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slovo starosty

Vážení spoluobčané,

blíží	se	konec	roku	2020	a je	tady	čas	na	krátkou	rekapitulaci.	
Nebudu	už	rozebírat	situaci	ohledně	virové	epidemie,	informace	
dostáváme	z médií	ze	všech	stran.

V souvislosti	s naší	obcí	si	dovolím	konstatovat,	že	většina	
plánovaných	 investičních	akcí	byla	zrealizována,	v některých	
případech	došlo	jen	k prodloužení	termínu	realizace.	Horší	už	
to	bylo	s kulturním,	společenským	a sportovním	děním	v obci.

		Podstatně	byl	omezen	program	Mezinárodního	hudebního	
festivalu	Leoše	Janáčka,	který	se	měl	konat	na	přelomu	května	
a června.	Na	Hukvaldy	bylo	naplánováno	8	koncertů	a 2	výtvarné	
workshopy	pro	děti.	Festival	byli	organizátoři	nuceni	přesunout	
na	měsíc	září	a z plánovaných	dvou	koncertů	na	Hukvaldech	se	
v oboře	z důvodů	nepříznivého	počasí	konal	jen	jeden.	Druhý	byl	
přesunut	do	Ostravy.	Rád	bych	touto	cestou	poděkoval	všem	orga-
nizátorům	festivalu	v čele	s ředitelem	Mgr.	Jaromírem	Javůrkem,	
Ph.D,	a velice	oceňuji	jejich	značné	úsilí,	díky	kterému	se	festival,	
i když	v omezené	míře,	mohl	konat.

Zrušen	a přesunut	na	příští	rok	byl	Kryštof	kemp	v oboře.	
Populární	soutěž	„O penaltového	krále“	se	konala,	ale	organizá-
toři	museli	konání	přesunout	do	jiného	okresu.	Také	se	bohužel	
nekonaly	tyto	akce:	ples	a hasičská	soutěž	pořádaná	SDH	Hukvaldy,	
turistický	a mikulášký	večírek,	letní	večer	a dětský	den	v Rychal-
ticích,	vatra	na	Vrších	v Dolním	Sklenově,	konaná	u příležitosti	
vzniku		Československa,	tradiční	lampiónový	průvod,	rozsvěcení	
vánočního	stromu	se	školní	akademií,	Vánoční	jarmark	pro	dobrou	
věc	na	Horním	Sklenově	a Ondřejská	pouť.	Nebyly	dohrány	ani	
fotbalové	zápasy	v rámci	okresního	přeboru	žáků.

V době	částečného	uvolnění	hygienických	opatření	se	v květnu	
a říjnu	konaly	tradiční	turistické	pochody	Po	zarostlém	chodníčku,		
20.	června	se	konala	v Rychalticích	soutěž	v rámci	Moravsko-
slezské	ligy	mladých	hasičů,	8.	srpna	mohli	vyznavači	zlatavého	
moku	ochutnat	několik	druhů	piva	včetně	toho	hukvaldského	na	
pivních	slavnostech	v restauraci	U štamgastů,		22.	srpna	se	konal	
den	obce	Hukvaldy,	kde	jako	hlavní	host	vystoupil	s programem	
Vladimír	Hron,	29.	srpna	se	pro	příznivce	rockové	muziky	konal	
v areálu	restaurace	Na	koupališti	 	Rock	Bike	Fest,	spojený	se	
závody	dětí	na	pumptracku	a extrémními	závody	horských	kol	
na	40	km.

Děkuji	všem	organizátorům,	kteří	se	do	pořádání	těchto	akcí	
pustili.

Jak	už	jsem	napsal	v úvodu	článku,	většinu	investičních	akcí	
se	podařilo	zrealizovat.	Vyjmenuji	jen	ty	největší.	Byla	dokončena	
oprava	druhé	poloviny	mostu	přes	Sklenovský	potok	u pivovaru	
v Dolním	Sklenově,	byl	opraven	kamenný	most	přes	potok	v Rych-

alticích	na	místní	komunikaci	na	Hájov,	vystavěna	nová	komu-
nikace	na	konci	ulice	za	veterinou	v Dolním	Sklenově,	opraveno	
koryto	mlýnského	náhonu	v délce	90	m za	mlýnem	v Dolním	
Sklenově,	 dokončena	 stavba	 sběrného	 dvora	 v Rychalticích,	
dokončena	stavba	sportovního	hřiště	u ZŠ,	rekonstrukce	cvičné	
kuchyně	v ZŠ,	proběhla	2.	etapa	opravy	dřevěnice	na	Hukvaldech,	
rekonstrukce	koupelny	v bytě	v ZŠ,	rekonstrukce	fotbalového	
hřiště	TJ	Sokol	Hukvaldy,	stavba	hřiště	pro	MŠ,	a za	zmínku	
stojí	oprava	oken	(instalace	 izolačních	skel,	 těsnění	a žaluzií)	
v bytech	ve	druhém	patře	v DPS.	V prosinci	jsme	zahájili	práce	
na	vybudování	automatického	parkovacího	systému	pro	výběr	
parkovného	na	parkovišti	na	Hukvaldech.

V průběhu	druhé	poloviny	roku	jsme	získali	dotace	na	tyto	akce:

-	 stavba	2.	etapy	splaškové	kanalizace	Hukvaldy,	44,5	mil.	Kč,	
Statní	fond	životního	prostředí	(SFŽP)

-	 půdní	 vestavba	 v ZŠ,	 17,5	mil	Kč,	 Integrovaný	 regionální	
operační	program	(IROP)

-	 rekonstrukce	hřbitovní	zdi	v Rychalticích,	500	tis.	Kč,	Minis-
terstvo	pro	místní	rozvoj	(MMR)

-	 rekonstrukce	 budovy	 kravína	 v  hukvaldském	 dvoře,	
29,5 mil. Kč,	MMR

-	 rekonstrukce	mostu	u lakovny	na	Hukvaldech,	1	mil.	Kč,	MMR.

Realizace	výše	vyjmenovaných	akcí	bude	zahájena	v průběhu	
příštího	roku,	s výjimkou	mostu	u lakovny,	který	už	byl	opraven	
v loňském	roce.

V červnu	 jsem	Vás	ve	svém	článku	 informoval	o průběhu	
příprav	 na	 stavbu	 2.	 etapy	 výstavby	 splaškové	 kanalizace.	
V červenci	jsme	dostali	rozhodnutí	o přidělení	dotace	ze	SFŽP	
ve	výši	44		577	110	Kč.	Jedná	se	o 63,75%	z uznatelných	nákladů	
akce.	Skutečná	výše	dotace	bude	známa,	až	budeme	znát	reali-
zační	cenu,	která	vzejde	z výběrového	řízení.	Výběrové	řízení	na	
zhotovitele	stavby	bylo	vyhlášeno	v říjnu,	ale	ještě	není	rozhod-
nuto	o vítězi	vám	z tohoto	důvodu	nemohu	podat	bližší	informace.		
Dobrá	zpráva	 je,	že	nejnižší	nabídky	 jsou	menší	než	cena	dle	
položkovému	rozpočtu	projektu,	která	je	74,8		mil.	Kč.	Z dalších	
výběrových	řízení	už	známe	ceny	a společnosti	pro	výkon	autor-
ského	dozoru,	BOZP	a stavebního	dozoru.	Po	novém	roce	musíme	
ještě	vysoutěžit	banku,	která	nám	poskytne	úvěr	na	stavbu.	Dle	
předběžného	harmonogramu	je	zahájení	stavby	naplánováno	na	
měsíc	březen	2021	a dokončení	na	červen	2022.

			Postupně	řešíme	otázku	odkanalizování	místní	části	Krna-
lovice.	Na	základě	smlouvy	o dílo,	 jejímž	předmětem	je	studie	
odkanalizování	 Krnalovic,	 nám	 firma	 AGPOOL	 předložila	
4 varianty	řešení.	Varianty	nabízí	provedení	s místní	ČOV	nebo	
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bez	ní,	s napojením	nové	kanalizace	na		kanalizaci	v Rychalticích.	
Vzhledem	k výškovému	profilu	terénu	nelze	vyřešit	kanalizaci	
čistě	 gravitačně.	Varianty	 taky	 nabízí	 	 kombinaci	 gravitační	
a tlakové	kanalizace	nebo	čistě	tlakovou	variantu.	S variantami	
řešení	chceme	seznámit	obyvatele	Krnalovic	formou	společného	
jednání,	které	bychom	rádi	svolali	začátkem	příštího	roku.

V říjnu	jsme	podepsali	smlouvu	o dílo	ve	výši	735	315,-	Kč.	
bez DPH	na	opravu	zdi	na	hřbitově	v Rychalticích.	Hlavní	stavební	
práce	budou	zahájeny	dle	klimatických	podmínek	v příštím	roce.	
Jedná	se	o zeď	mezi	farní	zahradou	a hřbitovem	v úseku	od	obřadní	
síně	po	bránu	na	hřbitov	od	fary.	Jedná	se	o první	krok	z pláno-
vané	rekonstrukce	hřbitova	v Rychalticích.	Oprava	bude	částečně	
hrazena	z dotace	ve	výši	500	tis.	Kč

Pokračujeme	v přípravách	na	opravu	hukvaldského	dvora.	
V  této	 chvíli	 projektanti	 pracují	 na	 projektové	 dokumentaci	

pro	provádění	stavby	budovy	bývalého	kravína.	Na	opravu	této	
budovy	jsme	získali	dotaci	ve	výši	29,5	mil	Kč.	Cena	rekonstrukce	
dle	projektové	dokumentace	činí	42	mil.	Kč.	Realizační	cena	bude	
známa	až	po	výběrovém	řízení	na	zhotovitele,	které	proběhne	
v lednu	příštího	roku.	Rekonstrukce	musí	být	dle	podmínek	dotace	
dokončena	do	konce	roku	2023.

V plánu	máme	i další	menší	investiční	akce,	ale	o nich	napíšu	
zase	v dalším	vydání	občasníku.

Milí	 spoluobčané,	 přeji	 Vám	 krásné	 a  pohodové	 prožití	
vánočních	 svátků.	Věřím,	 že	 i  v  nelehké	 současné	 situaci	 se	
setkáte	s rodinou	u štědrovečerní	večeře	nebo	v další	sváteční	
dny	k posezení	a povídání.

Do	roku	2021	přeji	nám	Všem	především	pevné	zdraví	a co	
nejvíce	důvodů	ke	smíchu.

Luděk Bujnošek

Obce, jejichž občané nejlépe třídí komunální odpad, 
získávají každoročně prestižní ocenění „O keramickou popel-
nici“. Za třídění vysloužilých elektrozařízení jsou pak udělo-
vány ceny „O keramické sluchátko“ a „Elektrooskar“. Tyto 
soutěže jsou součástí krajské informační kampaně zaměřené 
na podporu sběru separovaného odpadu ve městech a obcích 
České republiky. Vzhledem k okolnostem se letos neuskuteční 
společné slavnostní předávání, organizátoři vítězným obcím 
věcné ceny předají individuálně.

„Pandemie	koronaviru	dolehla	v mnoha	směrech	i na	sektor	
odpadového	hospodářství.	Na	základě	hygienických	opatření	
mnoho	pracujících	bylo	donuceno	zůstat	doma	a mnohoná-
sobně	začalo	narůstat	množství	komunálního	odpadu.	Bylo	
a  je	nutné	zachovat	chod	odpadového	hospodářství	ve	všech	
krocích,	 včetně	 třídění	 využitelných	 složek	 komunálního	
odpadu.	I proto	je	potřeba	si	důležitost	třídění	neustále	připo-
mínat.	Před	patnácti	 lety	vytřídil	každý	občan	našeho	kraje	
ze	 směsného	 komunálního	 odpadu	 necelých	 20	 kilogramů	
využitelných	složek.	Vloni	 to	bylo	už	více	než	51	kilogramů.	
Poděkovat	se	sluší	všem	občanům,	kteří	se	do	třídění	aktivně	
zapojují	 i  v  této	složité	době,“	sdělila	náměstkyně	hejtmana	
Moravskoslezského	kraje	pro	životní	prostředí	Jarmila	Uvírová	
a doplnila,	že	s ohledem	na	epidemiologickou	situaci	se	 letos	
slavnostní	 setkání	na	krajském	úřadě	neuskuteční,	 ceny	ale	
budou	výhercům	samozřejmě	doručeny.

O KERAMICKOU POPELNICI
První	místo	v kategorii	měst	nad	15	000	obyvatel	obsadil	

Třinec	následovaný	Bohumínem	a Českým	Těšínem.	V kategorii	
obcí	od	2	500	do	15	000	obyvatel	patří	první	příčka	obci	Troja-
novice,	druhé	místo	obsadily	Kozlovice	a  třetí	příčku	obsadil	
Jablunkov.	Mezi	malými	obcemi	do	2	500	obyvatel	jsou	nejlepší	
obce	Morávka,	druhá	skončila	Nová	Pláň,	třetí	pak	obec	Krásná.

Do	soutěže,	kterou	každoročně	pořádá	Moravskoslezský	
kraj	 s Autorizovanou	obalovou	společností	EKO-KOM,	a.s.,	
bylo	zapojeno	všech	300	obcí	a měst	Moravskoslezského	kraje.	
V  samotné	 soutěži	 se	hodnotila	 vykazovaná	data	 v  systému	
EKO-KOM.	Šlo	především	o množství	vytříděných	odpadů	na	
jednoho	obyvatele	a počet	tříděných	komodit	na	území	jednot-
livých	obcí	a měst.	Hodnocena	byla	navíc	i hustota	sběrné	sítě.		

Vyhlášena	byla	 také	kategorie	Skokan	 roku,	absolutním	
vítězem	této	speciální	kategorie	je	letos	Pržno.	Ocenění	získala	
tato	obec	na	Frýdecko-Místecku	za	výrazné	zlepšení	systému	
odpadového	hospodářství.

V rámci	dlouhodobé	spolupráce	s Moravskoslezským	krajem	
podporuje	Autorizovaná	obalová	společnost	EKO-KOM	rozvoj	
třídění	 odpadu	 v  regionu.	 A  to	 díky	 projektu	 Intenzifikace	
odděleného	sběru	a využívání	vytříděných	složek	komunálního	
odpadu,	včetně	obalové	složky.	„V letošním	roce	bylo	v rámci	
tohoto	projektu	zdarma	poskytnuto	městům	a obcím	Moravsko-
slezského	kraje	již	357	nových	barevných	kontejnerů	na	tříděný	

Nejlepší obce Moravskoslezského kraje  
získaly ocenění za třídění odpadu

Informace z obce
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odpad.	Aktuálně	mají	občané	kraje	k dispozici	více	než	32	tisíc	
barevných	kontejnerů	a menších	nádob	na	 třídění	odpadu,“	
uvedla	 ředitelka	oddělení	 regionálního	provozu	 společnosti	
EKO-KOM	Martina	Filipová.

„Na	jednoho	obyvatele	našeho	kraje	v roce	2019	připadlo	
22,6	kg	vytříděného	papíru,	15,5	kg	plastů,	téměř	13	kg	skla	
a více	než	čtvrt	kilogramu	nápojových	kartonů.	V součtu	je	to	
tedy	průměrně	51,2	kilogramu	vytříděného	odpadu	na	jednoho	
občana	kraje,“	upřesnila	náměstkyně	hejtmana	Jarmila	Uvírová.

Vítězové soutěže 
O KERAMICKOU POPELNICI 2019

Obce do 2 500 
obyvatel

Obce od 2 500 do 
15 000 obyvatel

Obce nad 15 000 
obyvatel

1.	Obec	 
Morávka

1.	Obec	
Trojanovice

1.	Statutární	
město Třinec

2.	Obec	 
Nová	Pláň

	2.	Obec		Kozlovice
2.	Město	 
Bohumín

3.	Obec	 
Krásná

	3.	Město	
Jablunkov

3.	Město	 
Český	Těšín

4.	Obec	 
Milíkov

	4.	Obec 
	Baška

4.	Statutární	
město Opava

5.	Obec	 
Hukvaldy

	5.	Obec 
	Bolatice

5.	Město	 
Kopřivnice

Zdroj: Tiskové oddělení Ekokom

Vánoční přání
Vážení	spoluobčané,

chtěl	 bych	 Vám	 v  této	 nelehké	 době	 popřát	 klidné	
a spokojené	prožití	Vánoc,	hodně	zdraví	a osobní	pohody	
v roce	2021.	Letos	 jsme	možná	kvůli	koronavirové	krizi	
nestihli	nakoupit	tolik	dárků	jako	v jiných	letech,	ale	třeba	
nám	to	pomůže	k užšímu	semknutí	rodin	a celého	národa.	
Společně	věřme,	že	trocha	skromnosti,	pokory	a dodržo-
vání	nařízení	pomůže	překonat	tuto	pandemii.

Ing. Petratur Antonín
předseda KDU-ČSL

Hlášení porucH KT  
a inTerneTu

•	 na webových stránkách www.4mroznov.cz	je	možno	
vyplnit	formulář	pro	objednání	a změny	služeb	a také	
pro	hlášení	problémů.

•	 telefonicky na čísle 603 255 372	–	technická	podpora,	
denně	8:00	–	20:00	hodin	

Oznámení O ceně vOdnéhO  
a stOčnéhO Od 1.1.2021

Na	základě	usnesení	představenstva	akciové	společnosti	
SmVaK	byly	v	souladu	s	platnou	legislativou		schváleny	
nové	ceny	vodného	na	rok	2021	za	pitnou	vodu	(vodné)	
na	částku	43,52	Kč/m3	bez	DPH,	47,87	Kč	(vč.	10%	DPH).

Cenu	stočného	(odvedená	voda)	stanovil	provozovatel	
Sdružení	měst	a	obcí	povodí	Ondřejnice	na

36,64	Kč	bez	DPH,	40,30	Kč	vč.	10	%	DPH.

Pro	porovnání	SmVaK	stanovil	pro	své	odběratele	stočné	
ve	výši	38,66	Kč	bez	DPH,	42,53	Kč	(vč.	10%	DPH).

Ivana Hrčková, místostarostka

TERMÍNY A CENY  
MÍSTNÍCH POPLATKŮ 

 NA ROK 2021
MísTNí  POPLATEK ZA PsA 

100,- Kč/rok  
- splatnost do 31. 3. 2021

MísTNí  POPLATEK  
ZA KOMUNáLNí OdPAd  

550,- Kč/osobu/rok  
- splatnost do 30. 4. 2021

Nálepky Na popelNice  zeleNé barvy pro rok 2021
Obdržíte po zaplacení poplatku za komunální odpad. Nálepku nalepte viditelně na popelnici! 
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Proč jsem proti obecní policii

Není	žádným	tajemstvím,	že	nejsem	zastáncem	zřízení	obecní	
policie	na	Hukvaldech.	Pokusím	se	Vám	vysvětlit	svoje	důvody.

Jedním	z nich	jsou	otázky	ekonomické.	Nikdo	z vedení	nepřed-
ložil	nějakou	kalkulaci	pořizovacích	a pak	provozních	nákladů,	
od	jednoho	aktivního	radního	jsme	se	na	ZO	jen	dozvěděli,	že	se	
to	do	roka	vrátí.	Bylo	to	řečeno	jen	ústně,	bez	nějakých	podkladů,	
navíc	to	pak	starosta	dementoval,	že	je	to	kvůli	bezpečnosti	a ne	

kvůli	příjmům.	Nic	proti	tomu,	ale	ten	údajný	přínos	byl	před	tím	
uváděn	jako	důvod	dominantní.	Do rozpočtu	2021	byly	navrženy	
celkové	náklady	na	obecní	policii	v celkové	výši	2	mil.	Kč,	příjmy	
zatím	žádné	a  je	pravděpodobné,	že	to	bude	schváleno	(já	píši	
tento	článek	30.11.2021	a ZO	bude	rozhodovat	až	za	týden).

Dále	si	nemyslím,	že	jeden	nebo	dva	strážníci	vyřeší	všechny	
problémy	obce.	Není	možné,	aby	to	stíhali	 třeba	přes	víkendy	
v noci	apod.	A jak	a kdo	bude	řešit	případná	odvolání	postižených	

diskuse k obecní policii

Dozrál	čas	k malému	bilancování.	Z televizního	systému	TKR	
vyrostl	osmnáctiletý	dorostenec,	který	má	vedle	sebe	o tři	roky	
mladšího	patnáctiletého	Internetového	bratra.	

Televizní	kabelový	rozvod	v Hukvaldech	vznikl	v roce	2002.	
Tehdy	přenášel	pouze	20	analogových	televizních	programů.	Po	
třech	letech	v roce	2005	byl	do	systému	z dotací	implementován	
přenos	Internetu	v EURODOCSIS	1.1	a zájemcům	o připojení	
byl	 namontován	kabelový	modem	Motorola,	 který	přenášel	
stovky	kilobitů.	Nejvyšší	přenosovou	rychlostí	byl	tehdy	jeden	
megabit.	

Postupem	času	rostly	nároky	na	objem	přenesených	dat,	a tak	
byl	celý	systém	v roce	2010	připojen	k optickému	kabelu	a přeno-
sové	rychlosti	byly	navýšeny	na	jednotky	megabitů.	Nároky	dále	
stoupaly	a tak	obec	Hukvaldy	zakoupila	v roce	2014	nový	řídící	
uzel,	který	byl	schopen	přenášet	k uživatelům	desítky	megabitů,	
ale	formátem	EURODOCSIS	3.0.	

Ceny	za	přenos	Internetu	se	od	počátku	neměnily,	pouze	se	
zvyšovala	rychlost.	Staré	modemy	(někdy	i patnáct	let)	přenášejí	
pouze	megabity	formátem	EURODOCSIS	2.0.	

Ještě	v loňském	roce	byl	celý	systém	vyvážený	a dostačující.

V  letošním	 roce	 se	 ale	 kvůli	 společenským	 událostem	
a výrazné	změně	potřeby	přístupu	k  Internetu	projevily	nové	
nároky.

U  starých	 modemů	 EURODOCSIS	 2.0	 nelze	 navyšovat	
přenosovou	 rychlost	 a  je	 nezbytné	 tyto	 přístroje	 vyměnit	 za	
nové	EURODOCSIS	3.0.	Bez	této	výměny	nedojde	k dalšímu	
navýšení	 rychlosti	 uživatelů	 a  rozvoji	 celé	 sítě.	Rovněž	bude	
potřeba	narovnat	ceny,	které	se	od	počátku	nezvyšovaly	a dnes	
již	neodpovídají	realitě.

