	
s následným	tiskem	číslovaných	listů	po	uzavření	každého	kalen-
dářního	roku.	Zápis	do	kroniky	se	podle	zákona	provádí	nejméně	
jedenkrát	za	kalendářní	rok.

První	kroniku	pro	obec	Sklenov	založil	již	v roce	1898	tehdejší	
sklenovský	starosta	Jan	Smolík,	sedlák	z čísla	14	v Dolním	Skle-
nově.	Zaznamenal	v ní	nejen	události	od	roku	jejího	založení	(tedy	
od	roku	1898),	ale	mnoho	dalších	starších	příhod,	které	považoval	
z hlediska	historie	obce	za	důležité	nebo	zajímavé.	Podklady	pro	
své	zápisy	čerpal	z vyprávění	pamětníků.	Po	něm	v záznamech	
pokračoval	nadlesní	ve	výslužbě	Čeněk	Vlkovský,	který	byl	jedním	
(také	 i posledním)	z pověstné	dvanáctičlenné	skupiny černých	
myslivců	Bedřicha	Egona	kardinála	z Fürstenberga,	šestého	olo-
mouckého	arcibiskupa.	Po	Čeňku	Vlkovském	pokračoval	v psaní	
známý	hukvaldský	občan	Leopold	Sviták,	o němž	víme,	že	byl	
spolutvůrcem	prvního	automobilu	Präsident,	 jenž	byl	 vyroben	
v kopřivnické	vozovně.	Po	Svitákově	smrti	se	jeho	nástupcem	stal	
ředitel	arcibiskupského	statku	Hynek	Mlčoch,	a první	díl	 skle-
novské	kroniky	uzavřel	zápisy	v roce	1959	kronikář	Jan	Matula,	
povoláním	karosář	z Dolního	Sklenova,	vnuk	kronikáře	a starosty	
Jana	Smolíka.

Kronika	do	té	doby	samostatné	obce	Rychaltice	byla	založena	
až	v roce	1925.	Jejím	zakladatelem	a prvním	rychaltickým	kroniká-
řem	byl	Inocenc	Pělucha,	rolník	z čp.	49.	Zaznamenal	v ní	události	
od	roku	1918	až	do	roku	1939	včetně.	Druhý	díl	rychaltické	kroniky	
začala	psát	Jarmila	Rokosová,	po	ní	až	do	připojení	Rychaltic	ke	
Sklenovu	pak	učitelka	Jana	Gebauerová.

V roce	1960	došlo	k připojení	sousedních,	do	té	doby	samo-
statných	Rychaltic	 ke	Sklenovu	a  v  záznamech	do	 sklenovské	
kroniky	pokračoval	již	výše	jmenovaný	Jan	Matula	až	do	počátku	

normalizace,	kdy	byl	 z  funkce	odvolán.	Pak	se	kronikářem	na	
nějakou	dobu	stal	František	Štefek,	ředitel	zdejší	školy,	který	byl	
ale	občanem	Fryčovic.	Od	roku	1977	začala	psát	kroniku	paní	
Karla	Klečková,	která	tuto	práci	ukončila	zápisem	za	rok	2017.	
Třetí	díl	kroniky	byl	paní	Klečkovou	dopsán	zápisem	za	rok	1991,	
čtvrtý	pak	rokem	2017.

Paní	Klečková	se	narodila	na	počátku	40.	let	minulého	století	
do dělnické	 rodiny	sídlící	v Rychalticích.	Po	ukončení	povinné	
školní	docházky	vystudovala	jedenáctiletou	střední	školu	v Příboře.	
Po	maturitě	na	této	škole	v roce	1958	absolvovala	ještě	dvouleté	
studium	na	střední	ekonomické	škole	v Ostravě	a poté	nastoupila	
do	zaměstnání	v  tehdejším	národním	podniku	Tatra	v Příboře.	
V roce	1961	se	provdala	za	pana	Jaroslava	Klečku	a přestěhovala	
se	do	Dolního	Sklenova,	kde	žije	dosud.	Je	matkou	tří	dcer.	Po	
mateřské	dovolené	byly	jejím	zaměstnavatelem	Komunální	služby	
města	Frýdku-Místku,	kde	pracovala	od	roku	1966	jako	hospo-
dyňka	v provozovně	kamenosochařství.	K vedení	obecní	kroniky	se	
dostala	v roce	1977,	kdy	byla	na	rodičovské	dovolené	s nejmladší	
dcerou	a zjistila,	že	někdejší	tajemnice	Národního	výboru,	paní	
Mirka	Petrová,	hledá	nového	kronikáře	za	pana	Františka	Štefka.	
Poté	 ještě	krátce	pracovala	v komunálních	službách	ve	Frýdku
-Místku	a od	června	1982	nastoupila	na	Národní	výbor	Sklenov	do	
administrativy	(v	červenci	roku	1982	došlo	v souvislosti	se	změnou	
názvu	obce	k přejmenování	na	Národní	výbor	Hukvaldy).	Na	úřadě	

https://cs.wikipedia.org/wiki/�esko
https://cs.wikipedia.org/wiki/�esko
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Základní škola a Mateřská škola leoše Janáčka Hukvaldy  
- ZákaZ vZdělávání ve všecH typecH škol pro potřebu ocHrany  

a šíření oneMocnění covId 19, od 11. 3. 2020

Základní škola

Věta,	 která	 se	nám	všem	zdála	být	 ještě	 začátkem	března	
z oblasti	sci-fi.	Okamžitě	jsme	ze	dne	na	den	museli	reagovat	na	
situaci,	kterou	nikdo	z nás	ještě	nezažil.	Po	dohodě	s vedením	obce	
Hukvaldy	jsme	uzavřeli	od	12.	3.	2020	i mateřskou	školu	a následně	
školní	kuchyň.	Měli	jsme	na	paměti	v prvé	řadě	to	nejdůležitější,	
a to	ochranu	zdraví	našich	dětí.	

Ke	vzdělávání	žáků	na	dálku	jsme	ihned	využili	komunikaci	
přes	administrativní	 systém	 iškola,	který	 zpočátku	přetížením	
kolaboval,	ale	problémy	jsme	odstranili.	Někteří	rodiče	po	třech	
letech	zjistili,	že	mají	ve	svých	e-mailových	schránkách	plno	zpráv,	
i z	minulosti,	které	nečetli.	Dále	učitelé	komunikovali	a komunikují	
přes	telefony,	WhatsApp,	využívají	youtube,	on-line	testování,	free	

pracovala	až	do	svého	odchodu	do	důchodu	v roce	1997.	Poté	se	
věnovala	práci	na	vydávání	místního	zpravodaje	Hukvaldského	
občasníku.	Ten	se	začal	publikovat	od	roku	1991	a redakční	radu	
tehdy	tvořily	paní	Iva	Jílková,	Šárka	Polochová	a Jiřina	Mizerová.	
Po	nich	od	roku	1998	převzala	občasník	paní	Klečková,	jež	měla	na	
starosti	organizaci	redakční	rady	a spolupráci	s tiskárnou.	Občas-
ník	tehdy	vycházel	6x	do	roka.	Kromě	pečlivého	vedení	kroniky	
také	pravidelně	přispívala	články	týkajícími	se	historie	Hukvald	do	
občasníku,	kdy	podklady	čerpala	z kronik	i archivních	materiálů.	
Často	také	poskytovala	informace	a materiály	studentům	pro	jejich	
diplomové	a ročníkové	práce.	Spolupracovala	na	komentáři	k filmu	
o Hukvaldech	s Muzeem	Beskyd,	na	propagačních	materiálech	
obce,	každoročně	zpracovávala	dotazníkové	šetření	o tradicích,	
zvycích	a obyčejích	pro	Ministerstvo	kultury	a Státní	okresní	
archiv	ve	Frýdku-Místku,	účastnila	se	besedy	pořádané	Českým	
rozhlasem,	spolupracovala	i s Klubem	českých	turistů	Hukvaldy	
při	tvorbě	Naučné	stezky	Leoše	Janáčka	očima	dětí,	spoluutvářela	

také	obecní	historické	kalendáře	a v neposlední	řadě	se	spolupo-
dílela	na	vydání	knihy	Hukvaldská	štafeta	 Jana	Václava	Sládka	
a převážná	většina	materiálů	publikovaných	v mimořádném	čísle	
občasníku	100	 let	na	Hukvaldech	pochází	právě	z  jejího	pera.	
Paní	Klečková	je	studnicí	moudrosti,	zeptáte-li	se	na	kohokoliv	či	
cokoliv	týkajícího	se	obce,	bleskově	vám	odpoví,	a pokud	zrovna	
neví,	ví	určitě,	kde	to	dohledat.

Ráda	bych	Vám	paní	Karličko	na	tomto	místě	srdečně	podě-
kovala	za	Vaši	více	než	čtyřicetiletou	velice	záslužnou	práci	 ve	
vedení	obecní	kroniky	a všech	činností	okolo.	Pro	mě	samotnou	jste	
velkým	vzorem	a jsem	Vám	velmi	vděčná	za	to,	že	jste	mě	navrhla	
jako	pokračovatele	své	práce	a rada	obce	 toto	Vaše	doporučení	
schválila.	Moc	si	toho	vážím	a budu	se	snažit	dosáhnout	alespoň	
z části	Vašich	kvalit	a znalostí.	Troufám	si	napsat	za	celou	naši	
obec:	DĚKUJEME!

Michaela Hrčková

Vážená paní Klečková,

dovolte,	abych	i já	se	připojila	k poděkování	za	spolupráci,	kterou	jsme	spolu	měly	během	těch	téměř	10	let,	kdy	zastávám	
funkci	místostarostky	obce.	Ať	už	se	to	týká	příspěvků	do	občasníku,	na	setkávání	při	vydávání	obecních	publikací	anebo	jen	tak	
při	návštěvách.	Moc	ráda	vzpomínám	na	schůzky	třeba	u Sládků	v období	příprav	knih	věnovaných	malíři	Janu	Václavu	Sládkovi,	
kdy	jsme	všichni	u kávičky	s nadšením	poslouchali	Vaše	poutavé	povídání	o naší	vesnici,	o lidech	a událostech,	které	se	zde	staly.	
Na	Vás	je	vidět,	že	jste	tu	práci	kronikářky	dělala	s láskou	a hlavně	srdcem.	Vždycky,	když	mě	napadlo	nějaké	téma,	které	by	bylo	
zajímavé	zveřejnit	v občasníku,	za	pár	dnů	jsem	měla	od	Vás	napsaný	příspěvek,	který	pak	mohli	ocenit	všichni	čtenáři	a rozšiřovat	
si	vědomosti	o historii	naší	obce.

Nemůžu	také	zapomenout	na	to,	že	když	jsem	zpracovávala	žádosti	o dotace	na	opravu	památníků	obětem	světových	válek	
v Rychalticích	a na	Hukvaldech	a požádala	Vás	o informace	z historie,	Vy	jste	mě	navedla	na	zapomenutou	sochu	legionáře	z roku	
1930,	jejíž	torzo	opatroval	pan	Hyneček.	Takže	to,	že	se	podařilo	sochu	legionáře	od	akademického	sochaře	Františka	Juráně	
zrestaurovat	a zdobí	nám	od	roku	2015	centrum	obce,	je	i vaše	zásluha	a beru	to	jako	naše	společné	dílko.

Milá	paní	Karličko,	 ještě	jednou	moc	děkujeme	za	Vše,	co	jste	pro	naši	obec	udělala	a  je	to	i poděkování	od	pana	starosty	
a všech	členů	zastupitelstva	naší	obce.	Přejeme	Vám	pevné	zdraví	a hlavně	hodně	elánu	a síly	do	dalších	let.	Máme	Vás	moc	rádi.

Ivana Hrčková, místostarostka
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aplikace,	vysílání	České	televize	UčíTelka	apod..	Jeden	z rodičů	
Ing.	Petr	Kuča	nám	navrhl,	že	pomůže	se	spuštěním	programu	
Microsoft	Teams,	ve	kterém	mohou	učitelé	komunikovat	se	žáky	
formou	konferencí.	Zapůjčili	jsme	žákům,	kteří	neměli	dostatečné	
technické	vybavení	nebo	byli	třeba	tři	žáci	v rodině,	tablety.	Tablety	
máme	již	dva	roky	ve	škole	k dispozici	z dotace	Ministerstva	škol-
ství,	kterou	jsme	získali.	Využíváme	je	také	v běžné	výuce.	O tech-
nickou	stránku	spuštění	výuky	se	staral	Petr	Domčík.	Velmi	Peťovi	
Kučovi	a Peťovi	Domčíkovi	děkuji.	Byli	ochotni	kdykoliv	pomoci,	
včetně	večerů	a víkendů.	Učitelé	2.	st.,	rodilá	mluvčí	anglického	
jazyka	a někteří	učitelé	1.	st.	zahájili	tuto	on-line	výuku.	Nebylo	to	
jednoduché	ani	pro	ně	ani	pro	žáky	a rodiče.	Ne	všechny	děti	měly	
nutné	technické	vybavení.	Je	rozdíl,	jestli	takto	pracují	dospělí	ve	
svých	firmách	nebo	děti.	Učitelé	to	ale	nevzdali.	Shodli	jsme	se,	že	
nám	to	klasickou	výuku	nenahradí.	Chyběl	nám	kontakt	s dětmi.		

V	průběhu	uzavření	školy	pedagogičtí	 i nepedagogičtí	pra-
covníci	pomáhali	při	úklidu	okolí	 školy	 (byla	vyčištěna	 fasáda	
u mateřské	 školy	 a obecní	 knihovny,	natřený	plot	 a  vyčištěná	
asfaltová	plocha),	čištění	venkovních	hracích	prvků	v mateřské	
škole,	generálním	úklidu	společenského	sálu	a technického	zázemí	
školy	–	skladů,	vyklizení	veškerého	vybavení	cvičné	kuchyně.	Obec	
Hukvaldy	získala	dotaci	na	rekonstrukci	cvičné	kuchyně	ve	výši	
400 000 Kč.	Žádost	podávala	paní	místostarostka	Ivana	Hrčková.	
Rekonstrukce	bude	stát	cca	800 000 Kč.	Část	bude	hrazena	jako	
spoluúčast	obce	a část	z výtěžků	„Jarmarků	pro	dobrou	věc“	za	
poslední	tři	roky.	