Níže jsou popsány zásady pro správné měření rychlosti 
internetu:
-	 měřit	 zásadně	 po	 datovém	 kabelu	 UTP,	 připojeným	 od	

počítače/notebooku	k routeru/	k modemu	CM	(nikdy	ne	přes	
vaší	domácí	Wi-Fi	síť!)

-	 měřit	přes	internetový	portál	www.speedtest.net

-	 v počítači	používat	prohlížeč,	 jenž	tolik	nezatěžuje	přenos,	
ideálně	Google	CHROME

-	 pokud	je	k CM	připojen	router	(nejlevnější	TP-LINKY	nebo	
TENDA	 jsou	mnohdy	 problematické),	 je	 potřeba	 odpojit	
všechna	zařízení	připojena	přes	UPT	kabel	a Wi-Fi	síť

-	 optimální	 je	naklonovat	MAC	adresu	routeru	na	PC	síťové	
karty	a měřit	rychlost	z PC	přímo	na	CM

-	 používat	kvalitní	datové	UTP	stíněné	kabely	s uzemněnými	
RJ45	konektory	(pokud	někdo	vede	kabel	podél	230	V,	a není	
stíněný,	dochází	k rušení	už	na	prvním	metru)

-	 na	PC/NTB	mít	aktuální	SW	Windows	10.	Windows	XP	již	
nejsou	podporovány,	mají	bezpečnostní	trhliny	a Windows	7	
již	také	nejsou	optimální	pro	provoz	na	internetové	síti

-	 mít	k testování	PC/NTB	v dobrém	stavu	jak	po	HW	stránce,	
tak	také	po	SW	(bez	virů,	malwarů,	bagů	apod.	 i s  těmi	se	
u klientu	setkáváme)

-	 po	 splnění	 těchto	 nezbytných	 kroků	 lze	 korektně	 změřit	
rychlost	internetu

Kde se vyskytne při poruše internetu nejvíce chyb?
V 90	%	na	routeru	klienta	(staré	routery	více	jak	5	let,	levné	

routery	typu	TP-link,	TENDA	a jiné	a routery	se	starým	a neza-
bezpečeným	firmwarem).

Pavel Roudný, 4M Rožnov, s.r.o.

Internet a kabelová televIze
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K diskusi o zřízení obecní policie na Hukvaldech

V jiném	článku	v  tomto	vydání	Hukvaldského	Občasníku	
vyslovuje	Tonda	Petratur	svůj	názor	na	zřízení	obecní	policie	zde	
na	Hukvaldech.	Na	svůj	názor	má	samozřejmě	právo,	nicméně	
bych	rád	na	obsah	jeho	vyjádření	reagoval,	neboť	jako	radního,	
který	se	podílel	na	přípravě	zřízení	obecní	policie,	to	pokládám	
za	povinnost.

Řešit	zvýšení	bezpečnosti	v obci	máme	ve	svém	volebním	
programu	hnutí	20+10,	s nímž	jsme	šli	do	voleb.	A zřízení	obecní	
policie	do	tohoto	ranku	zcela	určitě	patří.	To,	že	 jsme	nyní	ve	
svých	funkcích,	mi	dává	právo	si	myslet,	že	s obsahem	našeho	
volebního	programu	souhlasilo	v naší	obci	mnoho	spoluobčanů,	
a tak	zřízení	obecní	policie	na	Hukvaldech	je	právě	součástí	plnění	
našeho	volebního	programu.	Už	když	jsme	si	tento	úkol	do	voleb-
ního	programu	dávali,	sice	v obecnější	podobě,	jsme	věděli,	že	
to	nebude	snadná	záležitost.	Na	radě	obce	jsme	o tomto	úkolu	
často	diskutovali	a hledali	možnosti,	jak	přesvědčit	ostatní.	Naším	
hnacím	motorem	bylo	zvýšení	bezpečnosti	občanů	v naší	obci,	ať	
už	z hlediska	prevence	kriminality	(myslím,	že	nejvíce	to	oslovilo	
ty,	kteří	mají	zkušenost	s trestnou	činností,	se	kterou	se	v nedaleké	
minulosti	setkali	po	vykradení	svých	domů),	anebo	s ohledem	na	
bezpečnost	na	našich	komunikacích,	kde	jde	o bezpečnost	našich	
dětí,	zejména	u školy.	Dlužno	říct,	že	nejen	tam	mnoho	řidičů	
nedodržuje	předepsanou	rychlost	a ohrožuje	 tak	život	našich	
občanů	a dětí.	Snaha	obce	o zřízení	přechodů	na	nebezpečných	
místech	zatím	díky	nepochopení	nadřízených	orgánů	na	okrese	
zatím	vyznívá	nepochopitelně	v náš	neprospěch,	ale	o tom	by	se	
dal	napsat	samostatný	článek.	Kontrolní	 informativní	měření	
radarem,	s jehož	výsledky	seznamujeme	pravidelně	také	zastu-
pitelstvo,	nás	utvrzuje,	že	pro	bezpečnost	občanů	a našich	dětí	
se	musíme	snažit	udělat	více.	

Přestože	 jsme	na	zastupitelstvech	obce	mnohokrát	naše	
pohnutky	vysvětlovali,	patrně	jsme	pisatele	článku	„Proč	jsem	

proti	 obecní	 policii“	 zřejmě	nepřesvědčili.	Pokusím	 se	 tedy	
v krátkosti	 reagovat	na	 jeho	 jednotlivé	obavy,	které	v článku	
vyjádřil.

1)	 „Otázky	ekonomické.“	Myslím	si,	že	otázka	ekonomiky	 je	
u  tohoto	rozhodování	až	na	druhém	místě	za	bezpečností	
( jak	jsem	již	uvedl	výše,	kdo	se	přímo	setkal	s kriminalitou,	
určitě	si	to	uvědomuje	nejvíce).	Současně	však	musí	být	brána	
v potaz	také	ekonomika,	která	musí	danou	službu	umožnit	
realizovat.	To	byl	také	problém,	který	jsme	hodně	diskutovali	
a probírali	a snažili	se	čerpat	ze	zkušeností	v Klimkovicích.	
Že	došlo	ke	zvýšení	bezpečnosti	a zvýšení	obecního	pořádku	
po	zřízení	obecní	policie	nám	jednoznačně	ze	své	zkušeností	
potvrdili.	Z hlediska	rozpočtu	obce,	 jsme	se	po	důkladné	
kalkulaci	utvrdili,	že	můžeme	takovouto	službu	zavést.	 Je	
nutné	si	uvědomit,	že	tady	se	nehraje	o „výnosy“	finanční,	
ale	tzv.	měkké	přínosy	pro	občany	obce	(zvýšení	bezpečnosti,	
pořádku,	 jistoty	ve	spravedlnost	a  řád).	Nákladově	máme	
rozpracované	 jednotlivé	položky	do	detailu,	 jinak	bychom	
se	 do	 této	 akce	 nepouštěli.	 Zkušenosti	 z Klimkovic	 jsou	
k nezaplacení.

2)	 „Dva	 strážníci	 nevyřeší	 všechny	 problémy	 obce.“	 Tady	
nezbývá	než	dát	pisateli	za	pravdu,	neboť	opačný	názor	 je	
nesmysl	a současně	zde	pisatel	připouští,	že	nějaké	problémy	
tady	v obci	existují.	Zřejmě	však	nepokládá	za	důležité	se	jimi	
vůbec	zabývat.	My	se	však	těmito	problémy	zabývat	hodláme,	
a přestože	je	nevyřešíme	všechny,	jakékoliv	zlepšení	situace	
pro	obec	a její	občany	považujeme	za	velice	přínosné.

3)	 „Korupce.“	Když	se	o tom	pisatel	zmínil	ústně	na	jednom	ze	
zastupitelstev,	myslel	jsem	si,	že	mu	to	jen	ujelo	z úst	a pak	
už	se	do	toho	trošku	zapletl,	takže	vedení	obce	po	krátkém	
vysvětlení	dále	nereagovalo.	Pokud	to	však	pisatel	nadále	
považuje	za	zásadní	problém,	asi	 s  tím	má	nějaké	osobní	
zkušenosti,	které	vedení	obce	nesdílí.	Naopak	si	myslím,	že	

řidičů?	Starosta	nebo	další	úředník?	Jak	se	budou	řešit	cizí	státní	
příslušníci?

A tady	je	další	nebezpečí	a to	je	korupce.	Nemyslím	ani	tak	
primitivní	úplatky	přímo	osobám.	Ale	 jinak.	Starosta	nechal	
udělat	před	obecním	úřadem	a naproti	před	obchodem	plnou	
žlutou	čáru,	což	je	zákaz	zastavení.	Zdůrazňuji	ne	zákaz	stání,	
což	by	bylo	logické,	ale	zákaz	zastavení.	To	znamená,	že	se	tam	
nedá	zastavit	ani	při	vystoupení	do	obchodu	nebo	třeba	k volbám.	
Toto	hloupé	nařízení	často	musí	porušovat	i pracovníci	úřadu	při	
plnění	svých	povinností	.	A nyní	se	zeptám,	bude	se	to	v takových	
případech	postihovat?	Nebo	se	bude	postihovat	jen	něco	nebo	
jen	někdo?

	Možná	si	někdo	myslí,že	 jezdím	rychle	a že	mám	obavu,	
že	budu	sám	platit	plno	pokut.	Není	to	pravda,	mám	jako	řidič	
plný	počet	12	bodů	a  to	nejméně	10	 let.	S věkem	 jezdím	čím	

dál	více	pomaleji	a opatrněji.	Můj	nesouhlas	ke	zřízení	obecní	
policii	je	takový,	že	jsou	to	vyhozené	peníze.	Máme	přece	státní	
policii.	Proč	nezřizují	obecní	policii	okolní	obce?	To	mají	méně	
schopné	vedení?	Ne.	Ale	tyto	o obecní	policii	neuvažují,	protože	
bezpečnost	občanů	zvyšují	výstavbou	chodníků	(Fryčovice)	nebo	
opravou	mostů	(Kozlovice).

Ještě	jednu	poznámku	k rozpočtu.	Příští	rok	občané	zaplatí	
dvojnásobnou	daň	z nemovitostí.	Já	jsem	hlasoval	proti.	Ne	proto,	
že	by	se	mne	toto	opatření	dotklo,	neboť	nevlastním	na	Hukval-
dech	žádnou	nemovitost,	ale	že	nesouhlasím	se	zvyšováním	daní	
občanům.	Navíc	to	starosta	zdůvodnil	pokračováním	výstavby	
kanalizace.	Tato	akce	ale	bude	vyžadovat	řádově	30	mil.	Kč	a bude	
řešena	úvěrem.

Ing. Petratur Antonín
zastupitel obce Hukvaldy
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dnes	jsou	k dispozici	takové	prostředky,	které	toto	nebezpečí	
významně	snižují,	a navíc	slouží	 také	k samotné	ochraně	
strážníka,	který	by	mohl	být	nepravdivě	z takového	to	neko-
rektního	jednání	nařčen.	Dále	si	myslím,	že	tím,	že	obecního	
strážníka	místní	budou	velmi	dobře	znát,	si	ani	tento,	pokud	
by	 takové	sklony	snad	mohl	mít	 (tomu	nevěřím)	nedovolí	
a z hlediska	 reputace	vůbec	nic	podobného	 jen	naznačit.	
U cizích	návštěvníků	Hukvald	zase	případně	bude	riskovat	
žaloby	a nejrůznější	nařčení	nespokojených.	Tady	 jej	živý	
záznam	a ostatní	technické	prostředky	u řešení	přestupku	
dokážou	ochránit	z obou	stran.	

4)	 „Hloupá	nařízení,	zákaz	zastavení…“	Ano.	I o tom	je	obecní	
policie.	 Aby	 takováto	 rezolutní	 opatření	 nemusela	 být.	
Přítomnost	policisty	v obci	umožní	 lépe	nastavit	potřebná	
omezení	a případná	porušení	lépe	reagovat.	Například	parko-
vání	návštěvníků	u pošty,	COOPu	nebo	u hřbitova	dnes	není	
myslitelné	nějak	postihnout.	A našly	by	se	i jiné	případy.

5)	 „Vyhozené	peníze	–	máme	státní	polici“.	Tu	samozřejmě	
máme.	Jen	pokud	bude	ochotna	se	k nám	na	zavolání	vydat.		
A než	přijede,	není	co	řešit…	To	dále	zvyšuje	neochotu	se	
případnými	požadavky	dále	zabývat.		Pokud	bychom	chtěli	
využít	služeb	policie,	a to	i z okolních	obcí,	museli	bychom	
sáhnout	do	kapsy	 a  to	 výrazněji,	 než	pokud	budeme	mít	
svou	vlastní.	Udivuje	mě,	že	zastupitel,	který	se	chlubí	svou	
délkou	účasti	v obecním	zastupitelstvu,	 to	za	celou	dobu	
svého	působení	nechápe	a považuje	bezpečnost	a pořádek	
v obci	za	marginální	věc.	

6)	 „Proč	nezřizují	obecní	polici	okolní	obce“.	Dobrá	otázka.	
Nevím,	ale	 jen	 tuším.	Možná	mají	více	zastupitelů	 jako	 je	
náš	pisatel	nebo	je	složitost	a komplexnost	řešení	od	tohoto	
záměru	odrazuje,	či	úplně	něco	jiného.	Dobře	vím,	jak	bylo	
těžké	 se	 propracovat	 jen	do	 stavu,	 abychom	 tušili,	 co	 to	
všechno	kolem	zřízení	obecní	policie	obnáší	a „jak	na	to“.	
A pokud	vnímá	pisatel	za	výborný	příspěvek	k bezpečnosti	
budování	chodníků	v okolních	obcích,	tak	kromě	budování	
chodníků	u  nás	 (a  ne	 vždy	 to	 jde	 s  ohledem	na	předpisy	
a názory	magistrátních	úředníků	na	okrese	a kraji	snadno)	
obec	dělá	pro	bezpečnost	 ještě	 více	než	 ty	 vyzdvihované	
okolní	obce.	Zřizuje	obecní	policii.	A možná	právě	ty	okolní	
obce	si	ji	budou	chtít	občas	od	nás	„vypůjčit“.	To	ukáže	čas.

7)	 „Poznámka	k  rozpočtu.	Nesouhlas	 se	zvyšováním	daní“.	
Myslím,	že	se	nemusíme	přesvědčovat,	že	nikomu	se	daně	
nechce	zvyšovat,	pokud	to	není	nezbytné	a je	to	velmi	nepo-
pulární	záležitost.	Ale	to	je	další	věc,	která	mě	u pisatele,	který	
se	rád	pasuje	do	role	ekonoma,	velice	překvapuje.	Vlastně	už	
ani	ne.	Kromě	toho,	že	je	velice	obtížné	mu	vysvětlit,	proč	
musí	mít	obec	na	účtu	stále	k dispozici	nějaké	peníze	(a že	
těch	pokusů	již	na	zastupitelstvu	bylo	nemálo),	přibývá	další	
problém,	který	zřejmě	„vedení	obce	nechápe“.	Jinak	by	přece	
nepřikročilo	k vůbec	prvnímu	zvýšení	daní	z nemovitostí	

od	platnosti	zákona	338/1992.	 	To	může	znít	pro	pisatele	
jako	 zadostiučinění,	 pokud	 by	 si	 jako	 ekonom	nedal	 vše	
dohromady:	 jaký	 je	 nárůst	 služeb	 v  obci	 a  legislativních	
požadavků	na	ně	kladených	od	tohoto	roku,	 jaké	předpisy	
platí	 např.	 pro	 provoz,	 budování	 a  údržbu	 školy,	 a  třeba	
právě	 i chodníků,	údržby	obecního	majetku,	rekonstrukce	
brownfieldů	–	Hukvaldský	dvůr,	obecní	 skládky	odpadů,	
nakládání	s odpady,	cen	projekčních	prací,	které	jsou	přímo	
spojeny	s investicemi,	a mohl	bych	jmenovat	dále.	Pozorný	
občan	si	 je	 toho	určitě	vědom.	Že	v  tom	kromě	 legislativy	
a ostatních	vlivů	má	prsty	také	něco,	co	nazýváme	inflací,	
by	si	ekonom	měl	dát	poměrně	snadno	dohromady.	Navíc,	
suma	služeb	totiž	neklesá,	a její	cena	neustále	roste.	Pokud	
by	 pisatel	 přišel	 s  něčím	 převratným,	 co	 by	 situaci	 bez	
výjimečného	navýšení	daní,	řešení	oprav	v obci	svépomocí	
vlastními	 pracovníky	 a  dalších	 opatření	 obce	 k  zajištění	
příjmů	do	rozpočtu	řešilo,	vedení	obce	to	jistě	jen	rádo	uvítá.	

Na zastupitelstvu	z jeho	úst,	kromě	kritiky	stavu	věcí	veřejných,	
nic	nepřichází.	A pokud	pisatel	na	závěr	svého	příspěvku	uvádí	
něco	o úvěru	na	kanalizaci	ve	výši	30	mil.	korun,	na	kterou	
nezbývá	než	 ji	pokrýt	úvěrem,	 tak	 je	 to	zrovna	 jedno	z  těch	
legislativních	opatření,	které	 je	obec	povinna	naplnit,	 i když	
je	nutno	 říct,	 že	 i  tady	dochází	ke	zvýšení	komfortu	 služeb.	
A nevím,	zda	si	to	vůbec	uvědomuje.	Takže	si	musíme	vybrat	
mezi	nepopulárními	opatřeními	nebo	zmrazením	a snižováním	
úrovně	poskytovaných	služeb.	

I  když	 vím,	 že	 pohled	pisatele	 na	 věci	 příliš	 nezměním,	
cítil	jsem	povinnost	vysvětlit	blíže	občanům	pohnutky	obce	ke	
zřízení	obecné	policie,	nicméně	se	domnívám,	že	můj	článek	
není	jenom	o tom.

Ing. Petr Laník
Člen rady a zastupitelstva obce Hukvaldy 
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Z jednání rady obce Hukvaldy Z 14.9., 7.10., 26.10., 11.11.2020

1.	 RO	schválila	smlouvu	o poskytnutí	dotace	z rozpočtu	Morav-
skoslezského	 kraje	 	 z  programu	 na	 přípravu	 projektové	
dokumentace	2020	na	„Rekonstrukci	bývalé	sýpky	v areálu	
hukvaldského	dvora“	ve	výši	500	000	Kč.

2.	 RO	 projednala	 informaci	 Ministerstva	 pro	 místní	 rozvoj	
o  uvolnění	 finančních	 prostředků	 ve	 výši	 11	 707	 080	 Kč	
v operačním	programu	IROP,	47.	výzvy	„Infrastruktura	základ-
ních	škol“	na	akci	„Nástavba	odborných	učeben	v patře	ZŠ	
a MŠ	Leoše	Janáčka“	z roku	2016,	kde		jsme	byli	vedeni	jako	
náhradníci.	Mezitím	bylo	požádáno	znovu	o dotaci	z 92.	výzvy	
pro	uhelné	regiony,	kde	se	také	čekalo	na	rozhodnutí	a kde	byly	
výhodnější	podmínky.	Rada	obce	rozhodla	počkat	na	výsledky	
92.	výzvy.	Během	dvou	týdnů	pak	přišlo	oznámení,	že	jsme	byli	
v této	nové	výzvě	podpořeni	a získali	jsme	dotaci	ve	výši	17	432	
410,59	Kč	(celkové	náklady	činí	19	369	345,10	Kč,	spoluúčast	
obce	1 936	934,51	Kč).	Uvedené	částky	se	ještě	mohou	změnit	
na	základě	výsledků	ve	výběrových	řízeních.	Předmětem	dotace	
bude	kromě	nástavby	odborných	učeben	oprava	příjezdové	
komunikace		k zadnímu	vchodu	školy,	úpravy	školní	zahrady,	
nový	plot	včetně	brány	na	dálkové	ovládání.

3.	 RO	vzala	na	vědomí	dopis	s poděkováním	od	organizátorů	
Kowax	Valašská	rally	ValMez	za	pomoc	a podporu	při	reali-
zaci	rychlostní	zkoušky	a upozornila	na	základě	některých	
negativních	 zkušeností	 pořadatele	 o  zlepšení	 informova-
nosti	občanů	pro	další	léta.	Na	dalším	jednání	rady	obce	byl	
projednán	termín	příštího	ročníku	v roce	2021,	kdy	byl	před-
běžně	stanoven	termín	na	27.3.2021.	Přesný	harmonogram	
se	zpracovává	a bude	dodán	začátkem	příštího	roku.

4.	 RO	stanovila	kritéria	pro	rozvoz	obědů	z důvodu	nedostatečné	
kapacity	auta	pro	rozvoz	obědů	v důsledku	navyšování	počtu	
zájemců	o dovoz	obědů:

-	omezení	počtu	obědů	na	maximální	kapacitu	70	–	80	obědů	
s tím,	že	se	jedná	o službu	pro	seniory

-	navýšení	ceny	za	dovoz	ze	stávajících	5	Kč	na	10	Kč	za	dovoz	
od	1.1.2021

5.	 Z důvodu	ukončení	tříletého	funkčního	období	školské	rady	
rada	obce	navrhla	a schválila	za	zřizovatele	školy	starostu	
obce	Mgr.	Luďka	Bujnoška,	Jiřího	Sedláře	a Ing.	Ivo	Dienelta

6.		 V  souvislosti	 s  uvolněním	 bytu	 v  domě	 s  pečovatelskou	
službou	bylo	hovořeno	o úpravě	pravidel	přidělování	bytů.	
Vzhledem	k tomu,	že	v pořadníku	je	spousta	lidí,	kteří	dlou-
hodobě	nemají	zájem	o okamžité	uzavření	smlouvy	na	byt	
v DPS,	byla	potřeba	upravit	podmínky	obsazování	bytů	a to	
tak,	že	pokud	bude	nabídka	na	byt	v DPS	2x	odmítnuta,	bude	
žádost	v pořadníku	zrušena.	Do	3.12.	2020	bude	provedena	
aktualizace	pořadníku,	 jednotliví	žadatelé	budou	osloveni,	
zda	mají	o byt	v DPS	nadále	zájem.

7.		 RO	projednala	nabídky	na	zhotovení	elektroinstalace	v rych-
altickém	dvoře	a jako	nejvýhodnější	schválila	nabídku	firmy	
TINT	s.r.o.	z Frýdku-Místku	za	částku	281	686,29	Kč,	se	
kterou	uzavřela	smlouvu	o dílo.

8.		 RO	schválila	nabídku	společnosti	Crisis	Consulting	s.r.o.,	
z  Uherské	 Hradiště	 na	 zpracování	 závěrečného	 vyúčto-
vání	a následného	monitoringu	v systému	MS2014+	"Obec	
Hukvaldy	-	digitální	povodňový	plán“,	za	cenu	25000,-	Kč	
(není	plátce	DPH)

9.	 RO	schválila	zakoupení	třífázové	benzínové	elektrocentrály	
Grizzli	14000	V AVR,	za	cenu	123	692,-	Kč,	v rámci	dotace	
na	zpracování	povodňového	plánu	obce	Hukvaldy

10.	RO	schválila	podání	žádostí	o dotace		z Moravskoslezského	
kraje	pro	rok	2021	na	podporu	zdravého	stárnutí,	na	podporu	
turistických	informačních	center,	na	rekonstrukci	osvětlení	
v mateřské	škole,	na	obnovu	dřevěnky	na	Hukvaldech	-	III.
etapa,	a dále	z ministerstva	kultury	na	obnovu	dřevěnky	na	
Hukvaldech	-	III.etapa	,	z Ministerstva	kultury	na	restauro-
vání	sochy	sv.	Jana	Nepomuckého	na	Podzámčí	na	Hukval-
dech	prostřednictvím	obce	s rozšířenou	působností	Frýdek
-Místek,	o dotaci	z Ministerstva	pro	místní	rozvoj	-	podpora	
obnovy	a rozvoje	venkova,	Podpora	budování	a obnovy	míst	
aktivního	a pasivního	odpočinku	na	opravu	hřiště	za	bývalým	
kulturním	domem	v Rychalticích.

11.		RO	projednala	cenové	nabídky	na	vybudování	komunikace	
na	konci	ulice	nad	veterinou	na	Dolním	Sklenově	(Černý	
–	 Knybel)	 a  jako	 nejvýhodnější	 schválila	 nabídku	 firmy	
EUROVIA,	závod	Ostrava	z Ostravy-Kunčičky.	Za	částku	
2 186	030	Kč	včetně	DPH,	se	kterou	uzavřela	smlouvu	o dílo.	
Zároveň	 schválila	 nabídku	 na	 výkon	 stavebního	 dozoru,	
kterou	předložil	Ing.	Miroslav	Macek	za	částku	40	800	Kč.	
V této	částce	je	zahrnuto	vyřízení	všech	podkladů	pro	vydání	
kolaudačního	souhlasu.

12.		RO	schválila	Inventarizační	plán	obce	Hukvaldy	k 31.12.2020.

13.	 	RO	schválila	předloženou	Výroční	zprávu	o činnosti	Základní	
školy	a Mateřské	školy	Leoše	Janáčka	Hukvaldy	za	období	
2019-2020.

14.		RO	 vzala	 na	 vědomí	 Koncepci	 rozvoje	 Základní	 školy	
a Mateřské	školy	Leoše	Janáčka	Hukvaldy	na	období	2021	
– 2027

15.		RO	 schválila	 Přílohu	 č.	 4	 ke	 smlouvě	 o  vypůjčce	 ze	 dne	
25.11.2014,	předmětem	přílohy	č.	4	je	zhodnocení	majetku	
o hřiště	u školy,	vybavení	hřiště,	vybavení	cvičné	kuchyně	
a technické	zhodnocení	-	stavební	práce	cvičné	kuchyně.

Ivana Hrčková, místostarostka obce
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Výstavba komunikace na dolním sklenově

V měsíci	říjnu	začala	výstavba	nové	komunikace	na	Dolním	
Sklenově.	Jedná	se	o prodloužení	komunikace	na	konci	ulice	nad	
veterinou	zatím	k pěti	rodinným	domkům.

Stavební	práce	provádí	firma	EUROVIA	za	částku	2	372	805	Kč.

Před	realizací	výstavby	muselo	dojít	k přeložce	elektrického	vedení,	
kterou	provedl	ČEZ	za	částku	168	000	Kč.

Ivana Hrčková, místostarostka

InvestIční akce

Oprava kamenného můstku 
v Rychalticích

Na	 podzim	 letošního	 roku	 byl	 opraven	
kamenný	můstek	 v Rychalticích	pod	obslužnou	
komunikací	v blízkosti	Masarykova	mostu.	Práce	
prováděla	 firma	J&D stavební	práce	s.r.o.	pana	
Václava	Jirotky	za	částku	617	912,50	Kč	s DPH.	

Celá	komunikace	od	Masarykova	mostu	až	na	
Hájov,	která	byla	zrekonstruována	v rámci	výstavby	
dálnice	a slouží	jako	obslužná	komunikace,	bude	
v nejbližší	době	převedena	do	majetku	Moravsko-
slezského	kraje.	Oprava	kamenného	můstku	byla	
podmínkou	tohoto	převodu.		

Ivana Hrčková, místostarostka
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Zhotovení elektroinstalace v areálu 
sběrného dvora v Rychalticích

Kromě	 výstavby	 sběrného	 dvora,	
o kterém	pojednává	článek	v tomto	čísle	
Hukvaldského	 občasníku,	 probíhají	
práce	na	realizaci	oprav	budov	v  rych-
altickém	 dvoře,	 ve	 kterém	 vznikne	
zázemí	pro	 technické	pracovníky	obce	
a skladovací	prostory.	Na	hlavní	budově	
byla	opravena	střecha	a nyní	pokračují	
práce	spočívající	ve	zhotovení	elektroin-
stalace.	Jedná	se	o hlavní	přívody	elek-
třiny,	zabezpečovací	zařízení,	instalace	
kamerového	 systému,	které	prováděla	
ve	spolupráci	s našimi	pracovníky	firma	
TINT	s.r.o.	z Frýdku-Místku	za	částku	
281	868	Kč	včetně	DPH.	

Pracovníci	 obce	 dále	 položili	 chrá-
ničky	pro	silno-	i slaboproud	včetně	prota-
žení	kabelů	a za	pomocí	firmy	Opěla	byly	provedeny	částečné	
terénní	úpravy,	včetně	výkopových	prací	pro	odvod	kanalizace	

z bývalé	stáje	a ze	sýpky,	a při	stejné	práci	
byly	provedeny	odvody	a svody	dešťové	
vody	okolo	budov.

Postupně	probíhají	práce	na	budově	
C –	bývalá	 stáj	a  v přístřešku,	kde	byly	
oklepány	staré	omítky	a vykopána	stará	
podlaha,	následně	byla	podlaha	srovnána,	
dosypána,	zaizolována	a došlo	k vylití	nové	
základové	desky	a připravení	na	pokládku	
příček	dle	projektu.	Našimi	pracovníky	
byl	dále	zaklopen	štít	mezi	budovami	za	
pomocí	dřevěné	konstrukce	a opláštění	
OSB	deskami.

Velká	část	prací	kolem	oprav	budov	je	
zajišťována	pracovníky	naší	obce.

Ivana Hrčková, místostarostka
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Na	začátku	prosince	2020	je	zaregistrováno	212	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	699213

3. Registrace vyplněním formuláře	(formulář	je	k dispozici	také	na	UÚ	Hukvaldy)

Formulář k písemnému přihlášení odběru sMs InfoKanálu obce Hukvaldy.  Odevzdejte na OÚ!

…………………………..……………………………………
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.

SMS Infokanál

Telefonní	číslo +	420

Jméno	a Příjmení

Adresa

Email	(není	povinný)

Komerční	sdělení Mám	zájem	o zasílání	informací	o prodeji	např.	chovné	drůbeže,	ovocných	stromků	apod. Ano	-	Ne
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Modernizace cvičné kuchyně v ZŠ a MŠ Leoše Janáčka 
Hukvaldy 

Budova	 Zák ladní 	 školy	
a  Mateřské	 školy	 Leoše	 Janáčka	
Hukvaldy	byla	postavena	a uvedena	

do	provozu	v roce	1980.	Již	
v té	době	byla	zřízena	cvičná	
kuchyň	jako	jedna	z odbor-
ných	 učeben.	 Přestože	 po	
roce	 1990	 došlo	 k  útlumu	
výuky	v oblasti	pracovních	
činností,	 škola	 učebnu	
nezrušila	 a  byla	 velmi	
využívána.	Její	zařízení	bylo	
ale	zastaralé	a neodpovídalo	
dnešním	 požadavkům	 na	
vybavení	kuchyní,	a hlavně	
zásadám	 bezpečnosti	 při	
práci.	 V  dnešní	 době	 je	
opět	kladen	důraz	na	prak-
tické	vyučování	a i z tohoto	
důvodu	 jsme	 se	 rozhodli	
školní	kuchyni	zrekonstru-
ovat.	Využili	jsme	možnosti	
získání	dotace	z Moravsko-
slezského	kraje	z Programu	
rozvoje	 venkova	 2020,	
podali	 jsme	 žádost	 a  byli	
jsme	úspěšní.

Cílem	projektu	byla	celková	modernizace	cvičné	kuchyně.	
Realizaci	 akce	 prováděla	 na	 základě	 výsledků	 výběrového	

řízení	firma	Mgr.	Břetislav	Baar	-	Škola	servis	z Kyjovic,	která	
podala	nejvýhodnější	nabídku	za	částku	687	917,67	Kč	včetně	
DPH.	Práce	začaly	dle	smlouvy	o dílo	schválené	radou	obce	
Hukvaldy	1.5.2020	a dílo	bylo	předáno	15.8.2020.		Předmětem 
byly následující práce:

1.		demontáže	 kuchyňských	 linek,	 všech	 obkladů,	 podlahy,	
výlevek,	umyvadel	včetně	konzol,	splachovačů,	radiátorů,

2.	 	výměna	obkladů	na	stěnách	a podlaze	–	vyrovnání	podlahy	
nivelační	hmotou,	pokládka	nové	podlahy	a kachliček,

3.	 kompletní	 výměna	 elektroinstalace,	 odpojení	 stávajících	
okruhů	 	a vytvoření	nových	zásuvkových	okruhů	pro	nové	
spotřebiče,

4.	 vodoinstalace	a odpady	–	stávající	trasy	byly	nahrazeny	zcela	
novými,	na	které	byly	napojeny	nové	dřezy	a myčky,

5.	 výměna	otopného	systému	včetně	instalace	nových	radiátorů	
a zároveň	výměna	okenních	parapetů	z laminované	dřevotřísky	
s kovovými	mřížkami	pro	lepší	prostup	tepla,

6.		výmalba	celé	místnosti	 včetně	vyspravení	nerovností	 stěn	
a stropu,

7.		 vybavení	kuchyně	nábytkem	–	velká	kuchyňská	linka	tvořená	
spodními	 skřínkami	 s  velkou	pracovní	plochou,	horními	
skřínkami	a velkými	pracovními	stoly	uprostřed		místnosti,	
které	byly	vyrobeny	z  laminátové	dřevotřísky	a skříně	na	
potraviny,

8.	 	vybavení	kuchyně	kuchyňskými	elektrospotřebiči	–	3	diges-
toře,	2	myčky	na	nádobí,	3	varné	desky	a 3	horkovzdušné	
trouby.

Celkové	náklady	akce	činily	dle	smlouvy	o dílo	687	917,67	Kč.

dotace
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Výsledkem	celé	akce	je	velmi	moderní,	krásná	a hlavně	funkční	
cvičná	kuchyně,	kterou	budou	využívat	nejen	žáci	naší	 školy	
v rámci	výuky,	ale	také	vznikl	nový	kroužek	vaření,	o který	je	velký	
zájem.	Ráda	bych	touto	cestou	poděkovala	paní	ředitelce	Mgr.	
Aleně	Lévové	a paní	učitelce	Mgr.	Broňce	Havlové	za	dozor	nad	
celou	akcí,	výběrem	nábytku,	zařízení	a výzdobu,	a velký	dík	také	
patří	Spolku	nezávislých	vesnických	žen	Hukvaldy,	který	přispěl	

na	vybavení	kuchyně	hlavně	kuchyňským	nádobím,	výzdobou,	
zakoupením	velké	lednice	a 	dalších	drobností	z výtěžku	Jarmarku	
pro	dobrou	věc	2019.	Věřím,	že	krásná	nová	kuchyňka	přispěje	
ke	zvýšení	zájmu	o vaření,	pečení	a další	přípravu	jídel,	a že	bude	
využívána	nejen	dětmi	naší	školy,	ale	podnítí	zájem	i ostatních	
zájemců.

Ivana Hrčková, místostarostka obce

Původní stav

Výsledek
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Hukvaldy a jeho informační centrum chtějí poskytovat 
ještě lepší služby

Turistické	 informační	centrum	
Hukvaldy	má	sídlo	v rodném	domě	
hudebního	skladatele	Leoše	Janáčka	
na	Hukvaldech,	 č.p.	 40	 a  stává	 se	

zlepšováním	svých	služeb	stále	více	navštěvovanějším	a oblíbe-
nějším.	V letech	2018,	2019	a 2020	získalo	ocenění	jako	nejlepší	
informační	centrum	v Moravskoslezském	kraji.

Informační	centrum	je	financováno	z rozpočtu	obce	Hukvaldy	
a díky	dotačnímu	programu	Moravskoslezského	kraje	na	podporu	
činnosti	 informačních	center	se	obci	daří	každoročně	získávat	
prostředky,	které	napomáhají	k rozvoji	a rozšiřování	služeb.	Také	
v  letošním	roce	jsme	díky	financím	z Moravskoslezského	kraje	
mohli	realizovat	následující	aktivity:

1)	 Aktualizace	 stávajících	 stránek	 www.ic-hukvaldy.cz	
a naprogramování	převodního	můstku	na	turistický	portál	
Lašské	brány	Beskyd	www.lasskabranabeskyd.cz:	navedení	
programu	akcí	hradu	Hukvaldy	včetně	provázání	s hlavním	
kalendářem	akcí	na	webu	ic-hukvaldy.cz.		(server	www.ic-hu-
kvaldy.cz	automaticky	posílá	z webu	ic-hukvaldy.cz	veškeré	
akce	týkající	se	kulturního	dění	na	Hukvaldech	na	web	www.
laskabranabeskyd.cz)	a rozšíření	stávajícího	hlavního	kalen-
dáře	akcí	na	webu	ic-hukvaldy.cz	o záložku	akcí,	ve	které	jsou	
uvedeny	akce	z okolních	obcí	jako	např.:	Brušperk,	Stará	Ves,	
Kateřinice,	Palkovice,	Kozlovice	apod.	Zejména	ubytovaní	
hosté	na	Hukvaldech	budou	mít	tyto	informace	dohledatelné	
na	jednom	místě	-	dotace	32	000	Kč	(pořizovací	
cena	40	000	Kč).

2)	 Pořízení	prosklené	vitríny	sloužící	k vystavení	
suvenýrů	a propagačních	materiálů	–	dotace	
32 000	Kč	(pořizovací	cena	44	689	Kč).

3)	 Nákup	 toneru	 do	 tiskárny,	 vytvoření	 a  tisk	
informačního	letáku	TIC	Hukvaldy	za	účelem	
bezplatného	poskytnutí	 informací	o službách	
TIC	Hukvaldy:	dotace	8	000	Kč	(pořizovací	cena	
12	180	Kč).

4)	 Pořízení	nového	počítače:	dotace	10	320	Kč	
dotace	(pořizovací	cena	14	999	Kč).

5)	 Pořízení	dvou	nabíjecích	stanic	na	elektrokola	
včetně	stojanů,	které	jsou	umístěny	u restaurač-
ních	zařízení	na	Hukvaldech:	dotace	11	680	Kč	
(pořizovací	cena	17	947,80	Kč).

6)	 Rozšíření	 navigačního	 systému	 o  informační	
tabule,	které	jsou	umístěny	v dalších	místních	
částech	obce	na	turistických	trasách	a cyklotra-
sách	–	Dolním	Sklenově	a v Rychalticích	–	dotace	
24	000	Kč	(pořizovací	cena	36	891.18	Kč).

7)	 Poplatek	 za	 jednotnou	 klasifikaci	 CzechTourism	 a  ATIC	
-	 dotace	2	000	Kč	(pořizovací	cena	3	000	Kč).

Celkové	náklady	činily	168	536	Kč,	výše	dotace	byla	120	000	Kč,	
podíl	obce	Hukvaldy	48	536	Kč.

Chtěla	bych	velmi	poděkovat	panu	Mirkovi	Bitterovi	a paní	
Jarce	Matušíkové	za	spolupráci	při	zajištění	jednotlivých	položek.	
Zejména	bych	chtěla	vyzdvihnout	a poděkovat	za	grafické	zpraco-
vání	informačních	cedulí	panu	Mirku	Bitterovi,	Michaele	Hrčkové,	
kronikářce	obce,	za	zajímavé	podklady	z historie	Dolního	Sklenova	
a Rychaltic,	Pepíku	Fajkusovi	a Vaškovi	Čajánkovi	za	výrobu	cedulí,	
které	nyní	zdobí	prostranství	u zastávky	na	Dolním	Sklenově	a před	
hasičskou	zbrojnicí	v Rychalticích.

Ivana Hrčková, místostarostka
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dotace na činnost o obecním lese.

Obec	Hukvaldy	má	na	svém	katastru	36,8	
ha	 lesa,	na	katastru	Rychaltic	27,3	ha	a na	
katastru	Sklenova	9,5	ha.	Činnost	v obecním	
lese	se	 řídí	platným	 lesním	hospodářským	plánem	a na	 jeho	
plněním	dohlíží	lesní	hospodář	Ing.	Tomáš	Svoboda.

Na	 činnost	 v  obecním	 lese	 jsme	 v  letošním	 roce	 získali	
finanční	prostředky	ve	výši	164	100	Kč	z rozpočtu	Moravsko-
slezského	kraje	a Ministerstva	zemědělství.	Jednalo	se	o úhradu	

nákladů	 vzniklých	 v  důsledku	 kůrovcové	
kalamity	 a  následně	 na	 výsadbu	 nových	
stromků.

Další	 dotací,	 která	 souvisí	 s  výsadbou	
stromků	byla	finanční	částka	ve	výši	48	449	Kč	Kč	na		zhotovení	
oplocenek	v délce	0,57 km	z drátěného	pletiva	o výšce	160	cm,	
kterou	poskytl	Státní	zemědělský	 intervenční	 fond.	Práce	na	
oplocenkách	prováděl	pan	Jozef	Kazik	za	částku	59	314	Kč.

Ivana Hrčková, místostarostka

sběrný dvůr Hukvaldy

Mnoho	 let	 jsme	 přemýšleli	 o  vybu-
dování	 sběrného	 dvora	 v  naší	 obci,	 ale	
neměli	jsme	vhodné	prostory.	V roce	2017	
se	naskytla	příležitost	koupit	nevyužívaný	areál	zemědělského	
družstva	v Rychalticích.	Na	základě	znaleckého	posudku	nakonec	

došlo	ke	směně	pozemků	obce	pod	siláž-
ními	žlaby	za	pozemky	a budovy	v areálu	ve	
vlastnictví	firmy	Reno	farmy	a s doplatkem	

ze	strany	obce	ve	výši	1	200	000	Kč	jsme	získali	prostory	vhodné	
pro	tuto	akci.

Výsadba v obci Hukvaldy

Předmětem	 a  cílem	 projektu	 je	
posílení	 přirozených	 funkcí	 zeleně	 ve	
2	 lokalitách	 intravilánu	obce	Hukvaldy.	Projekt	 řeší	zeleň	na	
obecních	pozemcích	podél	řeky	Ondřejnice	a parčíku	u kostela	
v Rychalticích.	 	V  rámci	projektu	dojde	k  výsadbám	stromů,	
keřových	skupin,	založení	lučních	trávníků,	pěstebním	opatřením	
dřevin	a pořízení	mobiliáře	včetně	informační	tabule.

Realizace	akce	začala	v říjnu	letošního	roku	a bude	dokončena	
do	konce	dubna	2020.

Tento	projekt	je	spolufinancován	Evropskou	unií	-	Fondem	
soudržnosti	v  rámci	Operačního	programu	Životní	prostředí	
prostředníctvím	MAS	Pobeskydí.

Ivana Hrčková, místostarostka
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Ihned	 po	 zápisu	 do	 katastru	 jsme	 začali	
s přípravnými	akcemi	jako	je	zpracování	projek-
tové	dokumentace	pro	stavební	povolení,	po	jehož	
vydání	na	začátku	roku	2019	jsme	nechali	zpracovat	
žádost	o dotaci	z Operačního	programu	životní	
prostředí.	Výsledek	byl	oznámen	v říjnu	2019.

Poté	následovala	dvě	výběrová	řízení,	jednak	
na	 stavební	 část	 sběrného	 dvora	 –	 oplocení,	
zpevněné	plochy,	terénní	úpravy	a poté	pořízení	
technického	vybavení.

Na	základě	výsledků	výběrového	řízení	byla	
uzavřena	smlouva	o dílo	na	stavební	část	s firmou	
Jan	Slabý	z Brušperka	za	částku	3	033	408,80	Kč	
včetně	DPH	a na	dodávky	technického	vybavení	
s firmou	SDO	Technika	z Šenova	u Nového	Jičína.	
Stavební	práce	začaly	na	jaře	2020	a byly	ukončeny	dle	harmono-
gramu	v říjnu	2020,	v září	2020	bylo	dodáno	technické	vybavení	
za	částku	1	353	325	Kč	vč.	DPH.

Technické	 vybavení	 tvoří:	 5	 velkoobjemových	kontejnerů	
35 m3	na	objemný	odpad,	velké	plasty	a dřevo,	4	velkoobjemové	
kontejnery	na	kovy,	bio	a tabulové	sklo,	1	zastřešený	velkoobje-
mový	kontejner	22	m3	na	papír	a kartony,	4	nádoby	na	separovaný	
odpad	1100	l,	2	nádoby	na	textil,	2	nádoby	na	separovaný	odpad	
2,1	m3	na	barevné	a bílé	sklo,	sběrna	nebezpečného	odpadu	včetně	
vybavení	a váhy	na	nebezpečný	odpad	a hardware	a software	pro	
evidenci	odpadů.