Nutná	byla	hloubková	dezinfekce	všech	prostor	školy.	Děkuji	
panu	Petrovi	Červinkovi	a panu	Pavlovi	Reisigovi,	kteří	sponzoro-
vali	většinu	dezinfekčních	prostředků.	Nemalé	množství	čisticích	
prostředků	zajistil	také	pan	Pavel	Bernatský.

O	přijetí	do	1.	roč.	pro	školní	rok	2020/2021	požádali	rodiče	
třiceti	osmi	žáků.	Poprvé	se	zápis	konal	bez	přítomnosti	dětí.	Třiceti	
třem	bylo	elektronickou	cestou	vydáno	rozhodnutí	o přijetí.	Budeme	
tedy	otevírat	dvě	první	třídy.	Připravovali	jsme	další	třídu	(stěhování	
výpočetní	techniky,	výmalba,	zakoupení	nového	vybavení	apod.).

Dále	jsme	spolupracovali	při	realizaci	výstavby	školního	hřiště,	
na	které	obec	Hukvaldy	také	získala	dotaci.	Pan	starosta	Luděk	
Bujnošek	 téměř	denně	 řešil	problémy	s  výstavbou	 (nestabilní	
podloží,	 osvětlení,	 které	nebylo	 součástí	 projektu,	přemístění	
průlezek	apod.).	Dále	jsme	pracovali	na	přípravě	realizace	projektu	
„Přírodní	zahrada“	mateřské	školy,	na	kterou	škola	získala	dotaci.	
V neposlední	řadě	potom	na	přípravě	žádosti	o dotaci	z MAS	Pobe-
skydí	na	nové	vybavení	obecní	knihovny,	která	je	součástí	právního	
subjektu	Základní	škola	a Mateřská	škola	Leoše	Janáčka	Hukvaldy.	
Pracujeme	na	přípravě	žádosti	 z EU	a Ministerstva	 školství	 „	
Šablony	III“	na	zajištění	podmínek	pro	další	rozvoj	matematické	
a čtenářské	gramotnosti	žáků.	

Od	 11.	 5.	 2020	 jsme	 už	mohli	 školu	 otevřít	 pro	 žáky	
devátého	ročníku	pro	přípravu	k přijímacím	zkouškám.	25.	5.	
2020	jsme	byli	rádi,	že	se	nám	vrací	naši	„malošci“	z mateřské	
školy	a děti	z 1.	stupně.	V plné	síle	také	přistoupili	k prezenční	
výuce	všichni	pedagogičtí	pracovníci	školy.	V současné	době	
řešíme	možnost	přítomnosti	žáků	ve	škole	šestého,	sedmého	
a osmého	ročníku.

Nová	situace	nám	přinesla	spoustu	nových	zkušeností	a výzev.	
Všichni	 jsme	se	snažili	udělat,	dle	 svých	možností,	 znalostí,	 IT	
dovedností	a zkušeností	maximum	pro	to,	abychom	se	s danou	
situací	 vyrovnali	 co	 nejlépe.	 Jestli	 se	 nám	 to	 povedlo,	musí	
posoudit	jiní.

Děkuji	všem	pedagogickým	pracovníkům	školy	za	zvládnutí	
výuky	na	dálku.	Nepedagogickým	pracovníkům	za	úklid	a pomoc	
při	změnách	ve	využití	prostor	školy.	Velký	dík	patří	také	rodičům,	
kteří	 s námi	spolupracovali.	Každý	pozitivní	 e-mail,	který	 jsem	
obdržela,	nám	zvedl	náladu	a dodal	sílu	do	další	práce.

Školní	rok	2019/2020	budeme	končit	netradičně.	Snad	ten	
příští	2020/2021	bude	bez	uzavření	školy.

Přeji	za	celý	kolektiv	zaměstnanců	dětem	krásné	prázdniny	
a dospělým	příjemnou	dovolenou.			

Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy

Malé zaMyšlení nad doMácí výukou

V	polovině	března	jsme	se	všichni	ocitli	v karanténě.	Školy	
zavřely	své	brány	a děti	zůstaly	doma.	Všechny	nás	to	zaskočilo,	
protože	 jsme	 to	 nikdy	předtím	nezažili	 a  až	 dosud	 jsme	 žili	
v domnění,	že	se	nás	problémy	nebezpečných	epidemií	netýkají.	
Byly	zkrátka	vždycky	dost	daleko.	Tentokrát	to	ovšem	bylo	a je	
jiné.	

Z	počátečního	šoku	 jsme	se	poměrně	 rychle	adaptovali	na	
novou	situaci	nejen	my,	ale	také	školy	a učitelé,	kteří	začali	naše	
děti	„učit	na	dálku“.	Během	rekordně	krátké	doby	museli	doslova	
„překopat“	 svou	učitelskou	praxi	a přenést	 ji	do	online	 světa.	

Celkem	si	s tím	poradili	a hlavní	zodpovědnost	tak	nějak	nená-
padně	přenesli	na	nás,	rodiče.	

Jenže	 co	my,	 rodiče	bez	 jakékoli	učitelské	praxe	a  s	nervy	
napnutými	 jako	 špagáty?	Na	nás	 tíha	 domácího	 vzdělávání	
dopadla	plnou	silou.	Každý	týden	přistál	v emailu	seznam	učiva	
a úkolů,	které	mělo	dítě,	resp.	rodič	zvládnout.	

U	nás	problém	vznikl	ještě	před	samotným	zahájením	výuky:	
jak	přimět	dítě,	aby	se	šlo	učit,	když	žije	v domnění,	že	karanténa	
jsou	 jedny	velké	prázdniny?!	Když	otráveně	 zasedlo	ke	 stolu,	
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ZŠ A MŠ LEOŠE JANÁČKA HUKVALDY V DOBĚ PANDEMIE

Týden	jako	každý	jiný.	Děti	chodily	do	školy,	rodiče	do	práce,	
psaly	se	písemky,	žáci	měli	odpolední	kroužky	a celá	škola	fungo-
vala	v zaběhnutém	systému.	Během	úterý	11.	března	2020	přišla	
znenadání	zpráva,	která	se	zdála	býti	neuvěřitelnou.	Od	následují-
cího	dne	se	z důvodu	šíření	koronavirové	infekce	uzavíraly	všechny	
školy	v České	republice.	Děti	jásaly	a nemohly	zprávě	uvěřit,	stejně	
tak	jako	jejich	pedagogové	a rodiče.	Bylo	vyhlášeno	školní	„volno“	
na	dobu	neurčitou.	Jak	vše	v naší	zemi	postupovalo	dále	netřeba	
dopodrobna	popisovat.

Škola	tedy	uprostřed	školního	roku	utichla	a hledalo	se	řešení,	
jak	dětem	zajistit	kontinuální	výuku.	Učitelský	sbor	pod	vedením	
paní	ředitelky	Mgr.	Aleny	Lévové	rozhodně	nezahálel.	Všichni	byli	
a nadále	jsou	s dětmi	a rodiči	v neustálém	kontaktu	prostřednic-
tvím	Microsoft	Teams,	elektronické	i-školy,	emailové	a telefonické	
komunikace.	Děti	dostávají	úkoly,	které	společně	s rodiči	zasílají	
ke	kontrole,	pravidelně	se	„scházejí“	na	on-line	výuce	českého	
jazyka,	matematiky,	anglického	a německého	jazyka.	V	pátky	žáci	
5.	až	9.	ročníku	tráví	45	minut	s rodilou	mluvčí	anglického	jazyka.	
Mladší	 žáci	 si	 se	 svými	vyučujícími	přeposílají	milé	pozdravy,	
srdíčka,	obrázky	a  fotografie	z dění	doma,	o kterém	si	ve	škole	
nemohou	vyprávět.

Po	dlouhé	nejistotě	dne	11.	května	do	lavic	opět	usedli	žáci	
9.	ročníku,	kteří	se	dva	dny	v týdnu	připravují	na	přijímací	zkoušky	
na	SŠ	z matematiky	a českého	jazyka,	které	se	budou	netradičně	
konat	v červnu.	Nutno	říci,	že	jsou	díky	svým	vynikajícím	peda-
gogům	a své	vlastní	píli	připraveni	velmi	dobře.

Dne	25.	května	do	školy	zavítalo	78%	žáků	z prvního	stupně,	
kteří	se	dle	přísných	hygienických	pokynů	budou	ve	svých	třídách	
scházet	každý	den	až	do	konce	letošního	netradičního	školního	
roku.	Na	všech	bylo	vidět,	že	se	už	do	školy	těšili.	Vše	je	tak	nějak	
jinak,	ale	s velikým	úsilím	paní	ředitelky,	jednotlivých	pedagogů,	
rodičů	a v	neposlední	řadě	i žáků	funguje.

Nutno	zmínit	 i projekty,	do	kterých	škola	byla	zapojena	a ve	
kterých	se	snažila	i přes	ztížené	podmínky	pokračovat.	Ve	spolu-
práci	s organizací	ARPOK	z Olomouce	šijeme	svačinové	sáčky	pro	
budoucí	prvňáčky	a také	se	účastníme	každoroční	akce	„Afrikány	
pro	Afriku“	z projektu	Světová	škola.	V únoru	žáci	vyseli	semínka	
Afrikánů,	různých	bylinek,	zeleniny	a letniček.	V zalévání	se	následně	
střídaly	paní	učitelky	Vanda	Filková,	Hana.	Piskořová	a asistentka	
pedagoga	Silvie	Jati.	Vypěstované	sazenice	byly	v prvním	květnovém	
týdnu	za	dobrovolný	příspěvek	nabízeny	v hlavním	vchodu	školy.	
Přišla	opravdu	spousta	hukvaldských	spoluobčanů	z  řad	rodičů	
a přátel	školy,	což	všechny	navnadilo	rozšířit	školní	nabídku	i pro	
příští	rok.	Za	podporu	opravdu	velmi	děkujeme.	Výtěžek	této	akce	
byl	zaslán	na	konto	SIRIRI,	které	podporuje	vzdělávání	ve	Středo-
africké	republice.

Silvie Jati, asistentka pedagoga

a jak děti a učitelé vnímali či vnímají povinnou karanténu?

Doma	je	to	super,	ale	učení	ve	škole	je	lepší	než	doma.
Vojta Havlásek 5.B

Učení	doma	se	mi	moc	nelíbí,	protože	máme	více	psaní	a úkolů.	
Online	výuka	taky	není	moc	dobrá,	protože	často	vypadává	spojení.	
Raději	bych	zase	chodil	do	školy.
Pepa Benke , 6. třída

Na	pobytu	doma	se	mi	líbí,	že	nemusím	vstávat	tak	brzo,	ale	radši	
bych	zase	chodila	do	školy.

Už	mi	chybí	kamarádi.
Rozálie Bílá, 6. třída

V	době	pandemie,	co	se	týče	domácího	učení,	se	mi	líbí,	že	máme	
málo	úkolů	a celkově	toho	máme	méně	oproti	škole.	Vadí	mi,	že	
se	nemohu	vidět	se	spolužáky	ve	třídě.	Ale	celkově	mi	je	po	škole	
smutno.
Vojtěch Nekola, 7. třída

byl	to	boj	kdo	z koho:	vyhraje	matka,	dítě	nebo	matika,	čeština	
či	prvouka?	Matka	nevyhrála	nikdy,	vždycky	si	odnesla	hluboké	
šrámy	na	nervové	soustavě.	

Úkolů	 stejně	 jako	 ostatních	 povinností	 s  rozvolňováním	
opatření	přibývalo	a učení	bylo	čím	dál	složitější	a časově	nároč-
nější.	Jediné	štěstí	je,	že	učivo	druhé	třídy	ještě	jakž	takž	zvládám	
(pokud	karanténa	přijde	znovu	na	druhém	stupni,	jsem	v háji),	
i když	vysvětlovat	ho	dítěti,	navíc	vlastnímu,	mi	dalo	pěkně	zabrat	
(nebudu	 lhát,	párkrát	 jsem	musela	o pomoc	požádat	 i  strýčka	
Googla,	no	ale	řekněte,	kdo	z vás	například	ví,	že	těm	ptákům,	
kteří	neodlétají	do	teplých	krajin,	se	říká	stálí?!).	

Když	vláda	oznámila,	že	se	děti	prvního	stupně	vrátí	do	lavic	
25.	května,	chtělo	se	mi	tančit.	A v to	pondělí	ráno	zase	smát,	to	
když	jsem	viděla,	jak	rodiče	před	školou	vyhazují	děti	z aut	málem	
za	jízdy.	Evidentně	jsem	nebyla	sama,	kdo	se	na	školu	těšil.	

A	co	mně	učení	 s dítětem	doma	v karanténě	dalo?	Kromě	
šedých	vlasů	a rupnutých	nervů	také	potvrzení	toho,	co	si	myslím	
už	dávno.	Že	práce	učitele	je	velice	psychicky	náročná	a sama	bych	
ji	dělat	nechtěla.	A že	je	potřeba	občas	poděkovat	učitelům	za	to,	
že	tu	pro	naše	děti	jsou	a že	nám	je	nenechávají	na	krku	celé	dny.	
Ale	že	jim	je	na	krk	můžeme	na	chvíli	pověsit	také	my.	

Kateřina Eliášová
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Ze	začátku	jsem	za	výhodu	učení	doma	brala	to,	že	budeme	mít	
více	času	se	připravovat	na	přijímačky.	Po	čase	to	ale	bylo	takové,	
že	jsem	nevěděla,	na	kdy	se	připravuji	a jak	si	to	celé	rozvrhnout,	
abych	učivo	nezapomněla.	Do	školy	se	těším,	hlavně	na	kamarády.
Lucie Schwarzbachová , 9. třída

Pro:	můžu	 si	 rozvrhnout	 výuku,	 nemusím	 brzo	 vstávat	 na	
doučování
Proti:	nemůže	mi	to	nikdo	vysvětlit,	komunikace	jen	přes	e-mail,	
nevidím	se	s kamarády
Ohledně	vrácení	do	školy	tak	bych	se	vrátila	do	školy	ráda.
Kristýna Ochmanová, 8. třída

Nevadí	mi	učit	se	doma,	ale	jsem	ráda,	že	půjdeme	zase	do	školy.	
Nejvíce	mi	asi	vadí	odložení	přijímacích	zkoušek.	Ze	začátku	to	
byla	nejistota,	kdy	a jestli	se	vůbec	budou	konat.	Doufám,	že	se	do	
konce	roku	ještě	všichni	vrátíme	do	školy,	protože	jsme	se	vlastně	
ani	moc	nestihli	rozloučit.
Barbora Sasínová, 9. třída

Když	zavřeli	školu	tak,	mi	to	nejdříve	nevadilo	a byla	jsem	ráda,	
že	můžeme	být	pořád	všichni	doma	a mohu	se	učit	 s mamkou	

a taťkou.	Taky	jsem	byla	ráda,	že	máme	zahradu	a nemusím	nosit	
roušku.	Ale	potom	už	mi	bylo	smutno	po	paní	učitelce	a po	holkách	
a Marečkovi.
Charlota Jati, 3. B
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Na	domácí	výuce	je	dobré,	že	můžete	ráno	vstávat,	v kolik	hodin	
chcete.	Online	hodiny	nejsou	zas	tak	strašné,	ale	nejhorší	je,	když	
musíme	mít	zapnuté	kamery.(ale	zase	ty	učitele	jakoby	chápu)
Radši	bych	chodila	do	školy,	je	to	lepší	než	doma.	Ve	škole	musíme	
dělat	v jednotlivých	hodinách	úkoly,	ale	doma	se	k tomu	musíme	
donutit,	i když	víme,	že	to	máme	udělat.
Tereza Reková, 7. třída

Karanténa	mě	nebaví,	 chybí	mi	 žáci,	 restaurace,	 kino,	 bazén	
a našla	bych	spoustu	jiných	věcí,	ale	rozumím	tomu,	že	to	je	nutné.	
Snažila	jsem	se,	alespoň	trošku	pomoci	v akci	Sousedská	výzva,	
kde	 jsme	stříhali	pásky	na	 roušky.	 Jako	 tělocvikářka	potřebuji	
pohyb.	Zpočátku	jsme	chodili	jen	na	pravidelné	procházky	každý	

den,	a když	nám	otevřeli	golfové	hřiště,	chodíme	s dcerou	tam,	je	
to	příjemná	změna.
Učím	se	učit	stále,	užívám	whatts	app,	teams,	online	vyučování,	
PC,	emaily,	 i-školu,	ale	na	přímou	výuku	 to	nemá,	celý	den	 je	
nabouraný	a zasahuje	to	i do	víkendu,	už	se	nemůžu	dočkat	školy	
a těším	se	na	žáky	od	25.	května	:-)	Věřím,	že	se	i někteří	žáci	do	
školy	těší	a společně	ukončíme	veseleji	školní	rok.
Mgr. Marcela Jašková, učitelka

Je	mi	smutno	po	kolezích	a kolegyních	a chybí	mi	kontakt	s dětmi,	
které	mě	nabíjejí.	Prostě	mám	potřebu	žákům	něco	předat	osobně	
a vidět	jejich	reakce.
Mgr. Vanda Filková, učitelka

Vybráno z e-mailů na iškole

Dopis paní učitelky Lenky Stiborkové rodičům našich prvňáčků

Vážení	rodiče,

děti	 jsou	týden	společně	ve	škole	a mnohé	z vás	zajímá,	jak	
na	tom	ve	srovnání	s ostatními	spolužáky	jsou.	Můžete	si	pověsit	
na	krk	pomyslnou	zlatou	medaili	(nebo	si	dát	sklenku	vína	:-D).	
Žádné	z dětí	nezaostává	se	znalostmi	za	ostatními.

ČTENÍ	-	Děti	čtou	velmi	pěkně,	některé	už	čtou	plynule	věty	
i  s	 intonací,	 jiné	čtou	po	slovech,	případně	navazují	ve	slovech	
jednotlivá	písmenka	na	sebe.	Vůbec	nevadí	pomalejší	čtení,	pokud	
dítko	"neseká"	a plynule	přechází	z písmenka	na	písmenko.	Dnes	
jsme	probrali	poslední	učivo	-	skupinu	mě.	Teď	už	se	děti	musí	
"vyčíst".	Protože	mají	Slabikáře	ve	 škole,	prosím,	dohlédněte,	
aby	i doma	četly	každý	den	z vlastní	knížky	a nahlas.	Pokud	dítě	



–	18	–

přestane	doma	číst,	velmi	rychle	se	to	ve	škole	projeví.	Navíc	čtení	
souvisí	i se	psaním	a počtem	chyb	v opisech	a přepisech.	Čím	lepší	
čtenář,	tím	lepší	je	zvládání	gramatických	pravidel	(děti	si	čtením	
vytvoří	cit	pro	jazyk).

PSANÍ	-	Dopsali	jsme	písanku,	celý	červen	budeme	psát	do	
sešitu	-	opisy,	přepisy,	diktáty.	Naučíme	se	orientovat	na	stránce,	
vyhledávat	a opravovat	chyby,	dodržovat	úpravu	a tvary	písmen.	
I když	nedávám	domácí	úkoly,	můžete	občas	doma	zkusit	přepis	
-	třeba	1	větu	z knížky,	kterou	dítě	čte,	nebo	nadiktovat	6	-	10	slov.	
Dnes	byly	největším	problémem	v opise	délky	samohlásek.

MATEMATIKA	 -	Ve	 sčítání	 a  odčítání	do	20	asi	polovina	
dětí	počítá	 rychle	a bez	chyb,	ostatní	 ještě	musí	učivo	upevnit.	
Důležité	je,	aby	zpaměti	zvládali	sčítání	a odčítání	do	10.	Prosím,	
snažte	se	odstranit	počítání	na	prstech.	Procvičujte	počítání	ústně	
(dávejte	dětem	příklady	při	cestě	autem,	na	procházce,	na	zahrádce	
v restauraci,	než	číšník	načepuje	pivo......čím	častěji,	tím	lépe,	stačí	
5	minut	dvakrát	za	den,	než	hodinu	jednou	za	týden).	Dnes	jsem	
dala	dětem	ofocenou	stránku	z matematiky	(str.64)	na	procvičo-
vání	doma,	příští	týden	si	zkusíme	tyto	příklady	na	známky,	abych	
měla	srovnání	i v	matematice.

Dovolte	mi	ještě	jednou	poděkovat	za	spolupráci	během	uza-
vření	školy.	Vím,	že	situace	byla	pro	mnohé	z vás	náročná	a skloubit	
práci	s domácí	přípravou	prvňáčka	nebylo	jednoduché.	Můžete	být	
pyšní	na	sebe	i své	děti	-	zvládli	jste	to	na	jedničku.	Vám	vysvědčení	
vystavit	nemůžu,	ale	děti	jedničky	na	vysvědčení	jistě	potěší.

Přeji	 vám	krásný	 a  pohodový	 víkend	 i  poslední	měsíc	 ve	
školním	roce.

L. Stiborková

e-mail od paní Nadi Satolové k výuce v Microsoft Teams.

Paní	ředitelko	a paní	učitelko	třídní,

moc	ráda	bych	vám	poděkovala	za	online	výuku,	která	začala	
od	minulého	týdne	probíhat.	Pro	nás	je	to	rozhodně	změna	k lep-
šímu.	Jak	z pohledu	dítěte,	tak	i nás,	rodičů.

Tentokrát	si	Vašík	vymínil,	že	bude	v pokoji	sám,	nikdo	z nás	
mu	nebude	napovídat	ani	jej	vyrušovat,	nesmíme	poslouchat.

Z	vyučování	přišel	veselý,	nabitý	setkáním	se	svými	lidmi.	(Svět	
je	ještě	v pořádku	:-)	)

Zadané	domácí	úkoly	 začal	plnit	 sám.	Zafungoval	nějaký	
psychologický	rozdíl	-	dostal	je	osobně	zadané	-	jsou	jeho.

Oproti	 -	 rodiče	 přečetli	 z mailu,	 co	má	udělat	 -	 problém	
a nechuť.

Rovněž	obrovský	rozdíl	znamenala	vaše	výuka	-	např.	anglická	
slovíčka	rázem	znal	již	z hodiny.

Druhý	den	začal	bez	asistence	dělat	úkoly	z M	a ČJ.	Věděl	
a napsal.	Následně	zkontrolujeme.

A	co	bylo	první	-	začal	pracovat	na	dobrovolném	úkolu	o Karlu	
IV.	-	sám	si	našel	informace	a video	na	youtube,	podle	kterého	začal	
samostatně	zpracovávat	svou	práci	(aby	dostal	tu	1*)

Moc	se	nám	tento	systém	líbí	a vzniká	nám	nyní	prostor	i na	
četbu	a případné	zájmové	prohlubování	něčeho,	 co	 je	pro	nás	
zrovna	důležité.	Je	to	pro	nás	tak	akorát	a opadl	stres	z nestíhání.

(Pro	zajímavost	-	Vašík	dnes	přišel	s otázkou	na	J.A.	Komen-
ského	a Stephena	Hawkinga.	Nevím	jak	a proč,	ale	měli	jsme	čas	
a prostor	si	o nich	vyhledat	informace	a trochu	popovídat.	A to	je	
podle	mne	zisk	této	doby.)

Děkuji	ještě	jednou	za	to,	že	jste	se	pustily	do	nových	vod	a,	ale-
spoň	za	nás,	našly	zlatou	cestu	v množství	informací	a požadavků.

e-mail od paní Jaroslavy Matušíkové.

Dobrý	den,

ráda	bych	touto	cestou	poděkovala	za	Vaši	aktivitu	ohledně	
online	výuky.	Byl	to	výborný	nápad	a vše	moc	dobře	funguje.	Dětem	
to	také	očividně	prospívá	:)

Přeji	hezký	zbytek	dne.

Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy
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Obecní knihOvna infOrmuje
Od	28.	4.	2020	byl	v naší	knihovně	obnoven	provoz	za	zvýše-

ných	hygienických	opatření.	Pro	návštěvníky	je	povinná	rouška	
(řídíme	se	aktuálními	nařízeními)	a po	příchodu	mají	k dispozici	

dezinfekci.	Knihy,	které	 se	 vrá-
tily	 od	 čtenářů,	máme	uloženy	
v  karanténě	 a  po	 uplynutí	 48	
hodin	je	vracíme	zpět	do	regálů	
(lhůta	 doporučená	 Národní	
knihovnou).	 Velice	 si	 vážíme	
zájmu	čtenářů,	kteří	nás	od	otevření	knihovny	navštěvují	ve	stejné	
míře	jako	dříve.	Během	uzavření	knihoven	jsme	nelenili	a pořídili	
spoustu	nových	knih.	V červnu	také	očekáváme	dodávku	dalších	
novinek	z  regionálního	 fondu,	který	pro	nás	zajišťuje	Městská	
knihovna	Brušperk.

Bohužel	omezení	provozu	knihoven	zasáhlo	také	naši	Virtu-
ální	univerzitu	třetího	věku,	která	se	přesunula	z našich	setkání	
v knihovně	jen	na	internet.	Nicméně	všichni	účastníci	pokračovali	
ve	studiu	z domu	a zdárně	jej	dokončili.	Menší	zakončení	semestru	
s osobní	účastí	máme	naplánováno	na	měsíc	červen,	abychom	
zhodnotili	ukončený	semestr	s tématem	Klenoty	barokního	umění	
a vybrali	téma	nové.

Markéta Kološová, knihovnice
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Odpady
Dle	zákona	565/1990Sb.	v platném	znění	paragraf	10	b	může	

obec	vybírat	poplatek	za	provoz	systému	shromažďování,	sběru,	
přepravy,	třídění,	využívání	a odstraňování	komunálních	odpadů.	
Sazba	poplatku	je	dvousložková	a skládá	se	z částky,	jejíž	horní	
zákonná	hranice	je	250 Kč	za	povinnou	osobu	a kalendářní	rok	a z	
částky	stanovené	na	základě	skutečných	nákladů	obce	předchozího	
roku	na	sběr	a svoz	netříděného	komunálního	odpadu	až	750 Kč	
za	povinnou	osobu	a kalendářní	rok.	Povinnou	osobou	je	osoba	
mající	na	území	obce	trvalý	pobyt	a cizinci	s povoleným	trvalým	
pobytem,	fyzická	osoba,	která	má	ve	vlastnictví	stavbu	určenou	
k  individuální	 rekreaci,	byt	nebo	rodinný	dům,	ve	kterém	není	
trvale	hlášena	k pobytu	žádná	fyzická	osoba.	Výše	poplatku	se	vždy	
schvaluje	na	konci	kalendářního	roku	obecně	závaznou	vyhláškou	
o místním	poplatku	za	provoz	systému	shromažďování,	 sběru,	
přepravy,	třídění,	využívání	a odstraňování	komunálních	odpadů.