V současnosti	probíhá	zpracování	podkladů	pro	vydání	kolau-
dačního	rozhodnutí,	které	je	podmíněno	schválením	provozního	

řádu	Krajským	úřadem.	Tento	provozní	řád	se	nyní	zpracovává	
a poté	bude	požádáno	na	stavebním	úřadě	o vydání	kolaudačního	
rozhodnutí.

Předpokládáme,	že	sběrný	dvůr	bude	otevřen	nejpozději	na	
jaře	příštího	roku.

Celkové	způsobilé	náklady	na	realizaci	sběrného	dvora	byly	
4 543 580 Kč,	v tom	jsou	zahrnuty	i nezpůsobilé	investiční	náklady	
ve	výši	4 114 Kč,		přijatá	dotace	činila	3 858 547 Kč,	náklady	obce	
680 919 Kč.	V této	částce	je	také	zahrnuto	zpracování	žádosti	
o dotaci	externí	firmou,	zpracování	analýzy	a projektu	techniky,	
vedení	výběrového	řízení	na	obě	zakázky,	stavební	a technický	
dozor,	autorský	dozor,	stavební	práce	firmou	Jan	Slabý	a dodávka	
technologie	firmou	SDO	Technika.	Poměr	dotace	je	85	%,	podíl	
obce	15	%	ze	způsobilých	částek.

O otevření	sběrného	dvora	a jeho	provozu	Vás	budeme	samo-
zřejmě	informovat	po	získání	kolaudačního	rozhodnutí.

Současně	také	probíhají	práce	na	opravě	jedné	z budov	tohoto	
areálu,	která	bude	sloužit	jako	zázemí	pro	pracovníky	obce	a také	
pro	 umístění	 techniky.	 Tyto	 práce	 provádějí	 naši	 pracovníci	
s pomocí	externích	firem.

Ivana Hrčková, místostarostka
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les

RekonstRukce cvičné kuchyně  
v Základní škole a Mateřské škole leoše Janáčka hukvaldy

Základní škola

V návaznosti	na	příspěvek	paní	místostarostky	Ing.	Ivany	
Hrčkové	bych	chtěla	 také	 jí	poděkovat	za	zpracování	žádosti	
o tuto	dotaci	a zajištění	výběrového	řízení	na	realizační	firmu.	
Zároveň	 také	 členům	 rady	 obce	 a  zastupitelstva	 za	 souhlas	
s přijetím	dotace	a zajištěním	spolufinancování.	Spolek	nezávis-
lých	vesnických	žen	věnoval	také	významné	finanční	prostředky	
na	vybavení,	které	nebylo	možno	hradit	z projektu.

Budova	 školy	byla	postavena	v  roce	1980,	po	 roce	1990	
docházelo	v souvislosti	s různými	změnami	k útlumu	vzdělá-
vání	v oblasti	pracovních	činností,	byl	státní	požadavek,	aby	co	
nejvíce	mladých	lidí	vystudovalo	vysokou	školu.	Výsledek	je	ten,	
že	v této	době	nemáme	dostatek	řemeslníků.

Po	svém	nástupu	do	funkce	ředitelky	školy	v roce	1997	jsem	
využila	toho,	že	mí	předchůdci	–	Hanka	Volná	a Zdenek	Hlubek	
cvičnou	kuchyň	ani	školní	dílny	nezrušili.	Nezrušila	jsem	je	ani	
já.	Podle	možností	jsem	se	naopak	snažila	pro	školní	dílny	zajistit	
dotace,	sponzory	a díky	výborné	spolupráci	s vedením	obce	také	
finanční	prostředky	na	 jejich	postupné	vybavování.	Škola	ale	
může	mít	velké	materiální	vybavení,	když	nemá	schopné,	praco-
vité	a nadšené	lidi,	tak	je	to	k ničemu.	Díky	těmto	vlastnostem,	

které	má	Stanislav	Čajánek,	jeho	spolupracovníci	a paní	učitelka		
Hana	Piskořová	jsem	věděla,	že	vynaložené	finanční	prostředky	
jsou	a budou	dobře	využity.	Od	školního	roku	2020/2021	se	
zapojil	také	pan	učitel	Martin	Schwarz.	Vedeme	žáky	k manuální	
zručnosti	 a  k  rozvoji	 pracovních	dovedností	 jak	 v hodinách	
pracovních	činností,	tak	v kroužcích	školního	klubu.				

Se	cvičnou	kuchyní	to	bylo	složitější.	Na	její	rekonstrukci	
žádné	dotace	vypsány	nebyly.	Připravovali	 jsme	projekty	pro	
Vítkovice	Steel,	AercelorMittal	a další.	Bohužel,	toto	financo-
vání	nebylo	pro	ně	prioritou.	Pomáhal	nám	Spolek	nezávislých	
vesnických	žen	Hukvaldy	pod	vedením	Terezky	Bartulcové,	
Sdružení	rodičů	pod	vedením	Petra	Červinky,	sponzoři	(Petr	
Eliáš),	školská	rada	pod	vedení	Pavla	Reisiga	a také	samozřejmě	
celé	vedení	obce	Hukvaldy,	náš	zřizovatel.	Bohužel	elektro-
instalace,	 rozvody	 vody	 a  vybavení	 spotřebiči	 už	neodpoví-
dalo	současným	bezpečnostním	normám	a my	jsme	stáli	před	
problémem,	zda	cvičnou	kuchyň	nezrušit.	Paní	místostarostka	
Ivana	Hrčková	přišla	s nápadem,	že	Moravskoslezský	kraj	vypsal	
dotaci	s takovými	podmínkami,	do	kterých	by	se	rekonstrukce	
mohla	„vejít“	a že	zkusí	požádat.	POVEDLO	SE.	DĚKUJEME.

Proč odumírají jasany

V posledních	asi	patnácti	letech	došlo	v našich	lesích	nejen	
k přemnožení	kůrovce	a následně	ke	kůrovcové	kalamitě,	ale	taky	
ke	značnému	úhynu	našich	jasanů	–	jasanu	ztepilého	a  jasanu	
úzkolistého.

Hlavním	důvodem	úhynu	je	jejich	napadení	houbou,	čehož	
důsledkem	je	nemoc,	která	se	odborně	nazývá	nekróza	jasanu 
(Hymenoscyphus	fraxineus).	Tato	houba	je	známa	pod	názvem	
Chalara	fraxinea,	která	byla	do	Evropy	zavlečena	pravděpodobně	
z Asie.	Tato	nemoc	se	šíří	vzduchem.	Jeden	strom	dokáže	nakazit	
další	ve	vzdálenosti	až	několika	kilometrů.	Šíří	se	jak	v lesních	
porostech,	tak	ve	stromořadích	podél	cest,	i na	jednotlivě	rostou-
cích	jasanech.

Prvotním	příznakem	nemoci	 je	chřadnutí	a usychání	 listí.	
Houba	se	dostává	kůrou	do	kmene	stromu	a pak	postupně	napadá	
celý	strom.	Opadávají	již	suché	větve,	na	kmeni	se	vytvářejí	rako-
vinné	nádory,	kůra	praská,	zaniká	kořenový	systém	atd.	Vlivem	
bořivého	větru	pak	často	dochází	k vyvrácení	takto	nemocných	

stromů.	Můžeme	si	všimnout,	že	kořenový	systém	u těchto	stromů	
už	prakticky	neexistuje.

Ochrana	proti	této	nemoci	je	v zásadě	nemožná.	Dá	se	však	
značně	její	intenzita	zpomalit	likvidováním	napadaného	listí	pod	
stromem,	a to	z toho	důvodu,	že	na	uschlém	listí	se	kultivuje	první	
stadium	houby.

Dalšími	 škůdci	 jasanů	 jsou	 především	 lýkohub	 jasanový	
a  lýkohub	zrnitý.	Oba	tito	kůrovci,	 larvy	 i dospělci,	žijí	přede-
vším	v lýku,	ale	 i ve	dřevě	a kůře.	Živí	se	 lýkem	a dřevem.	Pod	
kůrou	v lýku	můžeme	vidět	klasické	kůrovcové	požerky.	Stromy	
po	napadení	postupně	usychají.	Na	kůře	jsou	často	pouhým	okem	
viditelné	vyklované	dírky	po	zásahu	„doktorů	lesa“,	ptáků	z čeledi	
datlovitých	(datel,	strakapoud,	žluna),	pro	které	jsou	tito	kůrovci	
vítaným	zpestřením	jejich	jídelníčku.

Závěrem	bych	Vám	chtěl	doporučit,	abyste	si	více	všímali	zdra-
votního	stavu	jasanů	poblíž	Vašich	domovů,	protože	v poslední	
době	stále	častěji	dochází	k vyvrácení	nemocných	stromů	vlivem	
silných	větrů.			 Tomáš Svoboda, Odborný lesní hospodář
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Základní škola a Mateřská škola  
leoše Janáčka Hukvaldy a druHá vlna koronavirové pandeMie.

Na	 letitou	 výuku	 vaření	 paní	 učitelky	Lidušky	Štefkové	
navázala	paní	učitelka	Hanka	Piskořová	a několik	posledních	let	
paní	učitelka	Broňka	Havlová.	Díky	nim	výuka	vaření	z našeho	
školního	vzdělávacího	programu	nevymizela	a ba	naopak	děti	
mají	o tuto	výuku	zájem	i v mimoškolní	činnosti.	Do	kroužku	

vaření	chodí	 i  chlapci.	Možná	vychováváme	 i nové	kuchaře.	
Cvičnou	kuchyň	využívají	i učitelé	z ostatních	tříd	se	svými	žáky	
a veřejnost	při	akcích	v sále.

Alena Lévová, ředitelka školy

Nebudu	popisovat,	co	všechno	musíme	zvládnout	v době	
neustálých	 změn	–	 uzavření,	 neuzavření,	 částečné	 otevření,	
neotevření.	 Ti	 žáci	 tak,	 ti	 zase	 jinak.	Hygienická	 opatření	 –	
roušky	 školáci	 ano,	 děti	 z mateřinky	 ne,	 učitelky	 školy	 ano,	
učitelky	mateřské	školy	ne	(přestože	jsou	v jedné	budově),	jídelna	
prezenční	žáci	tak,	distanční	tak.	Družina	tak,	pak	zase	jinak.	
Média	informují,	my	musíme	počkat	na	zprávu	MŠMT	z datové	
schránky.	Vzhledem	k počtu	pedagogických	pracovníků	vysoká	
nemocnost	klíčových	učitelů.	Jaký	budou	mít	průběh	nemoci?	
Budou	moci	učit	alespoň	z domu	distančně?	Do	toho	od	září	ne	
naší	vinou	změna	administrativního	systému	Iškola	na	ŠkolaOn-
Line	(pro	učitele,	rodiče	i žáky	úplně	nový	systém,	který	je	třeba	
zvládnout	v co	nejkratším	čase,	„vychytat	dětské	nemoci“)	apod.	
A co	rodiče?	Pro	ně	to	byla	a je	velká	zátěž.	Jsme	si	toho	vědomi.	

Na	základě	doporučení	Ministerstva	školství	každá	škola	
řešila	situaci	na	základě	různých	materiálních	a personálních	
podmínek	různě.	Snažili	jsme	se	doporučení	MŠMT	v maximální	
míře	dodržet.	Hlavně	co	se	 týkalo	délky	distanční	výuky.	Na	
přípravě	materiálu	se	podíleli	dětští	psychologové.	Rozhodně	jsme	
nezaspali.	Již	v „přípravném	týdnu“	v měsíci	srpnu	jsme	učitelům	
předali	nové	notebooky,	zakoupené	z projektu	MŠMT,	realizovali	
vzdělávání	pedagogů	s využitím	programu	Microsoft	Teams.	
Zakoupili	jsme	další	tablety	pro	žáky	z dotace	MŠMT	a EU	tzv.	
Šablon	III	a připravovali	organizační	i technické	zabezpečení	pro	
případnou	distanční	výuku.	Je	velký	problém	v tom,	že	ne	každá	
rodina	má	kvalitní	ICT	techniku,	má	více	dětí,	různé	připojení	
k internetu	apod.	Zjišťovali	jsme	si	podmínky	jednotlivých	rodin.

Dětem	jsme	zapůjčili	50	tabletů.	Sponzor,	který	si	nepřeje	být	
jmenován,	věnoval	škole	4	kvalitní	tablety,	které	byly	zapůjčeny	

dětem	z vícečetných	rodin,	aby	se	sourozenci	mohli	ve	stejný	čas	
připojit	k distanční	výuce.	DĚKUJEME.	

Požádala	 jsem	rodiče,	 aby	 se	k distanční	 výuce	vyjádřili.	
Objevily	se	 i kritické	připomínky,	za	což	 jsem	ráda,	přestože	
s některými	nesouhlasím	a dovedu	je	vysvětlit.	Nemohu	všem	
zdůvodňovat	a vysvětlovat	okolnosti	svých	rozhodnutí.	Některé	
připomínky	beru	na	vědomí	a budu	k nim	přihlížet	při	dalším	
rozhodování	v případě	nového	uzavření	škol.	Není	člověk	ten,	
který	by	se	zavděčil	lidem	všem.	Ne	všichni	chtěli	v Občasníku	
zveřejňovat,	ale	převládají	pozitivní	reakce	rodičů.

Vybrané příspěvky rodičů:

První třída po síti

Když	se	letos	na	jaře	uzavřely	školy,	trochu	škodolibě	jsem	
si	říkala,	jak	je	dobře,	že	můj	syn	dostal	odklad	a tudíž	nemusím	
řešit	žádné	komplikace.	Kamarádky	jsem	soucitně	poplácávala	
po	ramenou	a chlácholila	je	tím,	že	aspoň	něco	se	už	stihli	jejich	
prvňáčci	do	začátku	března	naučit	a že	to	určitě	brzy	doženou.	
Jak	se	situace	vyvíjela	dále,	to	víme	všichni.	Přesto	jsem	v září	
vedla	svého	syna	do	školy	plná	optimismu	a naděje.	Ve	škole	
se	mu	zalíbilo	(z počátku	hlavně	v družině)	a všechno	běželo	
bezproblémově	až	do	uzavření	škol.	

V prvních	dnech	s námi	paní	učitelka	komunikovala	prostřed-
nictvím	e-mailu	a nové	školy	on-line,	posílala	nám	zadání,	tiskla	
materiály	a chystala	pomůcky,	pro	které	jsme	si	mohli	přijít	v domlu-
vený	čas	ke	škole.	My	jí	posílali	fotky	splněných	úkolů	a videa	jak	
naši	 domácí	 školáčci	 čtou.	 Po	 podzimních	 prázdninách	 jsme	
postoupili	ještě	o stupínek	výše	a zapojili	jsme	se	do	on-line	výuky	
prostřednictvím	Microsoft	Teams.	Přiznám	se,	že	pod	náporem	
vtipů	a glos,	které	tou	dobou	kolovaly	po	internetu,	jsem	se	on-line	
výuky	trochu	bála.	Bude	to	fungovat	s takto	malými	dětmi?	Bude	to	
mít	efekt	nebo	se	děti	budou	jen	překřikovat	a z celé	výuky	bude	jen	
zmatek?	Po	prvním	týdnu	jsem	byla	mile	překvapená.	Děti	vzorné,	
připravené,	velice	rychle	si	všechny	osvojily	jak	vypínat	mikrofon,	
aby	se	vzájemně	nerušily,	jak	se	hlásit	a jak	ukazovat	na	kameru	
vypracované	úkoly.	Občas	sice	zaznělo	pokárání	od	rodičů	(„Dávej,	
pozor!	Jak	to	zase	píšeš?	Tohle	je	dvojka?“),	ale	myslím,	že	vzbudilo	
spíš	pobavení	a vědomí	toho,	že	jsme	na	jedné	lodi	a že	nikomu	z nás	
není	jedno,	jakého	vzdělání	se	dětem	dostane.	

Úspěšný rok 2021
Vážení	 rodiče,	 milé	 děti,	 kolegové,	 občané	 naší	

krásné	obce,	přeji	vám	klidné	vánoční	svátky	s  láskou	
v kruhu	nejbližších,	v příštím	roce	hodně	zdraví	a spoustu	
vlídných	slov	ze	svého	okolí.	Važme	si	lidí,	kterým	můžeme	
s důvěrou	podat	ruku	v těžkých	časech.

 Alena Lévová, ředitelka školy
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Celé	by	 to	ale	ani	při	nejlepší	vůli	všech	rodičů	nefungo-
valo,	kdyby	na	to	nebyla	výborně	připravená	škola.	Informace,	
které	 jsme	dostávali,	byly	srozumitelné	a  jasné	a  je	 tomu	tak	
doposud	i při	postupném	rozvolňování	opatření.	Velké	díky	bych	
také	ráda	vyjádřila	paní	učitelce	Katce	Větřilové,	která	má	pro	
své	prvňáky	vždy	skvěle	připravené	on-line	hodiny,	dovede	je	
zaujmout	a motivovat,	pochválit	 i potěšit.	Díky	 jejímu	vedení	
byly	hodiny	opravdu	přínosem	a děti	tak	vcelku	snadno	udržely	
tempo	s plánem	výuky.	

Měla	 jsem	 to	 štěstí,	 že	 jsem	 tou	dobou	 ještě	dočerpávala	
rodičovskou	dovolenou	a mohla	jsem	se	svému	školáčkovi	plně	
věnovat.	A uvědomuji	si,	že	to	tak	nemá	každý	a pro	mnohé	bylo	
uzavření	škol	velkým	zásahem	do	pravidelného	chodu	rodiny.	
Díky	 všem	 rodičům	 z  „naší“	 třídy	 za	 to,	 že	 jsme	 to	 zvládli	
a doufejme,	že	se	nám	v tomto	školním	roce	podobné	uzavírky	
už	vyhnou.	

Markéta Kološová 

Dostali	 jsme	 příležitost,	 vyjádřit	 se	 k  distanční	 výuce.	
Myslím,	že	o proti	jaru	se	vychytala	spousta	technických	chyb,	
i když	některé	jsme	neuměli	opravit,	i přesto	jsme	výuku	zvládli.	
Byla	 vidět	příprava	 žáků	 i  kantorů	a  zvládnutí	 této	nelehké	
situace.	Měla	 jsem	možnost	 poslouchat	 tuto	 výuku	 a můžu	
vám	říct,	že	 takhle	znechucená	 jsem	už	dlouho	nebyla.	To	co	
děti	převáděli	ve	výuce	v naší	třídě,	bylo	někdy	do	nebe	volající.	
Zpívání,	pískání,	 skákání	do	 řeči,	překřikování	 se,	neustále	
ptaní	co	děláme,	na	které	jsme	straně,	protože	se	věnovali	úplně	
něčemu	jinému.	Chápu,	že	někteří	rodiče	nebyli	přítomní	doma,	
protože	neměli	nárok	na	paragraf	a tak	výuku	sledovat	nemohli,	
ale	i v pozadí	bylo	slyšet	rodiče,	těch	dětí,	které	se	tak	chovaly.	
Proboha	 jak	ty	děti	vychováváme,	bez	respektu	ke	kantorům	
a neustále	jim	ukazujeme,	že	slušnost,	úcta	a pokora	už	neexis-
tuje.	Co	z nich	vyroste,	když	nedokáži	 tohle	zvládnout.	Je	mi	
líto	naší	paní	učitelky.	Dnes	byla	výuka	naposledy,	myslím,	že	
se	všem	ulevilo	nejen	kantorům,	ale	i nám	rodičům.	Díky,	že	se	
děti	vracejí	do	škol	a my	zase	k normálnímu	běžnému	životu.	
Děkujeme,	že	jste	to	tak	všichni	zvládli.																							

Šárka Szijjarto

Vzhledem	k tomu,	že	jsme	distanční	výuku	zažívali	poprvé	
(a snad	naposledy),	jsme	byli	velmi	spokojeni.	Přístup	p.uč.	Větři-
lové	byl	maximální.	Ochota	i pochopení	na	jedničku.	Je	to	složité	
pro	všechny	a ne	vždy	technika	spolupracuje,	jak	bychom	chtěli,	
ale	vždy	jsme	to	hned	vyřešili	a veškeré	drobnosti	se	zvládali	na	
obou	stranách.

Radka Močkorová

Alena Lévová, ředitelka školy

Ježíšku,
víme,	že	toho	máš	o Vánocích	hodně,	lidé	mají	spoustu	přání,	

přesto	Tě	prosíme	i my.	Především	si	přejeme,	aby	byli	všichni	
naši	blízcí	zdraví	a šťastní,	abychom	měli	 láskyplnou	rodinu	
a mír.	A aby	už	ten	Covid	zanikl	a mohli	jsme	žít	zase	normální	
život,	abychom	byli	volní,	mohli	jsme	zase	objevovat	cizí	země.	
Protože	jsme	již	v posledním	ročníku	ZŠ,	moc	a moc	si	přejeme	
zvládnout	přijímací	zkoušky	a dostat	se	na	vybranou	střední	
školu.	A pokud	máš	dost	 financí,	máme	 i  nějaké	materiální	
nápady.	Je	nám	jasné,	že	některé	jsou	splnitelné,	jiné	dají	peně-
žence	dost	zabrat.	Na	ty	bychom	byli	v horším	případě	ochotni	
počkat	do	dalších	Vánoc.	Například	Toyota	Supra,	Mazda	RX7,	
případně	typ	MX5,	Mercedes	AMG	GTR,	samozřejmě	s řidiči,	
také	raketoplán	jsou	velmi	nákladné.	Ale	třeba	kůň	s trenérem	
už	tak	nereálně	nevypadá.	A odvlhčovač	vzduchu	nebo	pořádná	
sluchátka	do	online	 výuky	pro	 tebe	asi	 žádným	problémem	
nebudou.	😊😊😊 		

Vánoce ve zdraví, v pohodě  
a s úsměvem pro každého přejí děcka z 9. A.
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Vánoce s coronou

Vánoční	čas	zase	přijel,
Sv.	Martin	zatáčky	míjel.
Sníh	už	možná	nenapadne,
Ale	corona	ať	už	vypadne!

Plno	akcí	se	zrušilo,
Na	návrat	do	školy	se	připilo,
Rodičům	z online-výuky	hlava	brní,
A děti	křičí	„já	si	sednu	do	lavice	první!“

Táta	přikládá	do	ohně,
Máma	zase	peče	hodně.
Děti	dárky	rozbalují,
Učitelé	si	oddychují.