V	prosinci	loňského	roku	při	schvalování	vyhlášky	zastupitel-
stvo	obce	rozhodlo	o zrušení	slevy	25 %	pro	občany,	kteří	čestně	
prohlásí,	 že	 topí	 jen	 ekologickým	palivem	a  výše	poplatku	 se	
sjednotí	pro	všechny	trvale	bydlící	na	částku	500 Kč,	pro	chataře	
bude	poplatek	676 Kč	za	nemovitost.	Důvodem	zrušení	slevy	bylo	
neustálé	zvyšování	nákladů	na	likvidaci	odpadů.	Za	loňský	rok	už	
tuto	slevu	uplatňovalo	1	100	obyvatel.

Sestavila	 jsem	tabulku,	 jak	se	vyvíjelo	množství	odpadů	od	
roku	2010	do	roku	2019	a jak	se	vyvíjely	příjmy	a výdaje	v oblasti	
odpadů.

Za	toto	období	se	také	zvýšil	počet	obyvatel,	v roce	2010	měly	
Hukvaldy	1975	obyvatel,	v roce	2019	pak	už	2123	obyvatel,	takže	
logicky	se	musí	zvednout	i množství	odpadu	a následně	zase	příjem	
z poplatků	od	občanů.	Ale	příjem	bohužel	pokrýt	náklady	nestačí,	

protože	množství	odpadů	se	neustále	zvyšuje.

Jen	na	vysvětlenou,	plasty	se	před	pár	lety	odvážely	od	června	
do	října	každý	týden,	zbytek	roku	dvakrát	to	měsíce,	nyní	už	jsme	
museli	přistoupit	v odvozu	každý	týden	a to	celoročně,	stejné	je	
to	s papírem,	kde	jsme	byli	nuceni	přejít	na	týdenní	svoz,	protože	
kontejnery	na	papír	byly	neustále	přeplněny.	Největším	problémem	
je	vytváření	skládek	kolem	kontejnerů,	které	mnohdy	nestačí	naši	
pracovníci	uklízet,	a nepořádek	hyzdí	naši	obec.	Neustále	sledu-
jeme	naplněnost	kontejnerů,	a pokud	se	na	některých	sběrných	
místech	přeplňují,	po	dohodě	s Frýdeckou	skládkou	navyšujeme	
jejich	počet.	Každý	kontejner	navíc	a každý	další	vývoz	stojí	peníze	
za	dopravu.	Na	druhé	straně	zase	musíme	většinu	občanů	pochvá-
lit,	že	odpady	třídí	a tím	zase	získáváme	odměnu	od	společnost	
EKO-KOM,	ale	ta	zase	padne	na	dopravu	za	odvoz	kontejnerů,	
jejich	pronájem,	nákup	nových	a zdaleka	náklady	nepokryje.

Od	roku	2015	přibyla	obcím	povinnost	sběru	bioodpadu	i od	
občanů,	jehož	likvidace	stojí	nemalé	peníze,	v tabulce	můžete	vidět,	
jak	narůstalo	množství	bioodpadu.	Bohužel	občané	na	vesnici,	
místo	aby	doma	kompostovali	a využívali	toho,	co	nám	příroda	
poskytuje,	tak	raději	nechají	vše	odvézt	na	skládku	a pak	kupují	
drahé	substráty.	V  letech	2014	a 2015	 jsme	 i  z	 tohoto	důvodu	
díky	dotaci	z Ministerstva	životního	prostředí	rozdali	zájemcům	
750	kompostérů	pro	domácí	kompostování.	Nesmíme	také	zapo-
menout	na	službu,	kterou	je	likvidace	větví	a listí,	které	původně	
hyzdily	několik	míst	po	obci	a nyní	 se	 sváží	na	 jedno	místo	do	
Rychaltic	k silážním	žlabům,	a za	jehož	likvidace	platíme	ročně	
okolo	40 000 Kč.

Za	období	od	roku	2010	do	roku	2019	obec	doplatila	za	odpady	
celkem	2 800 382 Kč.

Rok Poplatky–sleva/
občané/chataři Náklady v Kč Výnosy v Kč Zisk / ztráta v Kč

2010 300/450/500 1.462.050 1.244.440  -	217.610 

2011 300/450/500 1.356.932  1.181.175  -	175.756 

2012 300/400/500 1.576.864  1.218.064  -	358.800 

2013 338/450/650 1.578.602  1.291.479  -	287.124 

2014 338/450/700 1.549.366 1.243.940   -305.425

2015 338/450/700 1.555.849 1.351.233 -204.615

2016 375/500/700 1.624.770 1.387.824 -236.946

2017 375/500/700 1.707.443 1.410.730 -296.713

2018 375/500/670 1.717.767 1.450.313 -267.453

2019 375/500/690 1.946.688 1.496.747 -449.940
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Rok

Náklady v Kč Výnosy v Kč

Vývoz 
popelnic

Odvoz na 
sběrný dvůr

Odvoz 
tříděného 

odpadu

Nebezpečný 
odpad BRKO Příjmy od 

občanů
 eKO-KOM

asekol
Příjmy 

podnikatelé

2010  	897.927  		66.929  		396.560 					83.306  17.330  		748.322  			429.156  …66.962
2011  			891.898  			30.535  		363.113  					62.235  		9.150  		748.649  			374.196  				58.331
2012  1.035.488  		49.175  		388.674 						53.049  50.478  		772.972  			380	633 					64.459
2013  	874.204  		33.742  		418.784  					59.606  24.210  		873.204  			363.732  				53.512
2014  	998.220  		37.732  		441.876  					45.781  25.757  		877.312  			314.601  				52.027
2015 961.427  	41.121 389.348  	56.709 107.243 873.170 429.492  	48.571
2016 941.773  	39.408 406.151 128.126 109.312 961.398 369.551  	56.875
2017 983.995  	76.178 441.534  	81.540 124.235 975.185 382.753  	52.792
2018 955.798  	78.852 446.221  	93.843 143.053 975.317 427.843  	47.153
2019 923.702 113.381 548.069 206.410 156.128 976.334 469.225  	51.188

PřeHLeD MNOžSTVí ODPaDů 2010 – 2019 V TUNáCH

Rok Komunální 
odpad

Objemný 
a nebezpečný Papír Sklo Plast BRKO Kovy Oděvy Oleje

2010 384,63 53,95 19,879 43,66 35,224 27,45 10,00 0 0
2011 405,83 38,48 21,602 44,339 36,902 23,29 12,00 0 0
2012 426,52 45,16 22,259 48,194 40,022 25,16 13,07 0 0
2013 421,78 44,62 13,573 39,092 39,274 28,81 1,35 4,382 0,45
2014 427,58 41,85 17,334 39,054 41,883 16,99 0,02 2,475 0,021
2015 410,50 43,83 29,499 40,990 43,005 92,51 18,753 3,845 0,246
2016 395,79 41,80 37,983 43,444 46,132 135,86 35,739 3,838 0,214
2017 434,66 60,88 76,767 47,28 47,091 139,06 58,81 5,673 0,664
2018 408,81 66,950 65,605 47,077 55,620 151,86 86,469 9,729 1,082
2019 371,950 111,12 125,46 46,462 64,037 119,83 83,856 14,587 0,653

Pozn.	Od	roku	2013	se	začal	třídit	textil	a oleje,	od	roku	2015	přibyla	obcím	povinnost	zajištění	kontejnerů	na	biologicky	rozloži-
telný	odpad,	do	té	doby	se	sbírala	do	kontejnerů	jen	tráva	z údržby	obecní	zeleně.

Ivana Hrčková, místostarostka
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Smutný pohled na stanoviště v Drážkách: 
v pondělí uklizeno po víkendu pracovníky obce a toto je 
výsledek z úterního rána - takhle se chovají nezodpovědní občané.
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PROVOZOVNA SPOLEČNOSTI: 
 
TEXTILECO A.S. 
Dřevařská 1418/17, 680 01 
Boskovice 
+420 516 411 765 
IČO: 28101766 
info@textileco.as                                                                                                          

Předcházet vzniku odpadů  

To je naše filosofie. Naše sběrné kontejnery nabízí možnost odevzdat vaše nepotřebné 
oděvy, boty a hračky k ekologickému využití. Sesbírané věci přirozeným způsobem vracíme 
zpátky k lidem. Dáváme věcem druhý život a navíc pomáháme potřebným. Díky našim 
aktivitám získáváme prostředky, kterými aktivně podporujeme neziskové a charitativní 
projekty. 

Jaké věci lze dávat do našeho kontejneru? 

KATEGORIE A 

Jsou to oděvy, jejichž stav (kvalita) umožňuje jejich další využívání k dalšímu nošení. Jejich 
život bude pokračovat dál v původní podobě. Naleznou dalšího nositele. Hračky, módní 
doplňky i knihy dokážeme vytřídit a dát jím druhou šanci. 

Oblečení prosím zabalte do igelitových pytlů, aby nedošlo ke znečištění. Igelitové pytle se 
v naší třídírně potom vytřídí do plastů. 

KATEGORIE B 

Oděvy, které již nelze využít k původnímu účelu. Šatstvo v této kategorii se dále rozčlení s 
ohledem na jejich materiálové složení. Dále se může průmyslově zpracovat. Například 
rozřezáním, rozcupováním, případně jako příměs do kartonů. Práce s touto skupinou 
vyžaduje drahé technologie a je velice náročná na spotřebu energie. Vznikne však nový 
výrobek. 

KATEGORIE C 

Jsou to oděvy, které nebylo přes veškerou snahu možno zachránit a zařadit do skupin A a B. 
Šatstvo se termicky zhodnocuje. To znamená, že slouží jako palivo v elektrárnách. Jedno kilo 
má stejnou výhřevnost jako hnědé uhlí. Z šatstva tak vznikne světlo a teplo. 

Co do kontejneru nepatří 

Plesnivé, mokré či od chemikálií zašpiněné hadry.  

SVOZ 

Po dohodě s obcemi rozmísťujeme kontejnery tak, aby sloužil každý pro cca 500 obyvatel. 
Zajišťujeme veškerý servis spojený s pořízením, vyprazdňováním, úklidem, údržbou 
kontejnerů a odvozem sesbíraných oděvů do třídírny. Frekvence vyprazdňování vozovými 
automobily je přibližně jednou za týden. 

Nemáte ještě kontejner TextilEco a.s. ve Vaší obci? Napište nám. 
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Jak Jsme třídili v roce 2019?

V	roce	2019	bylo	díky	recyklaci	a využití	papíru,	plastů,	skla,	
kovů,	nápojových	kartonů	a dalších	komodit	 v  rámci	 tříděného	
sběru	a využití	odpadů	v systému	EKO-KOM	uspořeno	21,6	mil.	
GJ	energie,	tedy	zhruba	tolik,	kolik	v průměru	spotřebuje	za	rok	
více	 než	 332	000	 domácností.	 V  případě	 tolik	 diskutovaného	
globálního	oteplování	přispěl	systém	tříděného	odpadu	a využití	
odpadů	EKO-Kom	ke	snížení	emisí	o 922	540	tun	CO2	ekvivaletu.

Na	přiloženém	osvědčení	jsou	uvedeny	výsledky,	které	jsme	
dosáhli	v naší	obci	a přispěli	tak	ke	zlepšení	životního	prostředí	
a snížení	uhlíkové	stopy.

Pokud	budete	 srovnávat	 čísla	 se	 závěrečným	účtem,	 liší	 se	
celková	částka,	protože	suma	za	4.	čtvrtletí	je	vždy	připsána	na	
účet	až	v únoru	následujícího	roku.

Množství 
vytříděných 
odpadů (t)

Vyplacená 
odměna

(Kč)

1.	čtvrtletí 76,192 103	423,00

2.	čtvrtletí 86,360 123	307,50

3.	čtvrtletí 87,433 129	927,50

4.	čtvrtletí 69,834 125	281,00

Celkem 319,819 481	939,00

Ivana Hrčková, místostarostka
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Nová expozice „země hradů“ v rodNém domě Leoše JaNáčka
Informační centrum

Na Hukvaldech se neustále něco děje. Nejinak je 
tomu i v rodném domě Leoše Janáčka, kde po dlou-
hých přípravách vzniká od března 2020 expozice 
nejen o historii hradu Hukvaldy, ale jak napovídá 
název sám, i o jiných významných hradech a zám-
cích České republiky.

Nápad	vytvořit	 v naší	obci	muzeum	není	vůbec	
nový.	 Již	několik	 let	nazpět	 (od	 roku	2016)	probíhalo	
intenzivní	jednání	o možné	podobě,	realizaci,	nalezení	vhod-
ných	prostor	a nezbytných	finančních	prostředků.	Rodný	dům	
Leoše	Janáčka,	bývalá	škola,	se	od	počátku	díky	svým	dispozicím	
a nezpochybnitelnému	významu,	jevil	jako	nejvhodnější.	Původní	
záměr	počítal	s využitím	malé	i velké	galerie,	kde	mělo	vzniknout	
Muzeum	obce	Hukvaldy,	zachycující	její	bohatou	historii	a vývoj,	
část	 expozice	měla	být	 věnována	Leoši	 Janáčkovi	 a  ostatním	
významným	osobnostem	naší	 obce.	S nemalým	prostorem	se	
v této	části	počítalo	také	pro	zpracování	historie	hradu	Hukvaldy	
a prezentaci	nálezů	z hradu.

V patře	budovy	(bývalá	kancelář	Fondu	Janáčkovy	Hukvaldy)	
měla	vzniknout	doplňující	expozice,	která	by	se	věnovala	přede-
vším	historii	a stavebnímu	vývoji	hradů	tzv.	Lašské	brány,	a ve	
zbývajícím	prostoru	také	dalším	památkám	České	republiky.	Pro	
děti	bylo	počítáno	s využitím	interaktivních	prvků.

Jak	 už	 to	 tak	 ale	 bývá,	 pro	 tyto	 projekty	 se	 nepodařilo	
sehnat	větší	podporu.	Opakovaně	bylo	žádáno	o dotaci,	bohužel	

bezvýsledně.	Problémy	nastaly	 také	při	 vyjednávání	
o využití	zmíněných	prostor	v přízemí,	které	jsou	zatí-
ženy	věcným	břemenem,	a mezi	stranami	prozatím	
nebyla	nalezena	 shoda	 v  úpravě	 tohoto	 věcného	
břemene.	Z  těchto	důvodů	se	obec	Hukvaldy	 roz-
hodla	v rámci	svých	možností	vybudovat	alespoň	část	
předpokládaného	záměru	 -	v patře	budovy	expozici	

s názvem	Země	hradů.	Kvůli	nedostatku	místa	a rychle	
plynoucímu	času	byl	zvolen	kompromis,	a do	jedné	expozice	

byly	sloučeny	některý	prvky	z obou	původních	návrhů.

Investorem	a realizátorem	Země	hradů	je	z hlavní	části	obec	
Hukvaldy,	dále	pak	Miroslav	Bitter.	Nemalé	poděkování	patří	
také	všem	zúčastněným	firmám,	které	nám	expozici	pomáhaly	
vybudovat	a účtovaly	si	pouze	nejnutnější	náklady	–	firmě	ARTES	
Frýdek-Místek,	jmenovitě	panu	Milanu	Žákovi	a sklenáři	Danielu	
Imrichovi.	Bez	pomoci	 těchto	subjektů	by	expozice	v  takovém	
rozsahu	a provedení	nemohla	vzniknout.

Velmi	doufáme,	že	se	nám	náš	záměr	podařil,	že	expozice	bude	
pro	obec	přínosem	a snad	se	v budoucnu	dočkáme	i jejího	rozšíření.

CO V exPOZiCi UViDíTe?

Celá	Země	hradů	je	koncipována	v duchu	„středověku“.	Proto	
bylo	zvoleno	hrubé	opracování	dřevěných	částí	–	na	konstrukci	
vitrín	byly	použity	trámy,	na	pokrytí	střech	pravý	šindel,	v omí-
tce	pak	byly	umístěny	kamenné	prvky.	Ústředním	motivem	celé	
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místnosti	 je	 středověká	 věž,	 která	návštěvníky	 vrátí	 o několik	
století	v čase	zpět.	Dalším	významným	prvkem	je	velká	středová	
vitrína,	 ve	které	budou	umístěny	unikátní	modely	pana	Karla	
Lhotského,	 který	 je	 do	naší	 expozice	 zapůjčil.	Nutno	dodat,	
že	hodnota	 těchto	modelů	 je	nevyčíslitelná	a  jejich	 tvorba	 trvá	
i několik	let.

V další	vitríně	pak	budou	umístěny	modely	našich	nejzajíma-
vějších	hradů	a zámků.	Většinu	z těchto	modelů	zhotovil	skvělý	
modelář,	pan	Josef	Koudelka.	I jemu	patří	velký	dík	za	profesio-
nalitu,	obětavost	a všechny	ty	stovky	hodin	strávených	přípravou	
naprosto	dokonalých	modelů.

Neméně	zdařilé	modely	nám	do	expozice	zapůjčil	syn	slavného	
autora	papírových	modelů	 (znáte	např.	 z  časopisu	ABC),	pan	
Richard	Vyškovský.

Poslední	 velká	 vitrína	 se	 bude	 obsahově	 věnovat	 hradu	
Hukvaldy	–	jeho	historii	a zajímavým	nálezům	z hradu.	Zde	byla	
navázána	spolupráce	s Muzeem	Beskyd	Frýdek-Místek.	 I  tomu	
děkujeme	za	ochotu,	vstřícnost	a podporu.

Součástí	 expozice	budou	doposud	nepublikované	 rekon-
strukce	a akvarely	s podobou	hradu	v minulosti	od	pana	Rostislava	
Vojkovského.

Zajímavou	částí	expozice	jsou	velkoformátové	panely	umís-
těné	vedle	středové	vitríny.	Ty	se	budou	věnovat	hradům	z našeho	
nejbližšího	okolí	–	Štramberku,	Šostýnu	a Starému	Jičínu.

V expozici	vás	toho	čeká	samozřejmě	daleko	více,	to	už	si	ale	
necháme	jako	překvapení		Každý	návštěvník	si	snad	najde	něco,	
co	ho	zaujme.	Expozice	i na	tak	malém	prostoru	nabídne	opravdu	
hodně	–	ostatně,	přijďte	se	sami	přesvědčit.

Doufáme,	 že	 se	nám	společně	podařilo	 vybudovat	krásné	
reprezentativní	prostory,	které	budou	veřejností	i školami	vyhle-
dávány	a budou	dobrou	vizitkou	obce,	i nás	všech.	

Pevně	věříme,	že	se	nám	do	budoucna	podaří	realizovat	i další	
části	původního	záměru	–	nápadů	a námětů	máme	hodně.

V podkroví	by	pak	snad	časem	mohla	vzniknout	krásná	galerie	
určená	stálým	výstavám	místních	umělců	–	ak.	mal.	A.	Kroča,	ak.	
mal.	J.	V.	Sládek,	I.	Ševčík,	apod.	Zbylý	prostor	podkroví	by	mohl	
být	 využíván	k dočasným	výstavám	a nahradit	 tak	 současnou	
galerii	v přízemí.

Postup	prací	a postupný	vývoj	expozice	můžete	sledovat	na	
fb	stránkách	ZEMĚ	HRADŮ	nebo	na	webových	stránkách	www.
zemehradu.cz.	Těšíme	se	na	vaše	reakce	i připomínky.

Za	realizátory	expozice	 	 	 	
Bc. Miroslav Bitter, Obec Hukvaldy

Slavnostní otevření expozice Země hradů v rodném domě 
Leoše Janáčka proběhne v polovině července. Přesný termín 
bude zveřejněn na facebooku, webových stránkách iC a obce 
Hukvaldy a na informačních tabulích. Jste srdečně zváni.

OTeVíRaCí DOBa:		

PO – Ne  9.00 – 17.00 hod. (červen	–	říjen),	dále	pak	dle	
otevírací	doby	TIC	Hukvaldy	(www.ic-hukvaldy.cz)

VSTUPNÉ:	

•	 dospělí	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Kč
•	 senioři	a ZTP	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Kč
•	 děti	od	6	do	18	let	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Kč
•	 děti	do	6	let	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zdarma

http://www.zemehradu.cz/
http://www.zemehradu.cz/
http://www.ic-hukvaldy.cz/
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SOUSEDSKÁ VÝZVA
Koronavirus

S	příchodem	pandemie	koronaviru	
COVID-19	se	zásadně	změnil	náš	každo-
denní	život.	Nikdo	nevěděl,	co	se	bude	dít	
a jak	hluboko	nás	tato	situace	zasáhne.

Ve	všech	médiích	jsme	sledovali,	jak	
se	situace	zhoršuje	a  to	nejen	v Evropě,	
ale	 v  celém	světě.	Denně	 jsme	 slýchali	
o  stovkách	mrtvých	 v  Itálii	 a  báli	 se	
o zdraví	naších	rodin	a toho	co	přijde.

To	vše	vedlo	velmi	rychle	k nedostatku	
ochranných	pomůcek,	které	byly	 rychle	
vykoupeny,	a nedařilo	se	doplnit	 sklady	
těmito	prostředky.

20.	března	požádal	Český	Červený	Kříž	Frýdek-Místek	naše	
Hasičátka-Liščátka	o pomoc	s šitím	roušek	pro	Centrum	Pečo-
vatelské	Služby.	Toho	se	na	výbornou	ujali	rodiče	našich	malých	
hasičů	a během	jediného	víkendu	jsme	ušili	přes	200	roušek,	ale	
i to	se	ukázalo	nedostačující	a proto	jsem	se	rozhodl	24.	března	
oslovit	obyvatelé	Hukvald	a uspořádal	 jsem	„SOUSEDSKOU	
VÝZVU“	prostřednictvím	 sociální	 sítě	 Facebook	 abychom	
společně	zajistili	roušky	pro	obyvatele	naší	obce.

Velice	mě	překvapilo,	kolik	 lidí	 se	zapojilo	do	pomocí	pro	
své	 sousedy,	 celkem	přes	50	 lidí	 ve	 velice	krátké	době	začalo	
pracovat	na	šití	roušek	v rámci	svých	možností,	někdo	pral	látky,	
jiní	stříhali,	žehlili,	šili.	A další	pak	rozváželi	materiál.	Někteří	
vyráběli	pomůcky	a klipy	na	3D	tiskárnách.	Akci	podporovala	
obec	Hukvaldy	a ZŠ	a MŠ	Leoše	Janáčka.

Každý	dal	do	pomoci	druhým	maximum	a  to	 i  přesto,	 že	
většina	 z  vás	musela	 zůstat	doma	a nemohla	do	 zaměstnání,	
přišli	o pravidelný	příjem	a čelit	nejistotám	z budoucna.	Nikdo	

ale	nepropadal	zoufalství	a dokázali	jste	něco	výjimečného.	Za	
necelé	dva	týdny	jste	ušili	kolem	1500	roušek,	které	byly	rozdány	
do	obchodů	na	Hukvaldech	a v	Dolním	Sklenově,	do	 lékárny	
v Rychalticích	a Českému	červenému	kříži,	který	je	dále	dodával	
do	nemocnice,	pečovatelských	center	a všude	tam,	kde	chyběly.

Za	mě	věřím,	že	naše	pomoc	byla	účelná	a že	částečně	díky	
tomu	nebyl	na	Hukvaldech,	Rychalticích,	Horním	a Dolním	
Sklenově,	Krnalovicích	žádný	případ	onemocnění.	Sousedská	
Výzva	pro	mě	byla	velkým	přínosem	a to	díky	vám	všem,	kteří	se	
aktivně	zapojili	a dokázali	něco	krásného.

Rád	bych	poděkoval	 jmenovitě	každému	z vás,	ale	seznam	
je	dlouhý	a někteří	zapojení	nebyli	se	mnou	v kontaktu	a nerad	
bych	někoho	vynechal.

Díky	všem	zúčastněným	 jsou	mé	obavy	z další	pandemie	
a zdraví	mých	blízkých	o dost	menší.

Děkuji	vám
Jan Koch



–	30	–

SDH RycHaltice

Objevit tichO

HASIčI

Z Farnosti

Ačkoli	vládní	opatření	v souvislosti	s omezením	šíření	korona-
viru	výrazně	omezilo	veškerou	spolkovou	činnost,	naše	přípravy	
na	 sezónu	 jsou	v plném	proudu.	Po	uvolnění	opatření	 začaly	
tréninky	mladých	hasičů	a hned	20.6.2020	mohli	své	schopnosti	
v požárním	útoku	předvést	na	Memoriálu	Filipa	Juříka	na	hřišti	
u bytovky	v Rychalticích.	 (Jelikož	v době	uzávěrky	občasníku	
nejsou	 ještě	známy	výsledky,	přineseme	report	v příštím	čísle.)	
Své	tréninkové	úsilí	posílí	mladí	členové	sboru	také	na	třídenním	
soustředění	v	Brumově-Bylnici,	které	nás	čeká	na	konci	června.

Místo	původně	plánovaných	oslav	125	let	od	vzniku	sboru	vyu-
žili	členové	sboru	čas	k brigádám	ve	stodole	a v	hasičárně	a ke	sběru	
železného	šrotu,	který	musel	být	taky	oproti	původnímu	termínu	

posunut.	Oslavy	výročí	budou	přesunuty	na	září	 (26.9.2020).	
Doufejme,	 že	nás	 již	 žádné	 razantní	omezení	činnosti	nečeká	
a budeme	moci	uskutečnit	všechny	naplánované	akce.

Zveme návštěvníky na naše tradiční letní akce:

•	 pátek	17.	7.	2020	 -	Hasičský večer s  2. ročníkem 
soutěže Rychaltický obžera

•	 neděle	19.	7.	2020	–	Dětský den

–	 v	obou	případech	na	hřišti	u hasičárny	v Rychalticích

Markéta Kološová

Na	 ticho,	 které	 se	 letos	 začátkem	března	
rozhostilo	 na	mnoha	 veřejných	místech,	 asi	
ještě	dlouho	nezapomeneme.	Načas	ubylo	aut	na	
cestách,	pasažérů	v hromadné	dopravě	a mnozí	
jsme	vyměnili	kanceláře	a  školní	 třídy	za	práci	
či	studium	z domova.	Zákaz	setkávání	neminul	
ani	naše	farnosti,	a tak	jsme	stejně	jako	ostatní	
skupiny	museli	přeškrtat	 své	plány.	Mezi	nimi	
i ty	nejpravidelnější	jako	společný	čas	v kostelích.	
Postupně	bylo	čím	dál	jasnější,	že	letošní	Veliko-
noce	budeme	prožívat	jinak.	Na	každodenní	mše	
s modlitbami	k Bohu	za	celou	vesnici	a svět	v době	
epidemie	 totiž	náš	 farář	P.	Dariusz	 Jedrzejski	
nesměl	nikoho	pustit.

Naráz	bylo	na	každém,	aby	našel	nový	způsob	
jak	prožít	neděli	svátečně.	Někdo	víc	četl	Bibli,	jiní	
sledovali	přenosy	bohoslužeb	na	TV	NOE	nebo	
na	 internetu	–	o Velikonocích	dokonce	vysílané	
živě	z  rychaltického	kostela.	Krom	 improvizace	
jsme	 ale	 přece	 jen	měli	 jednu	možnost,	 jak	
kostely	úplně	neopustit.	Od	Velikonoc	se	totiž	ten	
rychaltický	otevřel	pro	každého,	kdo	má	chuť	se	
na	chvíli	 zastavit	 v  tichu,	modlit	 se,	meditovat.	
Po	 několika	 týdnech,	 kdy	 byl	 kostel	 zavřený,	
jsme	se	mohli	vrátit	do	prostoru,	který	není	 jen	
obyčejnou	 stavbou.	Nese	 totiž	příběhy,	naděje	
a prosby	minulých	generací	–	našich	předků,	kteří	
do	něj	vstupovali	v časech	dobrých	i horších.	Jsme	
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Pozvánka 4. ročník rock Bike Festu 2020
V  sobotu	 29.	 srpna	

2020	 se	 bude	 v  areálu	
Hospůdky	Na	koupališti	
konat	 4.	 ročník	 venkov-
ního	 festivalu	Rock	Bike	
Fest	2020,	jehož	hlavními	
pořadateli	jsou	specializo-
vaná	prodejna	pro	MTB	
cyklistiku	GTSTORE.cz	
a obec	Hukvaldy.	