Snad	jedno	přání	co	si	všichni	přejí	velice,
Corono,	nepokaz	nám	Vánoce!
Oliver	Sládek,	žák	5.	ročníku

Ježíšku, 

představ	si,	že	i letos	chci	pod	stromečkem	najít	nějaké	dárky.	
Chci	zažít	ten	pocit	překvapení.	Ráda	nakupuji	pěkné	hadříky,	
proto	by	mě	moc	potěšila	poukázka	do	Zary.	Hodila	by	se	i pěkná	
mikina	a zásoba	triček,	protože	se	už	moc	těším	na	léto.	Než	bude	
tepleji,	pomůže	v posteli	zajímavá	knížka,	třeba	o technice.	Moc	si	
také	přeji	pejska,	pokud	bys	dokázal	zařídit	i rasu,	tak	by	to	měl	být	
dobrman,	raději	kluk.	Ráda	lyžuji,	chtěla	bych	s rodinou	na	hory,	
moc	si	přeji	trávit	s blízkými	více	volného	času.	Jsem	sportovec,	
je	nás	ve	třídě	víc,	kteří	si	přejeme	zase	trénovat	fotbal	a volejbal,	
už	se	nemůžeme	dočkat	obnovení	zápasů.	To	ale	předpokládá	
konec	toho	zlého	koronaviru,	chceme	zdraví	a štěstí	pro	všechny!	
A prosím,	dej	na	mě	pozor,	ať	už	si	nikdy	nic	nezlomím.	Ať	jsou	
kamarádi	pořád	se	mnou.	Ježíšku,	nejvíce	ze	všeho	si	přeji	usmířit	
se	s milovaným	tatínkem.

Fantastické svátky přejí děcka z 8. A.

Zahrada – to je učení a Zábava    
S tímto	názvem	jsme	požádali	o dotaci	ze	Státního	fondu	

životního	 prostředí	 na	 „Vybudování	 a  úpravy	 dětských	hřišť	
a zahrad	v přírodním	stylu	pro	předškolní	děti“.

Podrobně	 jsem	o  této	 získané	 dotaci	 psala	 v minulém	 čísle	
Občasníku.

Realizace	díla	se	povedla!!!!!	Firma	Josef	Fajkus	–	TRUH-
LÁŘSTVÍ	 z Dolního	Sklenova	 odvedla	 vynikající	 práci.	 Pan	
Fajkus	přispěl	 také	sponzorsky	 ještě	na	část	dalšího	vybavení	
mimo	projekt.	Velký	dík	pane	Fajkusi.
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Celková	částka	nového	vybavení	z projektu	 je	597	850	Kč,	
z toho	dotace	500	000	Kč.

Děkuji	za	zpracování	žádosti	paní	Andree	Konečné,	projek-
tové	manažerce	a Vladimíře	Nevludové,	zástupkyni	ředitelky	školy	
pro	mateřskou	školu.

Věřím,	že	na	jaře,	až	se	situace	s pandemií	uklidní,	budeme	
moci	pozvat	rodiče	našich	nemenších	a hřiště	slavnostně	otevřít.	
Pro	děti	je	tam	hodně	zajímavých	a poučných	prvků	nejen	z ekolo-
gické	výchovy.

Alena Lévová, ředitelka školy
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 Informační centrum
TIC HUKVALdY POTŘETí 
NEJOBLíBENĚJŠíM 
INFORMAČNíM CENTREM 

Turistické	informační	centrum	Hukvaldy	
i  letos	zvítězilo	v anketě	o „nejoblíbe-
nější	 turistické	 informační	 centrum	
roku	 2020“,	 jejímž	 vyhlašovatelem	 je	
A.T.I.C.	ČR	a provozovatelem	vydava-
telství	KAM	po	Česku.	TIC	Hukvaldy	tak	
k  loňskému	 i předloňskému	prvenství	
v anketě	přidalo	další	cenné	vítězství.	

Dalším	 úspěchem	 hukvaldského	 „Íčka“	 bylo	 také	 výborné	
hodnocení	v rámci	tzv.	Mystery	shoppingu.	Mystery	shopping	
probíhá	ve	spolupráci	 s agenturou	Czechtourism	a Asociací	
turistických	informačních	center	ČR	v certifikovaných	turistic-
kých	informačních	centrech,	kterých	je	po	celé	České	republice	
celkem	469.	Jeho	cílem	je	popsat	úroveň	služeb	a poskytnout	
provozovatelům	 informačních	center	zpětnou	vazbu	s cílem	

zlepšit	 poskytované	 služby.	 V  rámci	 kontroly	 se	 hodnotitel	
zaměřuje	na	exteriér	a interiér	informačního	centra,	první	dojem	
zákazníka,	profesionalitu	pracovníka,	jeho	schopnost	navrhnout	
řešení	a aktivní	přístup.	

Mystery	shopper	se	tváří	jako	běžný	turista,	který	hledá	tipy	na	
výlety,	doporučení	na	ubytování	a další	možnosti	vyžití	v Hukval-
dech	i okolí,	ale	turista	to	není.	Za	takto	běžně	vypadajícím	návštěv-
níkem	 informačního	 centra	 se	 skrývá	mystery	 shopper,	 který	
hodnotí	poskytované	služby	z pohledu	zákazníka.	O kontrolách	
pracovníci	předem	nevědí,	výsledky	se	dozví	až	po	jejich	zaslání.	
Každé	informační	centrum	je	celkově	hodnoceno	tzv.	indexem,	jež	
nabývá	hodnoty	0	–	100%	a vyjadřuje	kvalitu	obsluhy.	Index	větší	
než	80%	se	pokládá	za	výborný	výkon,	našemu	informačnímu	

centru	se	dostalo	hodnocení	ve	výši	98%,	
což	považujeme	za	velký	úspěch.	Procenta	
jsme	ztratili	pouze	za	vstupní	dveře	na	
úrovni	hlavní	silnice	a nemožnost	dostat	
se	 přes	 vstupní	 dveře	 s  kočárkem	 bez	
přivolání	obsluhy	informačního	centra.	

Hodnotitel	 našeho	 TIC	 vyzdvihoval	
především	ochotu	a vstřícnost	perso-
nálu,	 jeho	 hluboké	 znalosti	 místa	
i regionu,	kdy	dokázal	okamžitě	před-
stavit	zdejší	turistickou	nabídku,	a také,	

že	se	cítil	být	v  informačním	centru	vítán	a svou	návštěvu	by	
v budoucnu	pro	získání	dalších	tipů	zopakoval.

Těchto	úspěchů	bychom	nedosáhli,	nebýt	skvělého	kolektivu,	
který	v informačním	centru	máme.	Tímto	bych	rád	poděkoval	
našim	vždy	usměvavým,	milým	a ochotným	Jaruškám	(Mižíkové	
a Matušíkové-Bitterové),	brigádnicím	Míši	Mužné,	Janě	Rekové,	
Anetě	Mižíkové,	Báře	Sedlářové	a také	našemu	novému	brigád-
níkovi	Tomáši	Glogerovi.

Za	 celý	 kolektiv	našeho	TIC	Hukvaldy	 všem	spoluobčanům	
přejeme	 příjemné	 prožití	 Vánočních	 svátků,	 úspěšný	 vstup	
do	nového	roku,	hodně	štěstí,	osobních	i pracovních	úspěchů	
a hlavně	pevné	zdraví.

Za TIC Hukvaldy
Miroslav Bitter

Otevírací doba:

•	 Prosinec		 10.00-16.00hod.		 denně	mimo	pondělí
•	 Leden		 10.00-16.00hod.	 denně	mimo	pondělí
•	 Únor			 09.00-16.00hod.				 denně	mimo	pondělí
•	 Březen	–	listopad			09.00-17.00hod.	 		denně

Rodný dům Leoše Janáčka a budova TIC Hukvaldy

TIC	Hukvaldy	-	od	roku	2018	první	v anketě	nejoblíbenější	TIC	Moravsko-

slezského kraje
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NOVÉ VÝsTAVY V GALERIíCH ROdNÉHO dOMU 
LEOŠE JANáČKA (TIC HUKVALdY)

Rádi	se	s vámi	potkáme	na	dvou	nových,	zajímavých	výsta-
vách.	 Velká	 galerie	 je	 věnována	 výstavě	 obrazů	 paní	 Lenky	
Rožnovské	–	Bujnoškové.	Na	výstavě	naleznete	nejen	průřez	
její	dosavadní	tvorbou,	ale	také	spoustu	nových,	dosud	nezve-
řejněných	obrazů.		Součástí	výstavy	je	obrazovka	s dokumentem	
o autorce.	Zhlédnout	zde	můžete	mimo	jiné	i její	méně	známou	
fotografickou	tvorbu.

V malé	 galerii	 je	 pak	 připravena	 ukázka	 tvorby	 studenta	
střední	umělecké	školy	Simeona	Adamce,	který	své	obrazy	maluje	
tužkou,	pastelkami	a fixy.	Jistě	budete	velmi	překvapeni,	až	zjistíte,	
že	obrázky	jsou	tak	dokonalé,	že	je	nerozeznáte	od	barevné	foto-
grafie.		Jedním	z největších	lákadel	je	portrét	Leoše	Janáčka.	

Obě	výstavy	jsou	otevřeny	dle	otevírací	doby	TIC		Hukvaldy	
(www.ic-hukvaldy.cz)

ROK V TIC HUKVALdY
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Po	 letním	 rozvolnění	 opatření	 proti	
šíření	 onemocnění	 Covid-19	 se	 koncem	
měsíce	 srpna	 sešli	 členové	 výboru	 KS		
a sestavili	plán	činnosti	na	druhé	pololetí	
roku.	Plán	obsahoval	nejen	volnou	zábavu,	ale	 i organizované	
vycházky,	přednášky	a zájezdy.	Vývoj	onemocnění	bohužel	vše	
změnil,	a jelikož	členové	KS	spadají	do	tzv.	rizikové	skupiny,	byla	
jeho	činnost	do	odvolání	ukončena.

Jeden	zájezd	se	stihl	uskutečnit	a to	na	„Stezku	Valaška“	na	
Pustevnách.	Ani	nošení	 roušek	nebyla	překážka.	Počasí	nám	
bohužel	moc	 nepřálo	 a mlha	 zabránila	 výhledu	 do	 dalekého	
okolí.	Kladem	byl	probíhající	zkušební	provoz	„chaty	Libušin“	
a možnost	nahlédnutí	do	renovovaných	prostor	restaurace.

Další	činnost	KS	Covid-19	a opatření	vlády	ČR	proti	šíření	
nemoci	 zastavil.	 Jeho	 uzavření	 bylo	 využito	 k  úklidovým	

pracím,	které	provedli	pracovníci	údržby	
při	Obecním	úřadu	Hukvaldy	a k vyčištění	
koberců	 externí	 firmou.	 	 Za	 to	 členové	
klubu	pracovníkům	i vedení	obce	děkují.

Gelnar Stanislav
Foto: Gelnar 

klub seniorů
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AktuAlity z obecní knihovny 
KNIHOVNA

Univerzita třetího věku - uzavírce navzdory

Ačkoli	 jsme	 zimní	 semestr	 zahájili	 v  rozdělení	
na	dvě	skupinky,	abychom	minimalizovali	kontakty	
a vyhověli	epidemiologické	situaci,	již	od	druhé	přednášky	jsme	
museli	přejít	na	domácí	samostudium.		Přesto	neztrácí	studenti	
univerzity	třetího	věku	chuť	do	učení	a pravidelně	nacházejí	ve	
svých	schránkách	tištěné	materiály	k přednáškám,	které	si	mohou	
pustit	doma.	A podle	průběžně	splněných	testů	je	vidět,	že	berou	
své	studium	opravdu	poctivě.	Doufejme,	že	se	situace	uklidní	
natolik,	abychom	se	mohli	alespoň	dodatečně	sejít,	prodiskutovat	
aktuální	semestr	a vybrat	téma	pro	nový	semestr.	

Projekt Vdechni život knize

V  rámci	 pracovní	
skupiny	Čtenářská	gramot-
nost,	do	níž	jsme	zapojeni,	
probíhá	 aktuálně	 projekt	
Vdechni	život	knize	-	pod	
záštitou	MAS	Pobeskydí,	
z.s.	 v  rámci	MAP	Frýdek
-Místek	 II.	Tento	projekt,	
který	vede	naše	knihovna,	
je	soutěží	mezi	pěti	základ-

ními	školami,	jejichž	vybraní	žáci	soutěží	ve	tvorbě	knihy.	Jejich	
úkolem	je	vyrobit	knihu	jak	po	obsahové	stránce,	tak	po	stránce	
materiální.		Původně	se	měla	celá	aktivita	skládat	z několika	setkání	
a workshopů	a měla	probíhat	už	letos	na	jaře.	Bohužel	celá	situace	
kolem	epidemie	ji	posunula	více	do	on-line	prostředí	a skupinky	
se	setkávají	jen	samy	se	sebou	v rámci	jedné	školy	a jedné	třídy,	
popř.	on-line.		Pokud	to	situace	umožní,	měl	by	projekt	vyvrcholit	
odevzdáním	 soutěžních	knih	hodnotící	 komisi	 v  květnu	2020	
a jejich	následnou	prezentací	spolužákům,	popř.	veřejnosti.	

Aktuálně	jsou	v projektu	zapojeny	základní	školy	z Hukvald,	
Fryčovic,	Brušperku,	Dobratic	a Bašky.	Děkuji	všem,	kteří	se	
zapojili	navzdory	tomu,	že	je	celá	aktivita	aktuálními	omezeními	

poněkud	 ztížená.	 Doufám,	 že	 se	 dostaneme	 do	
zdárného	finále	a budeme	moci	ocenit	vítěze	i všechny	
zapojené.	Pro	zájemce	o více	 informací	vznikl	blog:	

zivotknize.blogspot.com

Knihovna v době covidové

Kvůli	vládním	opatřením	se	všichni	potýkáme	se	situacemi,	
které	jsou	pro	nás	nové	a nezvyklé.	Musíme	se	pružně	adaptovat	
na	změny	v nařízeních	a omezeních.	V době	uzavření	knihoven	
jsme	všem	čtenářům	nabídli	službu,	kterou	nabízíme	již	delší	
dobu	zejména	starším	a méně	mobilním	čtenářům,	je	jí	Knihovna	
na	kolečkách	-	knihy	je	možno	si	objednat	a jsou	následně	čtenáři	
doručeny	plánovaným	rozvozem.	Během	uzavírky	zájem	o tuto	
službu	vzrostl	a jsme	rádi,	že	jsme	mohli	všechny	zájemce	uspo-
kojit.	Nadále	se	budeme	přizpůsobovat	situaci,	tj.	pokud	nebude	
úplná	uzavírka,	budeme	v knihovně	vždy	po	celou	otevírací	
dobu.	Podle	aktuálního	stupně	bude	určen	vstup	do	knihovny:

4.	 stupeň	 PES:	 otevřeno	 výdejové	 okno	 na	 vracení	 knih	
a vyzvednutí	objednaných

3.	stupeň	PES:	v knihovně	mohou	být	max.	3	čtenáři

2.	stupeň	PES:	v knihovně	může	být	max.	6	čtenářů

Aktuální	informace	o otevírací	době	naleznete	vždy	na	webu	
knihovny:	www.knihovna-hukvaldy.cz	popř.	na	FB	stránkách	
Knihovna	Hukvaldy.	

Škola naruby

Zapojili	 jsme	 se	
v  letošním	 roce	 do	
projektu	Škola	naruby,	
který	vznikl	na	podporu	
dětského	 čtenářství.	
Děti	 každého	 věku	
si	 mohou	 v  knihovně	
vyzvednout	deníčky,	do	
kterých	si	mohou	značit,	
které	 knihy	 přečetly,	
namalovat	 si	 k  nim	

obrázek	z knihy,	nebo	si	 také	nechat	číst	od	rodičů	a za	tento	
výkon	je	oznámkovat	-	proto	Škola	naruby.	Deníčky	jsou	stále	
k dispozici	v knihovně,	a pokud	se	děti	přijdou	v pololetí	nebo	na	
konci	školního	roku	„pochlubit“	do	knihovny	svým	deníčkem	
a budou	v něm	mít	alespoň	tři	zapsané	knihy,	dostanou	v knihovně	
odměnu.	

Markéta Kološová, knihovnice
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SDH HUKVALDY
HASIČI

HAsIČáTKA-LIŠČáTKA

Září	 jsme	odstartovali	 skvělou	 soutěží	 v  požárním	útoku	
v Závišicích,	kam	jsme	nasadili	tři	družstva.	Všichni	pak	ze	sebe	
vydali	maximum	a obsadili	krásné	1.	,3.	a 4.	místo.

Zářijový	plán	pak	počítal	s dalšími	čtyřmi	soutěžemi,	nakonec	
však	Závišice	uzavřely	soutěžní	sezónu.

Dále	jsme	spustili	zdravotnický	kroužek,	který	probíhá	v naší	
základní	škole	a pro	naše	děti	ho	pořádá	Český	červený	kříž	Frýdek
-Místek.	Kroužek	je	součástí	hasičského	výcviku	požární	ochrany	
mládeže	SDH	Hukvaldy	a je	hrazen	z grantu	Moravskoslezského	
kraje.	Malí	hasiči	se	zde	učí	techniku	první	pomoci,	ošetření	zra-
nění,	anatomii	a záchranu	osob.

Z  tohoto	grantu	bylo	 rovněž	zakoupeno	 lezecké	vybavení,	
se kterým	děti	trénují	práci	a záchranu	osob	ve	výškách.

V neděli	20.	září	byl	rovněž	z tohoto	grantu	uspořádán	zájezd	
na	SAFARI	do	Dvora	Králové,	kterého	se	účastnily	děti	se	svými	
rodiči.	Díky	nádhernému	počasí	 jsme	si	 všichni	užili	 spoustu	
zážitků	a hlavně	 jízdu	safari	 truckem	mezi	 lvy,	 žirafy,	antilopy	
a spoustu	dalších	zvířat.	Neboť	i záchrana	zvířat	patří	k práci	hasičů	
a je	potřeba	se	s nimi	seznámit.

Díky	Moravskoslezskému	kraji,	obci	Hukvaldy	a ZŠ	Hukvaldy	
máme	připravenou	spoustu	kurzů	a akcí,	které	budou	probíhat	
podle	možností	s ohledem	na	pandemii	koronaviru.

Jan Koch 
vedoucí mládeže SDH Hukvaldy
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SDH RYCHALTICE

K počátkům založení sdH Rychaltice (1. část)

V  letošním	roce	měl	náš	sbor	původně	v plánu	velké	oslavy	
125.	výročí	 svého	založení.	Ze	všech	plánovaných	akcí	 se	kvůli	
epidemiologické	situaci	mohl	konat	pouze	Den	obce,	o jehož	prů-
běhu	jsme	vás	informovali	v minulém	občasníku.	Další	a zároveň	
poslední	aktivitou,	která	nám	v tomto	roce	umožnila	připomenout	
si	toto	významné	výročí,	byla	slavnostní	mše	s posvěcením	sochy	
sv.	Floriana,	kterého	pro	sbor	a farníky	zhotovil	nesmírně	zručný	
Martin	Holexa.	

V původních	plánech	byla	však	zahrnuta	také	výstava	v naší	
zbrojnici,	na	níž	 jsme	chtěli	 veřejnosti	předvést	naši	kroniku,	
historické	listiny	a fotografie,	dokumentující	historii	sboru.	Rádi	
bychom	vám	prostřednictvím	tohoto	příspěvku	umožnili	krátké	
nahlédnutí	do	naší	místní	hasičské	minulosti.	

Kronika,	která	se	ve	sboru	zachovala,	 je	v mnoha	ohledech	
specifická.	Již	od	svého	založení	je	psána	nepravidelně	a nárazově	
a zápisy	jednotlivých	kronikářů	tak	v podstatě	jen	shrnují	významné	
události	za	uplynulá	léta.	

Z úvodní	stránky	kroniky	shlíží	na	čtenáře	Titus	Krška,	prvního	
českého	dobrovolného	sboru	hasičského	a  jeho	první	náčelník,	
starosta	České	ústřední	jednoty	hasičské,	zakladatel	a člen	Hasič-
ské	pojišťovny	(viz.	foto).	Úvodní	informace	jsou	o obci	a krátce	
i o její	historii.	V následujících	řádcích	již	tušíme,	jaký	důraz	kladla	
vrchnost	na	zajištění	požární	bezpečnosti:	„Že již v době, kdy obec 
patřila pod vrchnost hukvaldskou, dávala vrchnost i zeměpán různá 
nařízení týkající se bezpečnosti požárů, o  tom však není možno 
opatřiti bezpečných zpráv. Jisto je, že i v naší obci platilo nařízení 
o požární	bezpečnosti	vydané	v 18.	století.	Vrchnost	pak	nařizovala	
poddaným na svých panstvích, jaká opatření proti ohni zaříditi mají. 
Pod pokutou bylo nařízeno, aby v každém domě vodu připravenou 
měli. Rovněž žebříky a háky každá obec na svůj náklad zříditi měla. 
Odpovědným za provedení těchto nařízení byli fojtové a  rychtáři, 
kteří pro neuposlechnutí těchto nařízení na hrdle trestáni býti měli.“

V roce	1870	převzal	správu	obce	Filip	Pělucha	a po	opakova-
ných	velkých	požárech	nechala	obec	roku	1872	vypracovat	stanovy	
spolku	vzájemného	pojišťování	proti	ohni	ve	farnosti	rychaltické.	
Ty	však	byly	bohužel	ministerstvem	vnitra	ve	Vídni	zamítnuty	pro	
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malý	obvod	pojišťovny.	Tyto	stanovy	jsou	součástí	zápisu	v kronice.	
Ohně	byly	i nadále	na	denním	pořádku	a k dispozici	měli	obyvatelé	
jen	skromné	nářadí	 (žebřík	a háky),	které	bylo	uschováno	pod	
střechou	na	4	kůlech,	která	byla	asi	10	m dlouhá	a stála	na	pravém	
břehu	Ondřejnice	naproti	Bujnochové	kovárny	(u dnešního	mostu	

naproti	p.	Štefka).	Toto	nářadí	však	nedostačovalo,	čehož	si	povšiml	
p.	Honhaiser,	tehdejší	správce	dvoru	p.	Josefa	Junga	v Rychalticích,	
toho	času	také	člen	sboru	dobrovolných	hasičů	v Hukvaldech.	Vylí-
čil	výhody	sboru	p.	Jul.	Kubalovi,	mlynáři	na	dolním	mlýně,	který	
radil	občanům	ve	věcech	právních	a byl	také	tajemníkem	starosty	
obce	Jana	Volného.	

Sám	Kubala	 se	 ujal	 přípravné	 činnosti	 k  založení	 sboru	
a v březnu	1895	svolal	první	schůzi,	na	které	vylíčil	výhody	sboru	
pro	obec.	V dubnu	 téhož	 roku	na	další	 schůzi	 již	 vstoupila	do	
sboru	řada	občanů	(viz.	foto).	Schválení	a potvrzení	stanov	sboru	
přišlo	z Místku	31.5.1895	a dne	16.6.1895	konala	se	první	schůze	
výboru,	kde	proběhly	volby	funkcionářů.	Starostou	byl	zvolen	Vinc.	
Konvička,	náčelníkem	Julius	Kubala,	první	podnáčelník	František	
Pělucha,	druhý	podnáčelník	Jan	Rožnovnský	a jednatelem	Franti-
šek	Klos.	11.	srpna	1895	se	konala	mimořádná	valná	hromada,	na	
níž	bylo	uděleno	čestné	členství	Františku	Janouškovi,	profesoru	
z Příbora	a p.	 Josefu	Jungovi,	nájemci	pivovaru	v Hukvaldech.	
Oběma	za	zásluhy	na	vzniku	sboru	a panu	Jungovi	také	za	dar	50	
zl.	na	zakoupení	nové	stříkačky.	Ta	byla	pořízena	ještě	téhož	roku	
a v rámci	prevence	požárů	vznikla	v době	žní	také	noční	hasičská	
hlídka.	Aby	bylo	možno	stříkačku	uschovat,	započala	také	stavba	
zbrojírny,	která	byla	postavena	při	obecním	hostinci	na	náklad	sboru.	

Slavnostní	svěcení	stříkačky	a založení	sboru	se	konalo	teprve	
16.	srpna	1896,	matkou	stříkačky	byla	zvolena	paní	Antonie	Kon-
vičková,	kmotrami	paní	Anežka	Volná	a Žofie	Kubalová.	Obřad	
svěcení	vykonal	místní	farář	p.	Ant.	Parobek.	(pokračovaní	v příštím	
čísle	Občasníku)

  Za SDH Rychaltice, Markéta Kološová

Moravskoslezský kraj  
podporuje dobrovolné hasiče
SDH	Rychaltice	děkuje	Moravskoslezskému	kraji	 za	

poskytnutou	dotaci	v rámci	dotačního	programu	na	podporu	
sborů	dobrovolných	hasičů	v roce	2020.	Prostředky	dotace	
byly	použity	na	podporu	činnosti	kroužku	mladých	hasičů	
a na	pořádání	pohárové	soutěže	mladých	hasičů	-	Memoriál	
Filipa	Juříka,	která	proběhla	20.	června	2020.	

Scanned by TapScanner

Scanned by TapScanner
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socha sv. Floriana v kostele sv. Mikuláše 
v Rychalticích

V sobotu	26.	září	 jsme	v  rámci	oslav	125.	
výročí	založení	sboru	nechali	při	slavnostní	mši	
posvětit	 sochu	 sv.	 Floriána,	patrona	hasičů,	
kterou	pro	náš	sbor	vyrobil	dlouholetý	člen	sboru	
Martin	Holexa.	 Slavnostní	 den	nám	 trochu	
pokazila	nepřízeň	počasí,	kvůli	 silnému	dešti	
musela	být	odvolána	dechová	hudba	a slavnostní	
průvod	od	zbrojnice	do	kostela.	I tak	byla	ale	mše	
a následné	posvěcení	 sochy	 rozhodně	 silným	
zážitkem.	

Rádi	 bychom	 vám	 umožnili	 náhled	 do	
zákulisí	vzniku	sochy	v následujícím	rozhovoru	
s jejím	autorem	Martinem	Holexou:

Martine, přibliž prosím čtenářům, z  čeho 
je socha vyrobena a  jaké jsou její rozměry 
a hmotnost.

Socha	je	řezaná	z lepeného	lipového	dřeva.		
A  to	dřevo	 je	od	pana	Budirského	z Horního	
Sklenova,	měl	prý	 ty	 kvantlíky	dřeva	 v  dílně	
skoro	 padesát	 let.	Venca	Čajánek	mi	 z  těch	
kvantlíků	nařezal	a  slepil	hranol	o  rozměrech	
260x260x1100	mm,	prostě	nudle,	 ale	 takový	
rozměr	byl	zadán	naším	panem	farářem.	Musel	
jsem	za	ním	nejprve	do	kostela,	 aby	mi	uká-
zal	pár	 takových	 soch,	 abych	 si	 vůbec	udělal	
představu.	Nakonec	se	mi	Floriána	podařilo	do	
rozměrů	dostat	a myslím,	že	se	vcelku	povedl.	
S finální	úpravou	mi	nakonec	pomohl	známý	
restaurátor	ze	Staříče	-	Jenda	Bitner.	Socha	je	
napuštěná	včelím	voskem	a  lehce	dotónována	
olejovými	barvami.	Kolik	socha	váží,	to	ovšem	
nevím,	ale	když	jsem	Floriána	vynášel	v kostele	
na	podstavec,	dost	jsem	se	zapotil.	No	myslím,	
že	to	bude	kolem	25	kil.

Kde se v Tobě vzaly touhy a tendence k dře-
vořezbě? Našel bys nějaké základy v rodině 
mezi svými předky?

Nedávno	 jsme	začali	 zkoumat	 rodokmen,	
a tak	jsem	zjistil,	že	jsem	v příbuzenském	vztahu	
skoro	 s  celou	 vesnicí,	 a  to	 jen	 ze	 strany	mé	
babičky	Miládky	Holexové	(Fojtíkové).	A třeba	
bratr	mé	prababičky	z máminy	strany,	byl	Albín	
Polášek,	známý	to	autor	sochy	Radegast.	Takže	
bůh	 ví,	 odkud	 ty	 geny	přitekly.	 Já	 osobně	 si	

myslím,	že	každý	člověk	má	na	něco	talent,	jen	
ne	každý	zjistí,	v čem	jeho	talent	spočívá,	a ne	
každý,	ač	to	třeba	o sobě	ví,	svůj	talent	rozvíjí.	
Třeba	já	jsem	v té	fázi	hledání.	Proto	fušuju	do	
vícero	umění	a čekám,	kterápak	múza	mě	políbí.

Jak dlouho Ti trvalo zpracování sochy a kde jsi 
čerpal inspiraci k tomu, jak má socha vypadat 
a  co má ztvárňovat? Čerpal jsi i  z  nějakých 
historických pramenů?

Výroba	mi	 trvala	 od	 chvíle,	 kdy	 jsem	 se	
rozhodl,	že	to	zkusím,	celé	tři	měsíce.	Měl	jsem	
postavený	plán.	V  lednu	sehnat	a  slepit	poža-
dovaný	hranol,	v únoru	hrubá	řezba	a v březnu	
řezat	 na	 detail	 včetně	 finální	 úpravy,	 neboť	
v dubnu	byl	původní	 termín	oslav	125.	výročí	
SDH	Rychaltice.	A to	ještě	musela	socha	projít	
schválením	u pana	 faráře,	 což	 je	 logické,	kdo	
by	také	kupoval	zajíce	v pytli.	On	by	se	nějaký	
hranatý	Picasso	do	kostela	moc	nehodil.	

Kde	 jsem	čerpal	 inspiraci?	No	popravdě,	
nejdřív	jsem	musel	zjistit,	kdo	vůbec	ten	Florián	
byl.	Věděl	jsem	akorát,	že	je	patronem	hasičů.	
Je	ztvárněn	jako	římský	voják,	který	má	konev	
s  vodou	a hasí	nějaké	 stavení.	Takže	 jsem	si	
o něm	něco	přečetl,	mimo	 jiné	 jsem	zjistil,	 že	
Florián	 je	vlastně	přeloženo	z  latiny	 -	Květoš.	
Ale	vážně,	Florián,	krom	toho,	že	byl	vysokým	
římským	důstojníkem	a správcem	provincie,	byl	
i křesťanem.	Ze	své	pozice	bránil	své	bližní	a za	
své	přesvědčení,	byl	nakonec	odsouzen	k smrti.	
Uvázali	mu	na	krk	mlýnský	kámen	a  shodili	
z mostu	do	řeky.	Na	těchto	faktech	už	jsem	mohl	
stavět.	Fotografií	a obrázků	je	na	internetu	plno,	
ale	chtěl	jsem	Floriána,	který	nebude	jen	kopií.	
Proto	 jsem	si	ho	ztvárnil	podle	 sebe,	 s  tím	že	
budou	zachovány	základní	artefakty	–	 římský	
voják,	nádoba	s vodou	a hořící	stavení.	V tom	
hořícím	stavení	můžete	rozpoznat	právě	místní	
hasičárnu	SDH	Rychaltice.	Připadalo	mi	 to	
vtipné	a dalo	to	soše	větší	autentičnost.	Místo	
praporu	s křížem	jsem	mu	však	vložil	do	ruky	
pouze	kříž	a do	kříže	vsadil	srdce,	což	znázor-
ňuje	lásku	k bližnímu	a je	právě	na	levé	straně	
trupu,	kam	srdce	patří.	Floriána	jsem	postavil	
na	mlýnský	kámen	a  svázal	provazy.	Mlýnský	
kámen	 představuje	 břemeno,	 které	 nesou	
i hasiči.	To	břemeno	a zároveň	slib	(„Bohu	ke	

rozhovor s martinem holexou



– 31 –

cti,	zemi	k ochraně,	lidem	ku	pomoci“)	je	na	tom	
kameni	i vytesán.	Provazy	pak	znázorňují,	že	jsou	
s tím	slibem	hasiči	svázáni,	stejně	jako	Florián	byl	
přivázán	ke	svému	břemeni.	Myslím,	že	v tom	je	
náš	Florián	jedinečný.

Na jaká úskalí jsi při práci narazil?

Úskalí,	 těch	bylo	mnoho.	Tady	už	nešlo	 jen	
o dlabání	do	 surového	špalku.	Na	začátku	 jsem	
si	 totiž	neuvědomoval,	 co	 všechno	musím	znát	
a  vědět.	Nejen	o Floriánovi	 samotném,	ale	 také	
o dřevu.	Třeba	o směru	a hustotě	vláken.	O roz-
vržení	a umístění	sochy	do	dřeva.	Umět	kvalitně	
naostřit	dláta.	No,	bylo	toho	na	začátek	víc	než	dost	
a nezkušenost	mě	několikrát	pěkně	vytahala	za	uši.	
Nezapomenu,	jak	jsem	říkal	Vencovi	Čajánkovi	ve	
stolárně,	“to	neřeš,	praskliny	k dřevu	patří,	když	tak	
se	to	zatmelí.“	Hořce	jsem	toho	několikrát	litoval.	
Ačkoli	se	kluci	snažili,	aby	byl	slepený	špalek	čistý,	
nějaké	praskliny	a suky	tam	zůstaly.	Vše	se	vyřezat	
nedalo,	to	by	ze	dřeva	nic	nezbylo.

Nevýhoda	lepeného	dřeva	je,	že	není	struktura	
všude	stejná,	a když	si	hranol	neslepíš	sám,	nevíš,	
kde	máš	vadu	očekávat	a rozhodně	se	ukáže,	když	
to	čekáš	nejméně.	Murphyho	zákony	 fungují	 za	
každých	okolností.	Přiražený	palec,	uštípnutý	kus	

opracovaného	dřeva,	 a  když	 jsem	vyléval	nápis	
barveným	epoxidem,	neztuhnul.	To	byly	jen	takové	
střípky	mé	nešikovnosti,	ale	vždy	se	udály,	když	
jsem	se	chlubil,	jak	práce	pokračují.

Docela	jsem	začal	být	pověrčivý.	Potvrdilo	se	
mi	to	hned	poté,	co	jsem	téměř	hotové	dílko	ukázal	
na	jedné	akci	v hasičárně.	Druhý	den	mi	při	práci	
na	Floriánovi	upadnul	 kousek	kříže.	Možná	 to	
mělo	 jiný	význam,	 třeba	nějaké	varování,	vzhle-
dem	k následujícím	březnovým	událostem.	To	 je	
samozřejmě	nadsázka,	ale	tak	či	tak,	je	to	zajímavá	
myšlenka.

Myslím, že na svou práci můžeš být po právu 
hrdý. Jak se cítíš, když vejdeš do kostela a vidíš 
tam svůj odkaz pro další generace?

Děkuji,	samozřejmě,	že	mě	těší,	že	se	socha	líbí.	
Byla	to	skutečně	výzva,	která	přijde	třeba	jednou	za	
život.	Každý	chce	v životě	po	sobě	zanechat	nějakou	
stopu	a snad	se	mi	to	s Floriánem	trochu	povedlo.	
„Víš,	Pepíku,	 to	dělal	 tvůj	prapradědeček.“	Bylo	
by	to	pěkné.	

Vím,	že	je	hodně	lidí	tady	v obci,	kteří	svůj	talent	
nedávají	moc	na	odiv,	je	to	škoda,	neboť	tím	můžou	
obec	obohatit	a potěšit	ostatní.	Florián	je	jen	malou	
ukázkou	 toho,	že	má	cenu	 to	zkusit.	Dneska	do	

kostela	už	moc	lidí	nechodí	a věřících	bohužel	ubývá,	ale	i přesto	
tam	bude	Florián	po	boku	ostatních	svatých	bdít	nad	námi	a dá-li	
Bůh,	bude	nás	ochraňovat	a varovat	před	blížící	se	pohromou.

Chystáš se na nějaká další dřevořezbářská díla?

Florián	byl	 takovým	mým	odrazovým	můstkem	a posunul	
mě	o veliký	kus	dopředu,	ale	nechci	nic	uspěchat.	Přetvořil	jsem	
si	bývalý	chlév	na	malou	dílnu,	kde	můžu	dál	tvořit.	Momentálně	
vyřezávám	hlavu	čerta.	Je	to	vlastně	dřevěná	maska,	jaká	se	vyrábí	
v Rakousku	do	Krampus	průvodů.	 Jednu	už	 jsem	řezal	 v  loni.	
O Mikuláši	je	vyvěsím	na	strom	u branky.	Večer	straší	a přes	den	
baví.	Děcka	z ulice	se	na	něj	chodily	dívat,	 tak	budou	mít	 letos	
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přírůstek	a časem	snad	dojde	na	celou	mikulášskou	partu.	Ale chtěl	
bych	zkusit	vyřezat	betlém	v životní	velikosti.	Jestli	se	mi	to	podaří	
nevím,	pokud	ano,	chtěl	bych	jej	příští	rok	postavit	v parku	pod	
kostelem,	tak	uvidíme.

sochu jsi věnoval  sdH Rychaltice a  farnosti při příležitosti 
oslav 125. výročí založení sboru. Je něco, co bys touto cestou 
rád sboru popřál?

Sv.	Florián	odjakživa	 zdobil	 kostely,	 stejně	 tak	 i  hasičům	
prapory.	Proto	je	dobře,	že	se	k nám	do	kostela	vrátil	a mně	bylo	
ctí,	že	jsem	mohl	Floriána	pro	naše	hasiče	vyrobit	zrovna	já.	Taky	
ta	výzva	vzešla	od	nich.	Je	to	skvělá	parta,	které	velí	Luboš	Bůžek	
a celé	to	koučuje	Ivan	Rožnovský.	Vlastně	je	to	taková	docela	velká	
rodina,	kde	nechybí	ani	ženy	a děti.	Proto	bych	jim	popřál,	aby	tato	
pospolitost	vydržela	ještě	hodně	dlouho.	Aby	se	jim	vyhýbaly	ostré	
výjezdy,	v soutěžích	zaujali	přední	místa	a nad	tím	vším	dohlížel	
sám	sv.	Florián.

Martine,	děkuji	Ti	za	rozhovor	a jménem	celého	sboru	také	za	
darovanou	sochu,	která	však	není	tím	jediným,	co	sboru	přinášíš.	
Myslím,	že	se	na	tomto	místě	sluší	připomenout,	že	stojíš	také	za	

tvorbou	scénáře	a hudby	na	náš	tradiční	ples	s Pochováním	basy	
a také	za	znovuzrozením	dávné	tradice	masopustních	průvodů.	
Přejeme	Ti,	aby	Tě	dláto	vždy	poslouchalo,	suky	ve	dřevě,	aby	se	
Ti	vyhýbaly	a inspirace	a múzy	aby	Tě	neopouštěly.	Děkujeme.	

 za SDH Rychaltice, Markéta Kološová

Díky	Mysliveckému	 spolku	Hukvaldy	 byly	
v měsíci	 listopadu	na	katastru	Rychaltic	vysázeny	
další	stromy.	Jednalo	se	o ovocné	stromky	starých	
odrůd	-	40	kusů	polokmenů	odrůdy	slivoň durancie 
a 40	kusů	čtvrtkmenů	odrůdy	Jabloň Jadernička,	
které	vytvořily	dvě	řady	o celkové	délce	400	metrů.

Výsadba	byla	prováděna	 liniově,	 stromy	byly	
vysazovány	 ve	 sponu	5	metrů.	Každý	 jednotlivý	
strom	byl	 opatřen	 ochranou	 proti	 okusu	 zvěří.	
Vysazované	stromy	jsou	staré	odrůdy,	které	vynikají	
svoji	 dlouhověkostí,	 kvalitním	 růstem	a  dobrou	
plodivostí.	 Slivoň	Durancie	 je	 také	 odolná	 vůči	
nákaze	šárkou.	

Každý	prvek	 ekologické	 stability,	 který	 je	do	
zemědělsky	intenzivně	využívané	krajiny	vytvořen,	
je	velmi	důležitý.	Liniové	výsadby	zvyšují	biodiver-
zitu	krajiny,	fungují	jako	větrolamy,	poskytují	kryt	
a potravu	pro	zvěř	a živočichy.	

Ráda	bych	 touto	cestou	poděkovala	všem	čle-
nům	Mysliveckého	spolku	Hukvaldy,	jejich	předse-
dovi	panu	Václavu	Kološovi	a hospodáři	Standovi	
Kološovi	za	jejich	aktivitu	a pomoc	při	vylepšování	
životního	prostředí	v naší	obci.

Výsadba	byla	zároveň	podpořena	Moravsko-
slezským	krajem,	celkové	náklady	včetně	nákupu	
stromků,	ochranného	pletiva	a kůlů	činily	30	000	Kč

Ivana Hrčková, místostarostka

Liniová výsadba ovocných stromů v katastru obce rychaLtice  
Myslivci
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VýpraVa Lišek do MoraVského krasu (2.-4.10.2020)
SKAUTI

Výprava	Lišek	měla	proběhnout	už	v květnu,	ale	protože	covid	
kosil,	na	co	narazil,	museli	jsme	termín	přeložit.	Zvolili	jsme	první	
říjnový	víkend	a jen	doufali,	zda	nás	alarmisti	zase	nezavřou	doma	
a nebudeme	hledat	nějaký	termín	v roce	2050…

Dost	srandiček	–	akce	nakonec	proběhla,	a pokud	mohu	za	
sebe	hodnotit,	zapsala	se	jako	suprová.	

Vyrazili	jsme	v pátek	odpoledne	od	Myslivecké	chaty	v počtu	
13 Lišek	(Maruška,	Valča,	Zuzka,	 Janča,	Lucka,	Klárka,	Kuba,	
Sojka,	Filda,	Vojta,	Puffy,	Barča,	Ondra),	Lenka	s Martinem	a moje	
maličkost.	Na	Ditrich	jsme	přijeli	ještě	před	setměním,	Číra	nám	
ukázal	co	kde	a jak,	ubytovali	se	a vyrazili	na	průzkum	okolí.	Po	
červené	nahoru	k Holštejnu,	cestou	jsme	mrkli	ke	Staré	Rasovně	
s malým	průzkumem	děr,	 dále	 kolem	ponoru	Nové	Rasovny	
a nahoru	na	Lidomornu.	Tam	jsme	poprvé	(a naštěstí	naposledy)	
vytáhli	lékárničku,	neb	Filda	v praxi	ověřoval	kluzkost	mokrých	

vápencových	šutrů.		Vrátili	jsme	se	stejnou	cestou	zpět,	na	základně	
jeskyňářů	dali	večeři,	po	ní	3	kola	Hágena,	a přečetli	si	3	slibované	
příběhy	z Ameriky	o Hágenovi.	Poté	jsme	usli.