Jako	každý	 rok	bude	
připravena	 trasa	extrém-
ního	MTB	závodu,	který	
se	 tentokrát	 pojede	 na	
jeden	 okruh	 dlouhý	 cca	
40	kilometrů	a povede	pře-
vážně	 přírodními	 traily,	
lesními	cestami	a částečně	
i po	 turisticky	značených	
stezkách	v oblasti	Palko-
vických	hůrek,	i přes	jejich	
nejvyšší	vrchol	Kubánkov	
(660	m	n.	m.).	Zajištění	
závodu	proběhne	 i  letos	
ve	spolupráci	 s klubem	SK	Kohouti	z Pržna,	který	 je	pořadate-
lem	Sineko	Bike	Cupu2020	–	dětských	závodů	horských	kol,	do	
jehož	celkových	výsledků	se	závod	bude	započítávat	ve	shodných	
kategoriích.

Loňská	novinka	Spark	MTB	Race,	 která	byla	určena	pro	
méně	 zdatné	 cyklisty	 a  hlavně	pro	 vyznavače	 tvrdší	muziky,	
povede	i v letošním	roce	méně	náročnou	trasou	okolní	přírodou.	
Tento	závod	vznikl	pod	záštitou	největšího	českého	 rockového	
magazínu	SPARK.

Děti	si	samozřejmě	také	přijdou	na	své,	ráno	proběhne	Kids	
Fun	Race	na	pumptracku	v několika	věkových	kategoriích,	odpole-
dne	pak	pumptrackový	závod	na	čas	a to	i v dospělých	kategoriích.	
Součástí	akce	bude	jako	každoročně	BMX	exhibice.

Odpolední	hudební	program	bude	 také	pestrý.	Po	 loňském	
úspěchu	nás	opět	navštíví	punk-rocková	kapela	až	z Ústí	nad	Labem	
idio&idio,	dále	vystoupí	nám	již	dobře	známí	Slepí Křováci	z Frýd-
ku-Místku.	Z Prahy	zavítá	po	roční	pauze	post-noisehardcorový	host	
Hell Paso,	až	z Berouna	k nám	dorazí	crossoveroví	Bikkinyshop	
a z Jeseníku	fake Your Destiny.	Věříme,	že	si	každý	najde	to	své.

Podávat	budeme	vychlazené	pivo	LITOVEL,	chybět	nebude	
výborné	 jídlo,	kopa	zábavy	a občerstvení	a hodnotné	ceny	pro	
závodníky.	Všichni	jste	srdečně	zváni.

Více	informací	o akci,	vstupném	a registraci	závodů	najdete	
na	stránkách	www.rockbikefest.cz.

Za	hlavního	pořadatele	GTSTORE.cz
Michaela Hrčková

stejní	jako	oni,	sedáme	si	do	stejných	lavic	a hlavami	nám	krouží	
podobné	myšlenky.

V	době,	kdy	tento	text	vzniká	(na	konci	května)	se	už	mnoho	
věcí	změnilo.	V kostelech	se	můžeme	potkávat	téměř	bez	omezení,	
zvykáme	si	na	bohoslužby	v rouškách	a místo	svěcené	vody	máme	
u vstupu	dezinfekci.	Dveře	 rychaltického	kostela	 sv.	Mikuláše	
jsou	ale	dál	otevřené	každý	den	od	9	do	18	hodin	 (kostel	 sv.	

Maxmiliána	v centru	Hukvald	se	otevře	po	8.	červnu)	a zastavit	se	
uvnitř	může	úplně	každý.	Stačí	se	posadit,	zaposlouchat	do	ticha	
a přemýšlet	třeba	o tom,	co	nás	těší	nebo	trápí.	A možná	si	odnést	
kus	hlubokého	ticha	ven	do	světa,	ve	kterém	se	zase	rozbíhá	život	
ve	starých	kolejích.

Ondřej Elbel
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Likvidace bodavého hmyzu

Vyjádření k zo

Protože	opět	nastalo	období	se	zvýšenou	aktivitou	hmyzu,	
připomenu	možnosti	jak	se	v případě	krizové	situace	zachovat.

Pro	 tyto	případy	vydalo	Generální	 ředitelství	Hasičského	
záchranného	sboru	ČR	pokyny	pro	jednotky	požární	ochrany,	
jak	mají	 postupovat.	Hasičský	 záchranný	 sbor	 ČR	 vyjede	
k  takovýmto	případům,	pouze	pokud	 jsou	ohroženy	 skupiny	
obyvatel,	 tedy	ve	veřejných	budovách,	 jako	 jsou	zdravotnická	
zařízení,	úřady,	školy,	školky,	budovy	se	sociálním	zaměřením,	
dětská	hřiště,	atd.

Pokud	se	vám	usadí	nebezpečný	hmyz	v  rodinném	domě,	
chatě	 či	 chalupě,	máte	několik	možností.	Nejdříve	 je	potřeba	

zvážit,	 zda	 vás	opravdu	ohrožuje.	Pokud	k  tomu	nedochází,	
můžete	počkat	do	podzimu,	až	hmyz	hnízdo	sám	opustí.

Můžete	se	také	v patřičné	výstroji	pustit	do	likvidace	vlastními	
silami.	K tomu	se	nejlépe	osvědčil	přípravek	Biolit	Plus	007	proti	
vosám	(zlatý).

V	případě	 že	 vás	hmyz	ohrožuje	 a  vy	 se	necítíte	na	 jeho	
likvidaci	 sami,	můžete	kontaktovat	dobrovolné	hasiče.	V obci	
Hukvaldy	provádí	 likvidaci	bodavého	hmyzu	SDH	Rychaltice,	
další	podrobnosti	 se	dozvíte	na	 tel.	721	073	176.	Pro	 likvidaci	
jsou	ideální	ranní	nebo	podvečerní	hodiny.

Petr Domčík

Nemůžu	 se	 sice	 s Vámi	podělit	 o nejčerstvější	 informace	
z červnového	ZO,	uzávěrka	tohoto	vydání	je	ještě	před	jeho	koná-
ním,	a proto	se	vrátím	k tomu	březnovému.	Rozpočet	na	rok	2020	
byl	schválen	už	v prosinci,	schvalovala	se	proto	rozpočtová	změna	
číslo	1.	Diskuze	se	rozhořela	kvůli	řádku	158	loňského	rozpočtu.	
Týká	se	výdajů	na	úrok	z úvěru,	v rozpočtu	se	počítalo	s částkou	
260.000 Kč,	skutečnost	byla	447.600 Kč.	Obec	má	od	roku	2012	
dvacetimilionový	úvěr	původně	na	dofinancování	kanalizace	se	
splatností	do	roku	2030.	Ročně	obec	splácí	1.334.000 Kč,	úrok	se	
pohyboval	do	konce	roku	2018	kolem	260.000	ročně	a nyní	obci	
ještě	zbývá	splatit	přibližně	14	milionů Kč.	Se	samotným	úvěrem	
by	problém	nebyl,	obec	při	svých	příjmech	je	schopná	ho	splácet.	
Já	jsem	kritizoval	jinou	věc.	Obec	má	na	svých	běžných	účtech	
nyní	celkem	více	než	17	mil. Kč,	které	tam	zůstaly	z nerealizo-
vaných	akcí	a které	nejsou	nijak	úročeny.	Navrhoval	jsem	proto	
část	těchto	"mrtvých"	peněz	použít	na	částečnou	splátku	úvěru.	
Předčasná	splátka	úvěru	je	bez	sankcí	a sníží	výdaje	na	úroky.	
Toto	jsem	navrhoval	poprvé	již	před	třemi	roky,	samozřejmě	jsem	
počítal	s ponecháním	finanční	rezervy,	ale	neúspěšně.	Konkrétně	
k 31.	7.	2017	bylo	na	obecních	účtech	15.844	tis. Kč	a tento	stav	
pořád	pomalu	narůstá	pravidelnými	daňovými	příjmy.	Nyní	jsem	
návrh	zopakoval	právě	kvůli	zásadnímu	navýšení	úroku	z úvěru,	
ale	opět	neúspěšně.	Myslím,	že	člověk	nemusí	mít	vysokoškolské	
ekonomické	vzdělání,	aby	pochopil,	že	čím	dříve	splatí	dluhy,	tím	
dříve	nebude	platit	úroky.	Nerozumím	tomu	tím	víc,	že	na	druhé	
straně	chce	pan	starosta	pokračovat	v budování	kanalizace,	nic	

proti	tomu,	ale	financovat	to	plánuje	zvýšením	daně	z nemovitostí	
o 100%,	což	se	dotkne	 téměř	všech	občanů,	a dalším	úvěrem.	
S tímto	já	nesouhlasím.			

Další	diskuze	vznikla	kolem	zřízení	obecní	policie.	Vedení	
obce	 to	má	za	hotovou	věc,	předpokládá,	že	se	 tím	mávnutím	
kouzelného	proutku	vyřeší	 veškeré	problémy	 s dodržováním	
rychlosti,	špatným	parkováním	a vůbec	veškerými	přestupky.	Já	
se	domnívám,	že	to	přinese	jen	velké	náklady	a na	druhé	straně	
šikanování	a korupci.	Velmi	se	bojím	toho,	aby	to	nedopadlo	jako	
ve	Varnsdorfu.	Pan	starosta	potvrdil,	že	 již	vypršela	 lhůta	pro	
reklamace	na	opravy	cest	po	kanalizaci,	což	znamená,	že	téměř	
přes	celou	obec	se	jet	nijak	rychle	nedá	a náprava	v dohledné	době	
se	už	nedá	očekávat.	Takže	asi	se	bude	měřit	těsně	za	značkou	
počátek	obce?	Místo	obecní	policie	by	se	vedení	obce	mělo	zabývat	
nejen	zlepšením	situace	na	cestách	(které	jsou	důsledkem	toho,	
že	při	kanalizaci	byl	 stavební	dozor	placen	dodavatelem	a ne	
investorem	-	obcí,	a proto	docházelo	při	zasypávání	kanalizace	
k nedodržování	technologie),	ale	zvyšovat	bezpečnost	obyvatel	i 	
výstavbou	chodníků.	Je	smutné,	že	za	10	let	současného	vedení	
se	nezrealizoval	jeden	metr	chodníku	a letos	tomu	nebude	jinak!	

Závěrem	trochu	optimističtěji.	Do	konce	letošního	roku	bude	
dokončen	sběrný	dvůr	v Rychalticích	a po	dvou	letech	odkladu	
snad	i most	naproti	pana	Štefka.	

Ing. Petratur Antonín
zastupitel obce  

PřísPěvky občanů
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Hirošima – poHled na současnost

V	posledním	vydání	Hukvaldského	občasníku	(1/20)	mně	velmi	
zaujal	článek	od	pana	Zdeňka	Hubeňáka	staršího,	který	obsáhle	
popsal	události	 spojené	s osvobozením	obce	Rudou	armádou	
v roce	1945.	Co	mně,	ale	trochu	rozladilo	je	dovětek,	který	se	týká	
konce	2.	světové	války	v Japonsku.	Zejména	polemika	o zbytečnosti	
svržení	atomových	bomb	na	města	Hirošima	a Nagasaki.	Z mnoha	
pramenů,	které	mám	na	téma	2.	světová	válka	nastudované,	se	
skutečně	nedá	 jednoznačně	říct,	co	vše	 tento	akt	znamenal	pro	
konec	války.	Dle	mého	názoru	jednoznačně	přispěl	ke	konci	války	
a hlavně,	byť	to	může	vyznít	paradoxně,	ušetřil	životy	mnoha	set	tisíc	
vojáků	na	všech	stranách	konfliktu	(Japonsko,	USA	a Sovětský	svaz).	

Protože	jsem	v loňském	roce	navštívil	Japonsko	a také	město	
Hirošimu,	 tak	 jsem	se	rozhodl	s Vámi	čtenáři	podělit	o několik	
postřehů	z tohoto	moderního	města	i samotného	místa	výbuchu.	

Myslím,	že	většina	lidí	si	při	zmínce	Hirošima	okamžitě	vybaví	
torzo	budovy,	která	zůstala	jako	němý	svědek	události	ze	6.	srpna	
1945.	Původní	domy	ve	městě	byly	převážně	pouze	dřevěné,	a proto	
se	zachovala	právě	masívní	železobetonová	konstrukce	budovy,	
kterou	navrhl	český	architekt	Jan	Letzel.	Dnes	se	nazývá	Atomový	
dóm	nebo	Hirošimský	památník	míru.	V roce	1996	byla	budova	
zapsána	na	Seznam	světového	dědictví	UNESCO.

Budova	samotná	neslouží	jako	muzeum,	ale	jen	jako	monument.	
Stavba	 je	poměrně	velká	a hezky	umístěna	vedle	řeky	a parku.	
Japonci	 se	 snaží	budovu	zachovat	v  co	nejvěrnějším	stavu,	ve	
kterém	zůstala	po	výbuchu.	Snaha	je	skutečně	enormní,	protože	
snad	denně	se	o budovu	i její	přilehlé	okolí	stará	skupina	dělníků.	
Nejsou	 to	však	zedníci,	ale	spíš	uklízeči.	Opravdu	milimetr	po	

milimetru	pečlivě	opečovávají	každou	spadlou	cihlu,	kámen	a jiné	
trosky	pomocí	špachtlí,	metliček	i vysavačů.	Protože	je	Japonsko	
seizmicky	aktivní	zemí,	jsou	zbytky	budovy	vyztuženy	mohutnou	
kovovou	konstrukcí.	Zaregistroval	 jsem	na	začátku	tohoto	roku	
informaci,	že	Japonsko	uvažuje	o stržení	této	budovy	v roce	2022.	
Prý	je	již	značně	nestabilní.