V sobotu	nás	probudilo	luxusní	teplé	počasí,	přesto	jsme	zato-
pili	v kamnech,	abychom	uvařili	čaj,	dali	si	rohlíky	s marmeládou,	
převlékli	se	do	jeskyňářského	a vyrazili	na	první	průzkum	–	tím	
byla	jeskyně	Michálka,	dříve	sklad	vojenského	materiálu	a později	
zrací	prostor	pro	sýry.	Zahřáli	jsme	motor	na	provozní	teplotu	(ono	
plazení	v úzkých	prostorách	opravdu	zahřeje	)	a popošli	k další	
jeskyni,	Vymodlené.	Odemkli	jsme	plechová	vrata	a vešli	nejprve	
do	levé	části,	která	byla	poseta	krásnou	krápníkovou	výzdobou,	
strop	pokrývala	tenká	dlouhá	brčka,	dokonce	tam	byl	i mohutný	
stalagmit	(krápník	zespodu	nahoru).	Pravá	část	byla	spíš	dlouhá	
chodba,	ale	i tak	jsme	si	to	užili.	Janča	dokonce	překonala	strach	
z pavouků,	kterých	bylo	nad	vstupem	tak	50.	Návrat	na	základnu,	
občerstvovací	pauza	a repete	červené	značky	směr	Holštejn.	Cestou	
jsme	ještě	omrkli	propadání	Bílé	Vody	a zříceninu	hradu	Holštejn.	
No,	a protože	Lidomornu	jsme	včera	nedokončili,	tak	dnes	ano.	
Zase	zpět	na	základnu,	lehké	občerstvení	a přesun	do	lomu	Velká	
Dohoda.	Tam	jsme	se	rozdělili	na	2	skupinky,	jedna	šla	se	mnou	do	
6metrové	propasti	a druhá	s Lenkou	na	lanové	překážky	v lanovém	
centru,	poté	 jsme	se	prostřídali,	děcka	v bufetu	doplnily	 rychlé	
cukry	a tuky,	a poslední	jeskyní	sobotního	dne	byla	j.	Horizont,	
v zadní	části	 lomu.	Zpět	na	základně	jsme	byli	v podvečer.	Než	
Lenka	s Martinem	připravili	těstoviny	s pestem	a tuňákem,	stihli	
jsme	u ohniště	dát	3	kola	mafie,	která	ve	100%	zvítězila.	Po	večeři	
měli	slušní	občané	ještě	příležitost	provar	napravit,	tak	stáhli	skóre	
na	4:2	pro	mafii.	Večer	v podkroví	pokračovaly	písničky	na	přání	
a další	příběhy	o Hágenovi.	O půl	jedenácté	bylo	ticho	jak	v kostele.
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Neděle	byla	ráno	zatažená	s pár	kapkami	deště,	ale	žádné	
drama.	Po	 snídani	 jsme	 sbalili	 všechny	 věci,	 rozdělili	 se	 na	
skupinky,	uklidili	chajdu	a přesunuli	se	do	střední	části	krasu,	
k jeskyni	Býčí	skála.	Tam	nás	jeskyňářský	nestor	Franci	provedl	
2.	nejdelším	 jeskynním	systémem	v ČR.	Pecka.	Prověřili	 jsme	
životnost	čelovek,	většina	uspěla,	některé	ale	po	desítkách	minut	
začaly	skomírat.	Cestou	do	Velké	síně	jsme	měli	možnost	prolézt	
některé	odbočky/plazivky	a prozkoumat	 chodby,	které	mizely	
ve	tmě.	Končili	jsme	ve	chvíli,	kdy	Jedovnický	potok	už	zabíral	

plnou	šíři	chodby	a bez	gumáků	bychom	suchou	nohou	už	dál	
neprošli.	Takže	 vracečka	 zpátky,	 cestou	 jsme	 ještě	dali	 jednu	
pěknou	bahnitou	odbočku	a vylezli	jsme	zpět	ven.	V potoku	jsme	
umyli,	co	bylo	třeba,	u základny	Býčiny	dali	oběd	(co	dům	dal)	
a vydali	se	na	cestu	domů.

Myslím,	že	si	Lišáci	a Lišky	sáhli	na	svoje	dno	a rozšířili	svoji	
komfortní	zónu	.	Podle	pozitivních	ohlasů	jsme	tu	nebyli	napo-
sledy,	čekají	nás	další	místa	k objevování	a prozkoumávání.

Uzel
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turisti
tj sokol hukvaldy

Po zarostlém chodníčku - spadaným listím 24.10

I  v  dobách	mimořádných	opatření	 bylo	možné	 realizovat	
některé	 turistické	aktivity.	Mezi	ně	patřil	 v podzimním	období	
i tradiční,	letos	již	39-tý	turistický	pochod	Po	zarostlém	chodníčku	
Po	zarostlém	chodníčku	-	spadaným	listím.	Tento	rok	na	podzim	
se	konal	netradičně	bez	hromadného	startu	a při	dodržení	aktu-
álních	nařízení.	

Po	 samoregistraci	u Hospůdky	na	koupališti	 se	účastnici	
v malých	skupinkách	pohybovali	po	 tradiční	 trase	 -	 Janáčkova	
lavička	-	Kubánkov	-	Myslikovské	lurdy	-	kolem	areálu	na	Mlýně	
-	přes	oboru	zpět	na	Hukvaldy.	

Počasí	zpočátku	nebylo	příznivé.	Mlha	a občasný	mírný	deštík	
sice	nebyl	příjemný,	ale	postupem	času	a s přibývajícími	kilometry	
se	počasí	umoudřilo	a tak	si	12	registrovaných	i další	neregistro-
vaní	účastníci	nakonec	užili	také	sluníčko	a příjemné	počasí.	

Pro	následující	 jubilejní	 ročník	nezbývá	než	si	přát,	kromě	
o trošku	lepšího	počasí,	hlavně	klidnější	epidemiologickou	situaci.

Petr Kuča

Podzimní cyklovýlet KČT Hukvaldy - Vysočina

Ve	dnech	26.-29.9.2020	 se	uskutečnil	 tradiční	 podzimní	
cyklozájezd	KČT	Hukvaldy.	Původně	byla	naplánována	 lokalita	
Slovenské	Rudohoří,	ale	ta	se	musela	kvůli	Covidu	a s tím	spojeným	
opatřením	zrušit,	a tak	padl	los	na	Vysočinu,	konkrétně	Ždársko	
a Havlíčkobrodsko.	Bohužel	předpověď	počasí	neslibovala	nic	dob-
rého,	a tak	se	bylo	před	odjezdem	nutné	připravit	na	zimu	a déšť.	
Už	nakládání	kol	v pátek	v podvečer	proběhlo	za	vytrvalého	deště	
a původně	plánovaný	sobotní	odjezd	byl	posunut	z 5:30na	8:00,	
jelikož	předpověď	jasně	ukazovala	deštivé	dopoledne.

Sobotní	plánovaná	cyklotrasa	se	 lehce	zkrátila	z původních	
45km	asi	na	30	kilometrů.	Odpoledne	se	počasí	umoudřilo,	déšť	
ustal	a my	si	ty	kilometry	mohli	s chutí	užít	i přesto,	že	teplota	se	
pohybovala	kolem	8	stupňů.	Kolem	13	hodiny	jsme	tedy	vyrazili	
z vesnice	Kadov	přes	Fryšavu,	Tři	studně	a Vlachovice	do	Nového	
Města	na	Moravě,	 kde	 se	 zrovna	 začínal	připravovat	 světový	
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pohár	v horské	cyklistice.	Cestou	do	závodního	areálu	 jsme	si	
projeli	místní	 trail	 a  v  samotném	areálu	se	občerstvili	horkým	
čajem	a polévkou,	nicméně	vhod	přišlo	i vychlazené	pivko.	Dále	
jsme	pokračovali	na	Zelenou	horu	u Žďáru	nad	Sázavou	navštívit	
Poutní	kostel	sv.	Jana	Nepomuckého	a cestou	ještě	mohli	shlédnout	
dřevorubce	zápolící	o titul	mistra	republiky	v sekání	kmenů.	San-
tiniho	barokní	poutní	kostel	sv.	Jana	Nepomuckého	nás	uchvátil,	
jedná	se	opravdu	o originální	stavbu,	kterou	stojí	za	to	shlédnout	
a právem	patří	mezi	památky	patřící	pod	UNESCO.	Ze	Zelené	hory	
jsme	sjeli	dolů	do	Žďáru	nad	Sázavou	a přes	barokní	most	dojeli	
k tamnímu	zámku,	klášteru	cisterciáků	s bazilikou	Nanebevzetí	
Panny	Marie	s sv.	Mikuláše	a Dolnímu	hřbitovu.

Poté	jsme	pokračovali	k vodní	nádrži	Pilská	a odtamtud	nabí-
rali	směr	do	vesnice	Sázava,	kde	jsme	byli	ubytováni	v moderním	
Resortu	Erich.	Cestou	jsme	ještě	minuli	Brdíčkův	mlýn	-	Šlakhamr	
a původní	hraniční	kámen	mezi	Čechy	a Moravou.	Nutno	 ještě	
dodat,	 že	 celá	 trasa	byla	 oseta	 zajímavými	 sochami	Michala	
Olšiaka,	 např.	Houbiše,	Orla,	Hejkala,	Mamlase,	Hamroně,	
Mamuta,	Koně,	Draka	atd.,	je	jich	tam	opravdu	hodně	a jsou	velmi	
povedené.	Na	ubytování	jsme	dojeli	již	za	tmy	a byli	rádi,	že	jsme	
stihli	večeři	a výborné	žďárské	pivo	Revolta.	

Neděle	slibovala	o něco	lepší	počasí,	což	se	potvrdilo.	Mohli	
jsme	tedy	vyrazit	podle	plánu	směr	hrad	a rodiště	Jaroslava	Haška	
Lipnice	nad	Sázavou	na	trasu	dlouhou	cca	50km.	Po	ránu	jsme	
vyrazili	 v několika	 skupinkách,	podle	 toho,	 jak	kdo	ponocoval	
a jak	se	mu	chtělo	ráno	vstávat….	Naše	dvoučlenné	družstvo,	
moje	maličkost	a Míša	Hrčková,	odstartovalo	kolem	půl	desáté	
po	cyklostezce	vedoucí	po	bývalé	železnicisměr	Přibyslav.	Cestou	
jsme	si	zajeli	na	zříceninu	hradu	Ronov,	ze	kterého	už	bohužel	

zbyly	 jen	dvě	obvodové	zdi	 s bránou.	Přístupová	cesta	k němu	
místy	připomínalaspící	růžové	království.	

V Přibyslavi	jsme	se	zastavili	u soch	Jana	Žižky,	který	neda-
leko	města	padla	místního	rodáka	Karla	Havlíčka	Borovského,	
a pokračovali	kolem	gotické	věže	a náměstí	do	Havlíčkova	Brodu,	
kde	jsme	se	na	náměstí	v Restauraci	na	Rynku	potkali	se	zbylými	
skupinkami	hukvaldských	turistů.	

Po	obědě	a výborném	pivu	z místního	pivovaru	Rebel	 jsme	
si	prohlédli	náměstí,	Havlíčkův	dům,	ve	kterém	sídlí	Muzeum	
Vysočiny,	pivovar	Rebel,	Štáflovu	 chalupu	a nabrali	 směr	na	
nejatraktivnější	památku,	 čímž	byl	hrad	Lipnice	nad	Sázavou,	
v jehož	blízkosti	se	nachází	také	Památník	spisovatele	Jaroslava	
Haška.	Cestou	jsme	jeli	přes	vesnici	Okrouhlice,	rodiště	známého	
českého	malíře	Jana	Zrzavého.	V Lipnici	n.	S.	byl	cíl	nedělní	cesty	
a čekal	tam	na	nás	autobus.	Následovalo	nakládání	kol	a pamětní	
hromadné	 focení	v místním	amfiteátru.	Na	ubytování	nás	pak	
čekala	večeře	a volná	zábava	za	doprovodu	kytar	a zpěvu	Petra	
Laníka	a Slávka	Kovala	(tehdy	se	u nás	ještě	mohlo	zpívat).	

Den	třetí,	čili	pondělí,	se	víceméně	odvíjel	podle	předpokladu	
s  drobnými	 změnami	 způsobenými	deštěm.	Ráno	 jsme	vyjeli	
autobusem	na	plánovanou	pěší	túru	údolím	řeky	Doubravy,	která	
měla	cca	8km.	Bylo	tam	moc	hezky,	místy	mi	to	připomínalo	cestu	
Jánošikovými	dierami	na	Slovensku.	Cestou	jsme	byli	sužováni	
vytrvalým	deštěm,	o to	více	byl	v cíli,	městě	Chotěboři,	odměnou	
skvělý	oběd	a plzeňské	pivo	čepované	přímo	z tanku	v restauraci	
Panský	dvůr.	Původně	jsme	po	obědě	měli	složit	kola	a jet	po	ose	
na	ubytování,	ale	to	se	mnohým	kvůli	dešti	nechtělo.	Proto	jsme	
se	ještě	přiblížili	autobusem	do	vesnice	Škrdlovice	a ti	otrlejší	jeli	
přeci	jen	do	Sázavy	na	kolech.	U vodní	nádrž	Velké	Dářko	jsme	se	
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rozdělili	na	dvě	skupiny	a odlišnými	cestami	pokračovali	do	cíle.	Já	
s Míšou	jsme	si	cestou	zajeli	do	rodiště	Karla	Havlíčka	Borovského,	
vesničky	Havlíčkova	Borová,	a byť	nás	celou	cestu	stále	provázel	
déšť,	byli	jsme	v cíli	spokojeni,	že	jsme	na	kola	vyrazili.	

Poslední	den	se	nesl	ve	stejném	znamení	jako	ten	předchozí.	
Od	rána	pršelo	a většina	účastníků	zájezdu	kola	odpískala	a dala	
přednost	pěší	túře	se	stejným	cílem,	čímž	byl	Balónový	pivovar	
v Radešíně.	Čtyři	zocelené	ženy	a čtyři	muži	rozdělení	do	třech	
skupinek	se	však	i přes	to	vydali	do	Radešína	na	kolech.	Já	a Míša	
jsme	nemohli	chybět,	a tak	jsme	kolem	deváté	hodiny	vyrazili	po	
cyklostezce	přes	Najdek	a Hamry	do	Žďáru	nad	Sázavou	prohléd-
nout	si	náměstí,	což	jsme	první	den	nestihli.	Dále	jsme	pokračovali	
přes	Jámy,	Řečice	a Radešínskou	Svratku	do	Radešína,	kde	jsme	
se	v místním	pivovaru	sešli	se	zbytkem	výpravy.	Ten	odjel	z uby-
tování	autobusem	a závěrečných	10	km	absolvoval	pěší	túru	ze	

Sklené	nad	Oslavou	po	naučné	stezce	Okolím	Bobrové	k unikátní	
rezervaci,	 kde	bylo	asi	180	obrovských	mravenišť	 vedle	 sebe.	
Směrem	do	cíle	pokračovali	neznačenými	lesními	stezkami,	kde	
se	jim	podařilo	překročit	bludný	kořen	a cestu	do	Radešína	si	tak	
nechtě	prodloužili	ještě	o dva	kilometry.	Poté,	co	jsme	si	všichni	
v Balónovém	pivovárku	dali	oběd	a vykoupili	zásobu	PET	lahví,	
jsme	naložili	kola	a úderem	15té	hodiny	se	vydali	autobusem	domů,	
kam	jsme	dorazili	kolem	18té	hodiny.

Byl	 to	pro	mě	pátý	cyklozájezd	s KČT	Hukvaldy	a byť	nám	
počasí	úplně	nepřálo,	byla	to	opět	skvělá	akce,	za	kterou	vděčíme	
Petru	Kučovi	a Slávku	Kovalovi,	kteří	 tento	cyklozájezd	 stejně	
jako	většinu	ostatních	připravili.	Dále	 je	 třeba	poděkovat	 Jarce	
Červenkové	a Marušce	Branichové,	které	zajistily	občerstvení.	
Takže	díky	a už	se	těším	na	další	turistickou	akci!

Aleš Drlík, člen KČT a zastupitel obce
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Vzhůru do Bílých Karpat

Bílé	Karpaty,	obzvláště	pak	jejich	dva	nejvyšší	vrcholy,	Velká	
Javořina	a Velký	Lopeník,	jsou	oblíbeným	cílem	mnoha	návštěv-
níků	hor.	Na	závěr	 letošní	 sezony	pěší	 turistiky	 tam	míří	 i náš	
turistický	kroužek.	

Je	10.	října,	sedm	hodin	ráno,	je	relativně	teplo,	ale	neprší,	
přestože	nám	z ČHMÚ	celý	předchozí	týden	vyhrožovali	deštěm.	
Tentokrát	nás	nepoveze	náš	dvorní	šofér	Luboš,	jelikož	má	rodin-
nou	oslavu.	Poslal	místo	sebe	svého	kolegu	–	no,	uvidíme.	Use-
dám	na	sedadlo	za	šoféra.	„Toho pejska budete muset dát někam 
dozadu, hrozně smrdí,“	upozorňuje	mě.	To	není	možné,	myslím	si	
v duchu.	Včera	jsem	ji	vykoupal	a vyčesal,	ale	pro	jistotu	si	k Žofce	
přičichnu.	A opravdu.	Ta	potvora	se	ráno,	když	jsem	ji	vypustil	
se	vyvenčit,	vyválela	v pohnojeném	políčku,	které	jsme	den	před-
tím	zorali.	V Rychalticích,	na	poslední	zastávce,	kontrolujeme	
seznam	účastníků.	Už	na	první	pohled	 jich	 je	poněkud	méně,	
než	bylo	původně	přihlášeno.	S tím	se	však	tentokrát	počítalo.	
Garant	 zájezdu	 informuje	účastníky	o  vládních	 covid-restrik-
cích	a zároveň	bedlivým	okem	sleduje	účastníky,	jestli	některý	
náhodou	nezakašle.	Všichni	jsou	však	fit,	i roušky	mají	vzorně	
nasazeny.	Výborná	zpráva	je,	že	Aleš	a Míša,	ač	bohužel	s námi	
nejedou,	věnovali	sponzorskou	omluvenku	'Gustav 13°'.	A to	se	
počítá!	Ještě	jsem	lehce	pokárán	šoférem,	že	jsem	mu	aspoň	den	
dopředu	nenahlásil	přesně	místo	startu	dnešní	trasy.	Nedaří	se	
mu	ho	totiž	vložit	do	navigace.	No,	uvidíme.	Nahlížíme spolu	

do	 jeho	automapy	z roku	jedna	dva.	Ukazuji	mu	místo	startu,	
…	a můžeme	vyrazit.	

V deset	hodin	vystupujeme	na	Mikulčině	vrchu	a vycházíme	
po	zelené	směrem	na	Malý	Lopeník.	Po	půlhodince	chůze	míjíme	
odbočku	a značku	ztrácíme.	„No jo, tak to dopadne, když jde vpředu 
zeměměřič,“ slyším	zezadu	Zdeňčin	hlas.	Už	 je	 vše	v pořádku	
a pokračujeme.	Dafy	i Žofka	běží	podél	cesty	a hlídají	si	z povzdálí	
svoje	páníčky.	Oba	jsou	v  lese	z nových	pachů	nadšeni.	V sedle	
pod	Malým	Lopeníkem	přichází	 telefonní	pozdrav	od	předsedy	
Jirky,	 který	musel	 zůstat	doma,	protože	má	pokažené	koleno.	
Pozdrav	 všechny	potěšil.	„Dál už nepůjdeme z  kopce?,“	 praví	
Draha	a vzhlíží	na	příkrý	stoupák	před	námi.	Štěbetání	postupně	
utichá,	na	řadu	přichází	svlékání	bund	a odkládání	horních	vrstev	
oblečení.	„Nějak se nám oteplilo“,	zaslechnu.	Na	malém	Lopeníku	
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přichází	k duhu	svačinka	a občerstvení.	„Nepijte z jedné štamprle“. 
„To se ví“.	A opravdu,	všichni	mají	tu	svou	-	cestovní.	Dafy	objevil	
parádně	zaneřáděnou	kaluž,	využívá	nepřítomnosti	své	paničky	
a labužnicky	se	v ní	vyválí.	My	to	na	něj	ale	neprozradíme.	Nemusí	
smrdět	jenom	Žofka,	že	paničky?	

Na	Velkém	Lopeníku	jsme	už	byli	v roce	2004.	To	ještě	nestála	
na	jeho	vrcholu	rozhledna.	Ta	byla	otevřena	v červenci	2005.	Stojí	
přímo	na	státní	hranici	a má	připomínat	přátelství	Čechů	a Slo-
váků.	My	proto	na	přátelství	lopáme	likér	'Lopeník',	který	kromě	
vstupenek	prodává	v pokladně	pod	rozhlednou	dobře	naladěný	
chlapík.	Znamenitý	likér	-	to	se	nedá	odmítnout.	

	Zdoláváme	101	schodů	a z 22m	vysoké	rozhledny	si	vychut-
náváme	parádní	výhledy.	Na	 jihu	Nové	Mesto	nad	Váhom,	na	
jihozápadě	vrchol	Velké	 Javořiny	a  věž	na	 Jelenci.	Na	západě	
Chřiby,	na	severní	straně	Uherský	Brod.	Na	severovýchodě	Vrša-
tecká	bradla,	Mikulčin	vrch	a Machnáč.	Na	východě	Strážovské	
vrchy	a Velký	Inovec.	Při	sestupu	z Lopeníku,	zabráni	do	hovoru,	
opět	ztrácíme	značku.	Tentokrát	nebyl	vpředu	zeměměřič.	„Bez 
bloudění by to nebylo ono“,	zahanbeně	se	utěšujeme.	V lese	pod	
Novou	horou	ochutnáváme	místní	'Janáčkovu	kyselku',	děláme	
si	 společnou	 fotku	u  jejího	 pramene,	 pojmenovaného	podle	
našeho	rodáka	Leoše.	Před	odchodem	Maruška	prohlásí,	že	jde	
hledat	značku. „Nehledej, vzadu mi už začíná kyselka značkovat 
košili“,	brouká	si	pro	sebe	zeměměřič	Jiří.	Stoupáme	na	Novou	
horu.	Z  vrcholu	 jsou	krásné	 výhledy	na	Velkou	 Javořinu,	na	
obec	Květnou	a na	Strání.	Sestupujeme	přírodní	rezervací	'Nová	
hora'.	Teď	tu	kvetou	pouze	ocúny,	ale	na	jaře	a v létě	tu	kvetou	
orchideje.	V Květné,	v cíli	dnešní	túry,	jako	na	potvoru	nezbývá	
čas	na	exkurzi	do	místní	sklárny,	tak	si	ji	alespoň	prohlížíme	z pří-
jemného	prostředí	terasy	restaurace	odnaproti.	V domluvených	
16	hodin	se	scházíme	u autobusu.	Šofér	se	 již	začíná	usmívat	
a pobízí	Žofku	k nasednutí.	Odjíždíme	do	Nivnice,	tam	máme	
zajištěné	ubytování,	večeři	a zítřejší	snídani.	

Před		'Nivnickou	riviérou'	už	nás	vyhlíží	její	správce	a naviguje	
autobus	dovnitř	kempu.	Žofka	mezitím	někde	objevila	veverku	
a zahnala	ji	na	torzo	stromu	u vjezdu.	Stěhujeme	si	zavazadla	do	
chatek	a těšíme	se	na	večeři	v hotýlku	'Savary'.	Na	talíři	je	řízek	

s bramborem,	bezva.	Šofér	nevěřícně	zírá,	když	se	dozvídá,	že	
večeři	má	zadara.	Snídaně	na	druhý	den	také	stojí	za	to.	Vídeň-
ské	párečky,	volí	oko,	čerstvé	pečivo.	Šofér	se	spokojeně	usmívá.	
Balíme	své	věci,	před	devátou	sedíme	v busu	a jedeme	do	lokality	
Vápenky,	místa	startu	dnešní	túry.