Bod,	který	si	při	neznalosti	vlastní	nebo	průvodce	nemáte	téměř	
šanci	prohlédnout	je	samotné	epicentrum	výbuchu.	Nachází	se	asi	
150	metrů	od	výše	zmíněné	budovy.	Na	připomenutí	 je	v  tomto	
místě	jen	malý	pylon	s popisem.

Protože	Hirošima	je	skutečný	symbol	prvního	použití	atomové	
bomby,	tak	k uctění	památky	je	zde	vystavěn	Památník	míru.	Jedná	
se	o moderní	multimediální	muzeum,	ve	kterém	panuje	ponurá	
atmosféra.	Vedle	dokonalé	počítačové	videoprojekce	znázorňující	
celý	průběh	katastrofy	jsou	zde	samozřejmě	tisíce	artefaktů,	které	
dílo	zkázy	připomínají.

Samotná	Hirošima	je	dnes	velmi	moderní	hezké	město.	Pokud	
si	člověk	při	vyslovení	tohoto	města	něco	vybaví,	 je	 to	právě	 jen	
budova	zachovaná	po	výbuchu.	Dnes	je	ale	obklopena	moderními	
výškovými	budovami,	pulzujícím	životem	velkoměsta.	

Na	závěr	bych	jen	poznamenal	nejen	můj	osobní	dojem.	Je	určitě	
obohacující	toto	místo	navštívit,	ale	fakt,	že	zde	není	jediná	zmínka	
(nikde	 jsem	si	 ji	nevšiml	a potvrdil	mi	to	 i náš	průvodce)	o tom,	
jak	Japonsko	před	rokem	1945	okupovalo	obrovská	území	a jak	si	
podmanilo	cizí	země	není	ani	slovo…	Údajně	se	historie	Japonska	ve	
školách	učí	až	od	roku	1945.

Text a foto Zbyněk Sedlář, zastupitel
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Vzácní čápi bílí na Horním SklenoVě

Koncem	dubna	a počátkem	května	 tohoto	 roku	se	na	Horním	
Sklenově	objevil	pár	čápa	bílého	(Ciconia ciconia).	Ptáci	se	nejdříve	
pohybovali	v okolí	domu	Matulových	č.p.	41,	ale	po	pár	dnech	
obhlížení	 terénu	se	usadili	na	 sloupu	 transformátoru	elektric-
kého	vedení	na	 točně	„na	Bosni“,	kde	nejprve	přečkali	několik	
nocí.	Vzhledem	k frekvenci	pohybu	lidí,	aut	a autobusů	ale	často	
odlétali	pryč.	Čápi	si	na	zvýšený	pohyb	časem	uvykli	a už	pro	ně	
nebylo	překvapením,	že	pod	nimi	někdo	prochází.	Ve	středu	6.	
května	 ráno	si	 začali	 shánět	stavební	materiál	a  stavět	hnízdo.	
V této	lokalitě	se	objevili	vůbec	poprvé.	Díky	paní	místostarostce	
Ivaně	Hrčkové,	která	bydlí	poblíž,	 se	o čápech	poměrně	 rychle	
dozvěděl	 i majitel	 sloupu	elektrického	napětí	 společnost	ČEZ,	
jehož	pracovníci	(a	shodou	okolností	i hukvaldští	občané)	přijeli	
několikrát	na	kontrolu	spolu	s odborníkem,	vzhledem	k tomu,	že	
si	ptáci	vybrali	poměrně	nebezpečné	stanoviště	k hnízdění.	Na	
tomto	místě	je	třeba	uvést	i fakt,	že	dle	vyhlášky	č. 395/1992	Sb.	
je	v České	republice	čáp	bílý zvláště	chráněn jako	ohrožený	druh.	

Ptáci	nyní	na	konci	května	přetrvali	nemilé	zkoušky	počasí	a poda-
řilo	se	jim	i na	poměrně	úzkém	místě	postavit	hnízdo,	které	denně	
doplňují	větvičkami	a mechem.	Pravděpodobně	se	jedná	o mladé	
ptáky,	kteří	hnízdí	poprvé	a je	otázkou,	jestli	se	jim	letos	podaří	
vyvést	mladé.	Přiznám	se,	a myslím	si,	že	můžu	mluvit	i za	své	sou-
sedy,	kteří	mají	podobný	výhled	z okna	jako	já,	že	je	to	překrásná	
a jedinečná	podívaná.	Všichni	jim	tady	moc	fandíme.

Pro	Hukvaldy	 jsou	za	posledních	pár	 let	čápi	bílí	 spíše	 raritou.	
Dlouhou	dobu	však	hnízdili	 v místní	 části	Rychaltice	u domu	

Filipcových	čp.	19,	podle	zápisu	z obecní	kroniky	psané	paní	Kleč-
kovou,	asi	do	roku	2006,	kdy	na	jaře	přiletěl	pouze	jeden	z páru	
a od	té	doby	se	ptáci	na	hnízdo	nevrátili.	V záznamech	v kronice	
z roku	2009	paní	Klečková	také	uvádí,	že	čápi	u Filipcových	hnízdili	
po	čtyřicet	let.	Poprvé	přiletěli	v roce	1966	a od	té	doby	pravidelně	
každý	rok,	postavili	si	hnízdo	na	sloupu	s křížem,	který	byl	postaven	
o několik	let	dříve.	V roce	1976	jeden	z čápů	přišel	o život,	a protože	
ten,	který	zůstal,	nebyl	schopen	mladé	čápy	uživit,	dvě	z mláďat	
z hnízda	vyhodil.	Jedno	z mláďat	pád	bohužel	nepřežilo,	druhého	
mladého	čápa	však	u Filipců	odchovali.	Pan	Filipec,	který	byl	
známým	a oblíbeným	veterinářem	naučil	tohoto	čápa	létat,	takže	
i on	mohl	koncem	léta	odletět	do	teplých	krajin.	Pan	Filipec	si	po	
celu	dobu	vedl	o čápech	záznamy	a po	jeho	smrti	v tom	pokračovala	
i jeho	manželka.	Zapisovali	data	příletů	a odletů,	počty	vyvedených	
mláďat	v daném	roce.	Po	paní	Filipcové	pak	záznamy	pořizovala	její	
dcera.	V roce	2008	si	pár	čápa	bílého	(je	otázkou,	zda	to	byl	stejný	
pár	jako	z čp.	19	nebo	jiný)	vyhlédl	poměrně	vysoký	komín	na	domě	
čp.	132	(zahradnictví	Matulových),	tam	i vystavěl	hnízdo	a v roce	
následujícím	přiletěl	opět,	ovšem	vzhledem	funkčnosti	komínu	
byla	přítomnost	ptáků	pro	obyvatele	domu	poměrně	nežádoucí,	
proto	se	uvažovalo	o jeho	likvidaci.	

Poté	si	vzpomínám,	že	během	května	a června	roku	2014	se	na	
loukách	okolo	revitalizované	hukvaldské	skládky	při	silnici	Hukval-
dy-Hájov	objevilo	velké	hejno	čápů	bílých	čítající	okolo	30	jedinců,	
které	sem	zřejmě	přilákala	právě	probíhající	senoseč.	Usídlili	se	
v korunách	vzrostlých	jehličnanů	a několik	dní	zde	nocovali.	Jejich	
klepání	zobáky	bylo	slyšet	do	daleka	a byli	raritou	pro	projíždějící	

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_zvl�t�_chr�n�n�ch_druh�_pt�k�_v_�esku
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auta,	která	často	zastavovala,	aby	se	pokochala	pohledem.	Hledala	
jsem	i nějaké	další	zmínky	o čápech	hnízdících	na	území	naší	obce,	
údajně	prý	hnízdo	na	komíně	v bývalém	hukvaldském	pivovaru,	
který	byl	v roce	1984,	po	odebrání	pivovaru	ze	státního	seznamu	
nemovitých	kulturních	památek,	 zbořen.	Pokud	čtenáři	 vzpo-
menou	i na	nějakou	jinou	lokalitu,	budu	moc	ráda	za	informaci.

Čáp	bílý	je	ptákem	tažným	se	zimovišti	v subsaharské	Africe	a jižní	
Asii.	Podle	České	 společnosti	ornitologické,	která	dlouhodobě	
sleduje	 čapí	hnízda	 a monitoruje	ptáky	 samotné	při	migraci,	
v posledních	 letech	přibylo	 také	případů	přezimování	v Evropě	
(ve	Španělsku,	Francii	či	Bulharsku)	a na	Blízkém	východě,	což	
bývá	připisováno	mírnějším	zimám	a větší	potravní	nabídce.	Ptáci	
migrují	za	dne	ve	větších	hejnech	čítajících	i několik	tisíc	jedinců.	
Většinu	vzdálenosti	urazí	pomocí	plachtění,	při	kterém	využívají	
stoupavých	termálních	proudů	nad	pevninou.	Ptáci	z evropských	
populací	se	na	podzimní	tah	vydávají	od	srpna	a migrují	dvěma	
hlavními	 tahovými	 cestami	–	 západní,	 vedoucí	přes	Gibraltar	
do	 západní	Afriky,	 a  východní,	 která	 vede	přes	
Turecko	do	východní,	jihovýchodní	a jižní	Afriky.	
Na	zimovištích	většinou	nesetrvávají	dlouho.	Staří	
ptáci	 se	na	 jarní	 tah	 vydávají	 zpravidla	během	
února,	 někteří	 (převážně	mladí)	 ptáci	 se	 však	
občas	do	Evropy	nevracejí	vůbec	a v	Africe	zůstá-
vají	i následující	letní	období.	Jarní	tah	je	výrazně	
rychlejší	než	podzimní	a čápi	při	něm	dělají	i méně	
zastávek.	Ptáci	 zimující	 v  Jihoafrické	 republice	
každý	rok	uletí	cestou	na	zimoviště	a zpět	více	než	
20 000	km!	Během	podzimního	tahu	přitom	denně	
zdolají	vzdálenost	kolem	200	km,	na	jarním	tahu	
okolo	300-400	km.	

Zajímavá	 je	 také	symbolika	čápa	bílého	v  lidové	
kultuře	a folklóru.	Ve	starověkém	Egyptě symboli-
zoval	zbožnost	a spravedlnost,	v Číně	nesmrtelnost.	
V muslimských	zemích	čápy	nepronásledovali,	

neboť	věřili,	 že	 se	v každém	z nich	
ukrývá	duše	muslima,	který	za	svůj	
život	nepodnikl	pouť	do Mekky.	Ve	
středověké	Evropě	byla	jeho	užiteč-
nost	 shledávána	především	v  tom,	
že	 loví	 obojživelníky	 a plazy,	 kteří	
byli	považováni	za	nežádoucí	havěť	
spřízněnou	s peklem	a černou	magií.	
V  řadě	zemí	byl	 také	považován	za	
symbol	štěstí,	zdraví	a Božího	požeh-
nání,	stejně	jako	ztělesněním	věrnosti	
v rámci	páru	i věrnosti	hospodářství,	
na	 jehož	 střeše	hnízdil. Přesto	byl	
podle	 údajů	 z  19.	 století  na	 tahu	
běžně	ve	velkém	odstřelován	obyva-
telstvem,	pro	zábavu	i pro	maso.	Asi	

nejznámější	evropskou	pověrou	spojenou	s čápem	je	ta,	že	nosí	
děti.	Původ	má	v germánské mytologii,	kde	byl	čáp	považován	za	
posla	bohyně	Holdy,	patronky	zemědělství,	na	jejíž	pokyn	lovil	duše	
nenarozených	z vody	a vkládal	je	do	těla	matky.	V lidové	tradici	je	
dobře	znám	též	jako	posel	jara,	o čemž	svědčí	i česká	pranostika	
„na svatého Řehoře (12. 3.) čáp letí za moře, žába hubu otevře, líný 
sedlák, který neoře“.	

Čerpáno	z těchto	zdrojů:

•	 Obecní	kronika

•	 CEPÁK,	J.	Poutníci	mezi	kontinenty. Ptačí svět.	Únor	2014,	
roč.	21,	čís.	1,	s.	18.

•	 PROCHÁZKA,	P.	Čapí	folklor,	pověry	a symbolika. Ptačí svět.	
Únor	2014,	roč.	21,	čís.	1,	s.	2.

•	 SVENSSON,	L.	a kol. Ptáci Evropy, severní Afriky a Blízkého 
východu.	2.	vyd.	Praha:	Ševčík,	2012. 

Michaela Hrčková

https://cs.wikipedia.org/wiki/Starov<0123>k�_Egypt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mekka
https://cs.wikipedia.org/wiki/19._stolet�
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mytologie
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Poslední	 informací	o Krnalovicích	byl	hezký	článek	Lenky	
Opělové	–	U nás	je	krásně.	Proto	bych	rád	navázal.	Mezi	váno-
cemi	a Silvestrem	jsme	se	sešli	opět	v garáži	u Zbyňka	Sedláře	
u připravené	vařonky	a svařeného	vína.	Účast	byla	trochu	slabší	
než	v předchozím	roce,	ale	bylo	dobře	a veselo.

31.	12.	ve	12	h	proběhl	už	tradiční	výšlap	na	Maják	–	Přední	
Babí	horu	se	opět	vydařil.	Dokonce	se	naše	řady	rozmnožují	nejen	
o krnalovické	občany.	

V	průběhu	zimy	se	nám	podařilo	při	dvou	malých	brigádách	
opět	vymodelovat	naše	Náměstíčko.	Trochu	nečekaně	nám	při-
stálo	více	materiálu	z likvidovaného	hřiště	u školy	a museli	jsme	
jej	zpracovat.	Nejdříve	se	téměř	vše	rozhrnulo	a k	našemu	údivu	
se	po	zavezení	prohlubně	vyjevila	hezká	plocha.	Nechali	 jsme	
písek	uležet	s tím,	že	po	zimě	bude	již	usazený	a bude	se	po	něm	
dobře	pohybovat.	Záměr	se	téměř	podařil,	až	na	výhrady	našich	

maminek.	Stěžovaly	si,	že	děti	se	do	písku	stále	boří,	když	je	sucho,	
tak	se	práší	a výsledkem	je,	že	se	dětem	na	pískoviště	nechce.	
Proto	jsme	museli	dát	hlavy	dohromady,	sešli	jsme	se	s rouškami	
na	tvářích	na	místě	a rozhodli,	že	se	povrch	zatravní.	Abychom	
vzali	hlínu,	tak	se	opět	nejdříve	upravil	profil	Náměstíčka	tak,	že	
se	vše	srovnalo	do	jedné	roviny.	Byla	to	docela	spontánní	akce,	
kdy	se	nás	sešlo	opět	asi	10	lidí	s neocenitelnou	pomocí	Michala	
a Ladě	Opělových	se	svým	bagrem	a traktorem.	Z fondu	Spolku	
Krnalovice	 jsme	zakoupili	 trávu	a hned	 ji	 zaseli.	Zkraje	 jsme	
museli	zalévat	vlastními	silami,	pomohli	i hasiči	–	kamarádi	Lenky	
Opělové	s cisternou.	Nečekaně	pomohla	i příroda	sama,	když	se	
rozhodla,	že	ji	sucho	nebaví	a začalo	pravidelně	vydatně	pršet.	
Májku	jsme	letos	nemohli	vzhledem	k situaci	s opatřeními	vlády	
postavit,	tak	jsme	již	vyhlíželi,	co	budeme	moci	nejdříve	uspo-
řádat.	Nakonec	jsme	se	dočkali	již	tradičního	smažení	vaječiny.	

Co je nového v KrnaloviCíCh
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Aby	se	nám	na	Náměstíčku	hezky	
posedělo,	 tak	 jsme	opět	dali	 ruce	
dohromady	a připravili	lavičky.	V té	
euforii	se	nám	podařilo	 instalovat	
i krásný	kolotoč	pro	děti,	ze	zbytků	
májky	z minulých	let	jsme	vytvořili	
branku,	Bohouš	Havlík	 vyhrabal	
ze	stodoly	starý	basketbalový	koš.	
Nemohli	jsme	jej	nechat	ležet,	tak	
se	ihned	vytvořil	sloup	a koš	našel	
své	místo.	Kaletusovi	 vymysleli	
i  síťku	z pytle	od	brambor	a naše	
společné	prostranství	 dostalo	 se	
vším	výše	 zmíněným	úplně	 jinou	
dimenzi.	6.	6.	v 16h	bylo	zahájeno	
společné	 smažení	 vaječiny.	 Lidí	
i  vajec	 bylo	 dost,	 počasí	 da	 luxe	
a nálada	výborná.	

Při	 debatách	 se	 samozřejmě	
nejde	 ubránit	 otázce	 –	 co	 bude	
dál	 s Krnalovicemi?	Čilý	 stavební	
ruch	 je	 tak	 intenzívní,	že	 ten,	kdo	
zde	pár	měsíců	nebyl,	 se	nestačí	
divit,	kde	přijel.	Od	 loňska	do	konce	 tohoto	 roku	by	zde	mělo	
vyrůst	minimálně	11	nových	domů	nebo	alespoň	hrubých	staveb.	
Bohužel,	 všechny	nově	 stavěné	domy	 jsou	dílem	developerů,	
takže	se	nám	zde	budou	stěhovat	lidé,	kteří	s Krnalovicemi	nebo	
Hukvaldy	zřejmě	vůbec	nebudou	mít	nějakou	spojitost.	Budeme	
se	snažit	udržet	dosavadní	družný	duch,	který	u nás	vládne	a nově	
příchozí	pokud	možno	plynule	začlenit	do	našich	řad.	Nezbytností	

bude	také	rozšíření	příjezdové	cesty	od	dálnice,	protože	provoz	
a neustálé	vyhýbání	se	jak	osobním	autům,	tak	i nákladním	a v	
neposlední	řadě	zemědělské	technice	je	trvalým	problémem,	který	
bude	narůstat.	Přesto	zůstávám	nejen	já	optimistou	a věřím,	že	se	
nám	zde	bude	žít	i nadále	hezky	a v	přátelském	duchu.

Text a foto Zbyněk Sedlář, zastupitel

Rouška píše dějiny

Prožíváme	složitou	dobu,	pro	kterou	bychom	v našich	životech	
hledali	jen	těžko	srovnání.	Píše	se	milník	dějin	lidstva	zvaný	pan-
demie	koronaviru.	Zvlášť	v naší	zemi	je	jejím	symbolem	pokrývka	
obličeje	všeobecně	nazývaná	rouškou.	

Kousek	 látky	 rozličných	 tvarů,	barev	 i  vzorů.	Chrání	naše	
blízké,	sousedy,	kolegy,	všechny	kolem	a v důsledku	i nás	samotné.	
Do	našich	pamětí	se	vrylo	notoricky	známé	heslo“	„moje	rouška	
chrání	tebe,	tvoje	rouška	chrání	mě.“	Kousek látky, který stmelil 
národ a ukázal kolik solidarity a ochoty pomoci druhým v nás je.	
Jako	symbol	doby	si	zaslouží	pozornost	současníků,	ale	i příštích	
generací.	Rozhodli	 jsme	se	proto	vytvořit	 jejich	unikátní	sbírku	
a  expozici	 v Muzeu Policie České republiky a  zanechat tak 

historickou stopu.	Do	projektu	se	může	zapojit	každý.	Pošlete	nám	
zajímavou	vámi	zhotovenou	roušku,	třeba	i se	vzkazem	policistům	
či	konkrétnímu	policistovi	a my	z vašich	děl	vytvoříme	historickou	
sbírku,	odkaz	dalším	budoucím	generacím.	

Zapište se i vy sami do historie koronavirové krize vlastno-
ručně vyrobenou rouškou pro hrdiny. 

Své	výtvory	posílejte	přímo	na	adresu:	Muzeum Policie České 
republiky, Ke Karlovu 453/1, 120 00, Praha 2.	Už	se	na	ně	moc	
těšíme.	Dle	podmínek	České	pošty	je	až	do	odvolání	možné	zasílat	
roušky	zdarma,	pokud	jsou	umístěné	v průhledném	obalu	a jsou	
označeny	nápisem	„Roušky“.

plk. Mgr. Zuzana PIDRMANOVÁ

Policie
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Už čtrnáctým rokem nabízí Smart ranch v  Kozlovicích 
spoustu aktivit souvisejících s  jezdectvím. Předně se ranč 
zaměřuje na výcvik a ustájení koní, jízdy na koni a kurzy wes-
ternového ježdění. V neposlední řadě se také zabývá chovem 
a prodejem vlastních koní.

Láká	vás	nebo	vaše	děti	jízda	na	koni?	Chcete	překvapit	spor-
tovně	založeného	člověka	originálním	dárkem?	Nebo	jen	máte	rádi	
zvířata	a přírodu,	a hledáte	nové	místo,	kam	vyrazit?	Tak	hurá	na	
Smart	ranch...

Výcvik	jízdy	na	koni	zde	mohou	pod	vedením	profesionálních	
jezdců	absolvovat	dospělí	i děti,	a to	jak	jednorázově,	tak	dlouho-
době.	Letité	zkušenosti	školitelů	zajišťují	individuální	a přátelský	
přístup	ke	každému	z nich.	Vítáni	jsou	začátečníci	i zkušení	jezdci,	
kteří	si	chtějí	prohloubit	již	získané	dovednosti.	Dobrodružné	duše	
z řad	vašich	blízkých	či	známých	pak	potěší	třeba	dárkový	poukaz	
na	jednu	nebo	více	lekcí.	

Ranč	se	pyšní	také	dlouholetou	tradicí	letních	příměstských	
táborů.	Děti	se	během	několika	dní	důkladně	seznámí	s chovem	

koní,	s jejich	povahou,	s jízdou,	a především	na	vlastní	kůži	zjistí,	
co	všechno	obnáší	péče	o tato	krásná	zvířata.	Ráno	uklidit	stáje,	
nastlat,	nakrmit	a vyhřebelcovat	koně,	osedlat	je,	zajezdit	si,	koně	
umýt,	večer	opéct	 špekáčky	při	 zapadajícím	slunci.	Pro	mnohé	
ratolesti	vysněné	prožití	prázdnin!	

Kromě	těchto	aktivit	probíhá	na	ranči	každoročně	mnoho	akcí.	
V neposlední	řadě	třeba	Mistrovství	České	republiky	v reiningu,	
což	 je	 jedna	z disciplín	westernového	stylu	 ježdění,	 či	 zkoušky	
jezdců.	Na	tyto	akce	má	přístup	široká	veřejnost.	Člověk	se	tak	
může	z pozice	diváka	dozvědět	více	o reiningu,	potkat	se	s příznivci	
koní	nebo	jen	strávit	volný	čas	nevšedně.	Romantiky	pak	uspokojí	
už	pouhá	procházka	rančem	a jeho	okolím,	které	nabízí	výhled	na	
blízké	Beskydy.	

Více	 informací	 k  jednotlivým	 akcím	naleznete	 na	 Face-
booku,	Twitteru,	 Instagramu	či	na	webových	 stránkách	www.
smartranch.cz.	

Markéta Holubová

Smart ranch - jeden ranč, SpouSta možnoStí vyžití
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V	současné	době	u nás	můžete	navštívit	dvě	velmi	zajímavé	
výstavy.	Velká	galerie	je	věnována	přírodním,	energetickým	a medi-
tačním	obrazům	Ivo	Ševčíka	z Hukvald.	Některé	z těchto	obrazů	máte	
možnost	shlédnout	vůbec	poprvé			Součástí	výstavy	je	také	obra-
zovka	s dokumentem	o tvorbě	autora	–	můžete	se	tak	u nás	pohodlně	
posadit	a zjistit,	kde	čerpá	náměty	a jak	samotná	díla	vznikají	.

V	malé	galerii	 je	 pak	připravena	ukázka	 tvorby	mladého	
talentovaného	Patrika	Pruchnického	z Frýdku	Místku,	který	své	
obrazy	tvoří	málo	známou	technikou	String	Art.		Zajímavostí	je,	
že	část	obrazů	je	nasvícena	UV	světlem	a objevovat	tak	můžete	
i jejich	další	rozměr.

Obě výstavy jsou otevřeny denně od 9.00 do 17.00hod.

 Těší se na Vás kolektiv TIC Hukvaldy

aktuální výstavy

GALERIE RODNÉHO DOMU LEOŠE JANČÁKA  
(TURIsTIcKÉ INfORMAČNí cENTRUM HUKvALDy)
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ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA
dlažby, fasády, střechy...

MALOVÁNÍ, NÁTĚRY
interiéry, fasády, střechy...

ÚDRŽBA ZELENĚ
- sečení trávy 
- frézování pařezů 
- štepkování větví

DOPRAVA
- přeprava materiálu
- výkopové práce 
- vyklízení, likvidace
- odvoz

DEZINFEKCE
- vnějších objektů
- vnitřních objektů

REALIZACE STŘECH
- realizace 
- rekonstrukce 
- opravy

Cenová nabídka 
včetně vzorku

ZDARMA!

+420 739 851 501 info@myjeme.cz

MYJEME.CZ
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eZÁJEM O KOUPI DOMU  

NEBO POZEMKU

Mladá rozrůstající se rodina má zájem 
o koupi domu (i k rekonstrukci) nebo 
pozemku ke stavbě rodinného domu 

na Hukvaldech. 

Budeme rádi za nabídky.  
Jenom seriózní jednání. 

Cenu akceptujeme. 

Schwarzovi

tel: + 420 721 251 892
e-mail: wlado.p@seznam.cz 

ZÁJEM  
O PRONÁJEM 
NEBO KOUPI

Hledám možnost pronájmu 
bytu, popřípadě koupi menšího 
rodinného domku nebo chaty 

v obci Hukvaldy. Preferuji 
nabídky s možností mít u sebe 

malého pejska.

 Děkuji za nabídky, prosím 
volejte na telefonní číslo 

Gajdošová +420 724 938 596

Projekt financuje  
 

Je to projekt pro mladé l id i

s post ižen ím od 16 let ,  kteř í

dokonču j í  středn í ško lu a

chtě j í  s i  vyzkoušet pracovat .

C í lem je z ískat prax i na

různých pracov išt ích a

nás ledně se up latn i t na

otevřeném trhu práce .

 

tranzitní
program 

"Do práce a do života"

 

Co nabízíme? O co jde?

Projekt realizují 

Zaj ist íme Vám prax i na

otevřeném trhu práce,

poskytneme as istenc i na

pracov išt i  a pomůžeme Vám

získat dovednost i  spo jené s

prací (cestován í ,  komun ikace,

te lefonován í ,  . . . ) .  Podpoř íme Vás

ve výběru a rea l izac i Vaš ich

ž i votn ích c í lů (práce za mzdu ,

v lastn í  byd len í ,  nap lněný vo lný

čas , přáte lstv í ) .

Budeme rádi, když se nám ozvete 

 rut.tranzit@slezskadiakonie.cz 

 tel.: 703 499 991

Chceme Vás podpořit v rozběhu
do dospělého života.

  rutfrydek
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Povinné údaje periodického tisku územně samosprávného celku Obce Hukvaldy dle zákona č. 46/2000 Sb.
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