Je	poněkud	chladněji,	 lehce	zamlženo,	ale	naštěstí	neprší.	
Rozhlédneme	se,	u kapličky	najdeme	modrou	značku,	zhluboka	se	
nadechneme	silného	podzimního	vzduchu	a svižně	vykročíme	na	
Velkou	Javořinu.	Dafy	a Žofka	běží	lesem	podél	cesty,	občas	jsou	
k zahlédnutí.	Neustále	si	nás	však	hlídají.	V zákrutě	'Vadovská',	
děláme	skupinové	foto	a abychom	nevychladli,	ihned	pokračujeme	
ve	výstupu.	Pak	ještě	asi	kilometr	po	fungl	novém	asfaltu	lesního	
cykloše	a je	tu	lesní	chodník.	Ten	nás	zavede	po	státní	hranici	na	
vrchol	Velké	Javořiny.	Mlha	hustější	než	v prádelně.	„Někde tady 
vpravo je vysílač“,	praví	zeměměřič	Jiří.	Vypadá	to,	že	obcházíme	
vrchol.	U tabule	chvíli	váháme,	jestli	vlevo	nebo	vpravo.	Usoudíme,	
že	vpravo.	Dobrá	volba.	Asi	po	100m	narážíme	hlavami	přímo	do	
konstrukce	vysílače.	Opodál,	v mlze,	slyšíme	hlasy	našich	kolegů.	
Připojujeme	se	k nim	a  snažíme	se	o  společné	zamlžené	 foto.	
Hotovo,	odcházíme	do	Holubyho	chaty.	V chatě	je	prázdno,	takže	
jsme	rychle	obslouženi.	V útulném	prostředí	 je	příjemně	 teplo,	
nikomu	se	nechce	nikam	spěchat.	Vychutnáváme	si	kyselicu,	pivo,	
čaj,	rum.	Odcházíme	a slibujeme	si,	že	se	tu	ještě	jednou	musíme	
vrátit	za	krásného	počasí.	A třeba	si	to	i vyšlápnout	na	kolech.	Ten	
skoro	30	km	dlouhý	sjezd	na	slovenskou	stranu	by	určitě	stál	za	to!	
Po	červené	značce	odcházíme,	nejdříve	po	louce	a pak	lesem,	kolem	
'Bětina	Javoru'	ke	'Kamenné	búdě'.	Tady	odbočujeme	na	žlutou	
a potom	po	NS	podél	potoka	do	Vápenek.	V potoku	si	důkladně	
myjeme	pohorky,	abychom	nezklamali	šoféra.	U autobusu	nám	
něco	bzučí	nad	hlavami.	„Všichni se podívejte nahoru a zamávejte 
na toho komára“,	slyšíme	Peťu.	Činíme	tak	a jsme	vyfoceni	z dronu.	
Ještě	nám	komár	dělá	společné	foto	na	schodech	před	kapličkou,	
nasedáme	do	busu	a jedeme	domů.	

Na	Hukvaldech	jsme	něco	po	šesté.	Podepisuji	šoférovi	stasku	
a přikládám	pozornost	od	pasažérů.	Šofér	se	již	zeširoka	směje.	
„Já už vím, proč ten Luboš s vámi tak rád jezdí !“.

Červ*
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KOPANÁ HUKVALDY 2020

Činnost oddílu kopané

Rok	2020	byl	z hlediska	spolku	TJ	Sokol	Hukvaldy	a konkrétně	
oddílu	kopané	vcelku	nezvyklý.	Naše	činnost	byla	zásadně	ovliv-
něna	celosvětovou	pandemií	Covid-19.	Ačkoliv	jsme	investovali	do	
zimní	a jarní	přípravy	našich	sportovců	čas	a peníze,	nepodařilo	se	
soutěžní	ročník	2019-2020	regulérně	dohrát,	a tak	byly	konečné	
výsledky	stanoveny	dle	aktuálních	tabulek,	bez	rozdílu	na	počet	
odehraných	zápasů.	Družstvo	mladších	žáků	se	celkově	umístilo	
na	13.	místě	z 18	týmů,	družstvo	starších	žáků	skončilo	na	6.	místě	
z 11	týmů,	obě	družstva	hrála	v systému	6+1	okresní	přebor.	Ve	vel-
kém	fotbale	byla	upřena	pozornost	na	výkony	našich	dorostenců,	
kteří	nakonec	skončili	na	4.	místě	ze	14	týmů,	a to	pouhý	1 bod	
od	druhé	příčky,	a především	na	družstvo	mužů,	kteří	nakonec	
dopadli	tabulkově	nejlépe	ze	všech	kategorií	a v okresním	přeboru	
se	celkově	umístili	na	3.	místě	z devíti	týmů.

V aktuálním	ročníku	2020-2021	se	opětovně	potýkáme	se	
zastavením	soutěží	a s nejistými	vyhlídkami,	v důsledku	vládního	

nařízení.	Dalo	by	se	říct,	že	se	sportovní	amatérský	život	v ČR	
zmrazil	a nikdo	nyní	neví,	kdy	a za	jakých	podmínek	vláda	ČR	
umožní	našim	hráčům	opět	plnohodnotně	trénovat	a poměřovat	
své	dovednosti	s ostatními	soupeři.

Výbor oddílu kopané

Na	 jarní	 valné	hromadě	byl	 zvolen	nový	 výbor	 ve	 složení	
Petr	Giergiel,	 Tomáš	Sasín,	Zdeněk	Bůžek,	Martin	Vicher,	
Daniel	Hubeňák,	Jiří	Tobiáš,	Jiří	Matula,	Jan	Sasín	a Petr	Žáček.	
Následně	 byl	 na	 první	 schůzi	 zvolen	 předseda	Petr	Giergiel	
a místopředseda	Tomáš	Sasín.	Chtěl	bych	tímto	poděkovat	za	
dlouhodobou	práci	pro	náš	klub	 členovi	 Ivo	Válkovi,	 který	 se	
po	letech	již	rozhodl	nekandidovat,	a také	bývalému	předsedovi	
Zdeňkovi	Bůžkovi	nejen	za	jeho	čas	a energii,	kterou	fotbalovému	
oddílu	z pozice	předsedy	věnoval.	

Rekonstrukce plochy fotbalového hřiště

Každé	 sportovní	 odvětví	má	 svá	 specifika	 a  aby	 se	mohli	
jednotliví	sportovci	co	nejlépe	v konkurenčním	prostředí	rozví-
jet,	potřebují	kvalitní	zázemí.	Dlouhodobě	se	náš	klub	podílí	na	
sportovním	vyžití	a rozvoji	místní	mládeže.	Máme	moderní	šatny,	
všechny	kategorie	vedou	licencovaní	trenéři,	máme	zakoupeno	
dostatečné	množství	míčů	a tréninkových	pomůcek,	ale	potýkali	
jsme	se	s nekvalitní	tréninkovou	a hrací	plochou.	Protože	jsme	
nedisponovali	dostatečnými	finančními	prostředky	a ani	státní	
dotační	tituly	nešlo	využít,	obrátili	jsme	se	na	vedení	naší	obce,	
aby	nám	pomohli	nalézt	řešení.	Po	mnohých	jednáních	s panem	
starostou	Luďkem	Bujnoškem	a paní	místostarostkou	 Ivanou	
Hrčkovou	jsme	slevili	z našich	představ	a dohodli	se	na	určitém	
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Předseda a  expředsedové oddílu kopané, kteří vyjednali realizaci rekon-
strukce hřiště
zleva Bůžek Zdeněk, Giergiel Petr, Tobiáš Jiří

Skrývka	původního	povrchu	–	laserem	naváděný	buldozer

Skrývka	původního	povrchu	–	využití	místní	firmy	pana	Opěly

kompromisu.	Z finančních	důvodů	byla	 zamítnuta	kompletní	
rekonstrukce	podloží	(kufru)	hřiště	a výstavba	tréninkové	plochy	
s umělým	povrchem,	na	druhou	stranu	dostala	zelenou	odlehčená	
verze	rekonstrukce	hlavní	hrací	plochy	s omezeným	rozpočtem.	
Konkrétně	schválený	projekt	skýtal	skrývku	zeminy,	zarovnání	
plochy	a zmírnění	svažitosti	terénu,	zhotovení	celoplošné	drenáže	
se	zachováním	stávajícího	zavlažovacího	systému	a následného	
opětovného	navezení	 zeminy	promíseného	 s  křemičitým	pís-
kem	a zasetím	trávy.	Z vlastních	zdrojů	 fotbalový	klub	nechal	
předem	zpracovat	 studii	 proveditelnosti,	 dodatečně	objednal	
a uhradil	drenáže	podél	hřiště	pro	zvýšení	efektivnosti	odvodu	
srážkové	vody,	a také	hradil	v průběhu	stavby	vícenáklady.	Aby	
oddíl	ušetřil	další	prostředky,	uspořádal	v průběhu	roku	několik	
brigád,	ať	už	v přípravné	fází	realizace	–	odstranění	zábran	za	
branou,	likvidace	starých	brankových	konstrukcí,	příprava	tré-
ninkového	škvárového	hřiště	 formou	 likvidace	náletů,	nátěru	
branek;	 realizoval	první	 fázi	plošné	úpravy	 stávající	 škvárové	
plochy	mechanickým	rozemletím	a nahrubo	srovnáním	plochy.	
V závěrečné	fázi	rekonstrukce	hlavní	hrací	plochy	byly	vyhlášeny	
dvě	brigády	na	sbírání	kamenů,	které	zůstaly	po	finální	strojové	
úpravě	na	povrchu.	Všem	členům	fotbalového	oddílu,	kteří	se	
na	brigádách	spolupodíleli	děkuji.	Se	zhotovitelem	dále	výbor	
vyjednal	 v  rámci	 ceny	projektu	zarovnání	 tréninkových	ploch	
za	 branami	 a  jejich	 osetí.	Klub	nesl	 také	dodatečné	náklady	

s pronájmem	tréninkového	hřiště	v Chlebovicích	a s dopravou	
na	mistrovská	utkání,	neboť	všechny	utkání	byly	odehrány	na	
soupeřových	hřištích.	

A výsledek?	Sice	nám	po	 třech	 slunečných	 letech	nepřálo	
počasí,	bylo	často	deštivo,	což	v kombinaci	s umístěním	hřiště	
na	bývalém	rybníku	způsobilo	časové	prodlevy,	ale	nakonec	se	
dílo	zdařilo.	Hřiště	se	zazelenalo	a všichni	místní	fotbalisté	se	
těší,	až	na	něj	na	jaře	budou	moci	vyběhnout.	

V  této	souvislosti	bych	chtěl	speciálně	poděkovat	bratrům	
Tomášovi	 a Honzovi	 Sasínovi,	 kteří	 celou	 realizaci	 z  pozic	
správců	hřiště	nejen	dozorovali,	technicky	připomínkovali,	ale	
hlavně	neváhali	kdykoliv	přiložit	ruku	k dílu.	Dále	mé	poděkování	
směřuje	k Milanu	Tomkovi	a Janu	Kosovi	za	bezplatné	zapůjčení	
traktobagru	při	brigádách,	dále	místní	autodopravě	pana	Opěly	
a jeho	synům,	kteří	nám	byli	k dispozici	a nejednou	tahali	z hřiště	
zapadlou	techniku.	

Za	celý	oddíl	 kopané	bych	 rád	v neposlední	 řadě	vyzdvihl	
kladný	postoj	k rozvoji	sportu	v naší	obci	všech	zastupitelů	obce.	
Schválením	obecní	dotace	ve	výši	1	600	000	Kč	umožnili	celou	
rekonstrukci	 fotbalového	hřiště	 na	Hukvaldech	 zrealizovat.	
Děkujeme.	

  Petr Giergiel, předseda oddílu kopané

Fotoreportáž z rekonstrukce hřiště na Hukvaldech 2020
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Skrývka	původního	povrchu	–	hotovo,	včetně	zmírnění	původních	výško-
vých rozdílů

Rozvoz původní zeminy na celoplošnou drenáž

Návoz materiálu na celoplošnou drenáž

Dovoz křemičitého písku a opět p. Opěla v akci, když tahal zapadlý tahač

Srovnání křemičité písku graderem Promísení hlíny a písku

Návoz materiálu na celoplošnou drenáž Celoplošná drenáž
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První závlaha

A už se nám hřiště po třech týdnech zelená…

Hotovo	–	smíchán	písek	s hlínou,	srovnáno,	zaválcovánoZávěrečné srovnání plochy laserem naváděným graderem

Zaseto
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Po roce  
do Betléma za světlem a nadějí

Z FarnostiZ Farnosti festival

Vánoční	svátky	nám	každý	rok	připomínají,	že	naděje	občas	
vyvěrá	na	nečekaných	místech.	Město	Betlém	patřilo	před	dvěma	
tisíci	lety	k těm	nejzapadlejším	koutům	tehdejší	Palestiny.	A přesto	
se	tam	staly	události,	které	od	té	doby	dodávají	naději	milionům	lidí.	

Už	 loni	 jsme	na	Štědrý	den	otevřeli	 rychaltický	betlém	pro	
každého,	kdo	se	u něj	chtěl	zastavit	a zadívat	se	do	pokojné	scenérie	
jesliček.	Se	stejným	pozváním	přicházíme	i letos,	kdy	naději	potře-
bujeme	možná	ještě	víc	než	vloni.

Zveme	Vás	do	Betléma,	který	bude	ve	vánočně	nazdobeném	
rychaltickém	kostele	k vidění	na Štědrý den od 10 do 15 hodin. 
Zároveň	budeme	mít	připravené	betlémské světlo,	které	si	můžete	
odnést	do	svých	domovů.	V kostele	 také	naleznete	 inspiraci,	 jak	
společně	prožít	 štědrý	večer	kolem	 jednoho	stolu.	Připravíme	
i občerstvení	(v závislosti	na	aktuálních	epidemických	opatřeních)	
a hlavně	budeme	rádi,	když	si	k nám	na	Štědrý	den	najdete	cestu.

Časy	 vánočních	 bohoslužeb	 v Rychalticích,	Hukvaldech	
a Hájově	je	zatím	obtížné	plánovat.	Aktuální	informace	ale	najdete	
na	novém	webu	farnosti	(www.farnost-rychaltice.cz).

Přejeme	Vám	pokojný	advent.
Za farníky Ondřej Elbel

PŘIJĎTE SI PROHLÉDNOUT BETLÉM VE VÁNOČNÍ

ATMOSFÉŘE NAŠEHO KRÁSNĚ NAZDOBENÉHO KOSTELA.

ODNESTE SI DO SVÝCH DOMOVŮ BETLÉMSKÉ SVĚTLO.

24. 12 .
10 :00-15 :00

KOSTEL SV. MIKULÁŠE V RYCHALTICÍCH
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poesie covidová
PřísPěvky občanů

Petr Benke alias Neklan, hukvaldský 
básník,  prozaik a textař

LÉTO NA CHATOVIŠTI
Po zimě nadešlo léto,
lufťáky netrápí veto,
přijeli kosit,
záhony osít,
roušky však nosit?
Marné je prosit!
Když už jsi opustil ghetto,
drž aspoň odstup, ty sketo!

KLEC
Politici, smrtelně nás raníce,
zavřeli nám neprodyšně hranice,
v tuzemsku je dnes cílová rovinka,
pro mě to však není žádná novinka,
já žil v kleci skoro půlku života,
pro mnohé je tohle ale novota,
naříkají, že je k smrti umoří
zákaz trávit dovolenou u moří.

dOTOČNá NA KOUPALIŠTI
Naposledy svlažit trubku,
dopít sudy do dna;
pivo téměř za nákupku!
Klára je tak hodná!

S Igorem si popovídat,
s Liborem se zasmát;
málo se teď budem´ vídat,
kovid nám dal zas mat.

CHYTRá KARANTÉNA
Hlupák stoupl v ceně,
od té doby, co dlí
navzdor nepohodlí
v chytré karanténě.

VÝVOJ UdAVAČsTVí 
V ČECHáCH
1900:	Soused	hanil	císaře	pána!
1940:	Soused	nezvedl	pravici	
k árijskému pozdravu!
1980:	Soused	na	1.	máje	
nevyvěsil praporky!
2020:	Soused	nenosí	roušku!

ŠKOLA HROZBOU
Středověk dnes na mne dýchl:
syn ve škole jednou kýchl,
bez milosti domů maže,
jak mu nový zákon káže.

Jenom pár dní trval oddech,
zpátky je půst po těch hodech,
mnohý rodič zase sténá:
„Zpropadená haranténa!“

ZRUČNá BARMANKA
Už tři týdny žádný tuzér,
rouška jí však sluší tuze,
šila si ji na svou pusu
z ubrusu od Gambrinusu.

OPATRNá PANdA
V zoo si pracky panda myje
a roušku má na tlamě,
čímž tak trochu zmátla mě;
že by nějaká pandamie?

dRUHá VLNA
Včera jsem byl u Zdenky;
ano, přímo v jejím bytě.
Zase šije ústenky,
zas navléká nitě hbitě.

TAK JdE ČAs
1950:	Rozkulačování,	
kolektivisace, třídní hledisko.
1985:	Pěrestrojka,	glasnosť,	
breakdance a disco.
2020:	Trasování,	rouškovné,	
smrtnost, ohnisko.

sPOLEČNĚ  
PROTI VIRU
Nevraživost slábne léty...
Třeba dnešní Verona:
Monteky a Kapulety
spojila tam korona.

MORAVsKO- 
sLEZsKÝ RECEPT
Česneku tři stroužky
a štamprle slivovice -
netřeba ti roušky,
nezkosí tě virus více!

RUsKÝ RECEPT
Nejlépe ví Rus, 
ten Slovan krotký,
jak zničit virus:
stakanem vodky! 

VYMEZENÝ PROsTOR
Pojďme na to, pamětníci, postaru:
každý den po fajrontu
před Teskem vystát frontu,
užít	si	svých	15	metrů	prostoru!

NAdĚJE UMíRá 
PŘEdPOsLEdNí
Karanténa, odstupy a zakryté pusy?
Opatření, zákazy, které život dusí?
Vyhnali jsme Habsburky, 
Germány i Rusy!
Jenom ať si korona zotročit nás zkusí!

TA sMRTíCí POTŘEBA 
sdRUŽOVáNí
Minulo bezstarostné léto,
nastalo opatrné září;
v soukolí státu trochu dře to,
zastánci s odpůrci se sváří.

Od září žezlo převzal říjen;
odborník odborníka tupí...
Mé oko uschlé listí zří jen,
co v prázdné ulici se kupí.

Listopad nese kromě tlení
stanného práva vysvětlení:
Jste pořád lidmi! Víc v tom není.

APAGE sATANAs
Odstup satane
Copak nečteš nařízení
Máš udržovat
Minimálně dvoumetrovou
Vzdálenost

ZKUŠEBNA
Ze sklepa duní naštvané bicí...
Vrací se sláva zašlá?
Před stanným právem a prohibicí
kapela únik našla.

Lahváče, tabák, špilce a šprýmy....
Jen ať si režim zpřísní!
Zrušené hraní nahradí streamy
a tvorba nových písní.

MORAVsKÝ PLáN
Až pomine koronečka,
sejdeme sa pod lipků,
v krojách spolu u vínečka
zabékáme ve sklípku!

sLEZsKÝ PLáN
Až vyšumí kovídeček,
přes manželek výhrady
stáhnem´ piva dvacet beček
v restauraci U Rady!

RAdUJME sE, VEsELME sE
Apokalypsa se nakonec nekonala
Lidstvo přežilo
Lidstvo přežije všechno
Zbyly jen mořské pláže
Plné mrtvých velryb
Udušených nepotřebnými odhozenými
Vdechnutými rouškami

ČEsKá EKONOMIKA 
OPĚT NA VZEsTUPU
Chytli mě bez roušky
a tak jen pro dnešek
tři platy vysolím
za hnusný prohřešek!

Kámoš je na tom hůř:
má krčmu za tratí,
zavřel v půl deváté,
tři mega zaplatí!
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SpolečenSko-kulturní ‘Vajt’

Nela Husták korNetová

Když	někdy	tápeš
s myšlenkou	v dálce
když	jede	mozek
jen	na	tři	válce

Výkon	je	nutný
jenže	se	nechce
pomoc	je	nasnadě
vyřeš	to	lehce

Je	tu	jedna	instituce
která	skýtá	ochranu
ať	chceš	v klíně	složit	ruce
nebo	šnýtek	po	ránu

Název	co	je	nade	dveřmi
sotva	někdo	vysloví
všichni	kolem	dobře	vědí
sem	se	chodí	‘K Vajtovi’

Chodí	sem	mladí
chodí	sem	moudří
ti	co	jsou	v klidu
ti	co	se	bouří

Přijď	si	sem	pro	radu
nebo	všem	rozum	dát
od	plic	se	rozohnit
nebo	se	pousmát

Ať	už	sedíš	tiše	v rohu
nebo	šíříš	osvětu
k osvěžení	suchých	hrdel
piv	tu	vaří	paletu

Deset,	dvanáct,	místní	Ale
sedumnáctka	Revoluční
medové	i zázvorové
(je	to	všechno	práce	ruční)

Do	půllitru,	do	třetinky
objem	nezná	hranice
do	džbánku	ti	dají	domů
(nebo	v petce	z lednice)

Nevadí,	že	jsi	tu	prvně
‘U Vajta’	se	neztratíš
hlavní	je,	když	před	odchodem
útratu	si	zaplatíš

A když	tady	sedíš	věčně
když	tě	tady	dobře	znají
pod	strop	pěkně	vedle	dalších
vyvěsit	ti	fotku	dají

Nemysli	si,	že	tu	všichni
jenom	pijou	zlatý	mok
z výčtu	místních	aktivit
mohl	by	jsi	dostat	šok

Tvarůžky	i rybí	hody
to	je	vždycky	plný	sál
krmáš	nebo	stavba	májky
taky	penaltový	král

K tomu	turnaj	v mariáši
(karty	sviští,	prach	se	víří)
i turnaje	v kulečníku
na	tři	koule	...nebo	čtyři

Osazenstvo	je	tu	různých
profesí	i zkušeností
k tomu	navíc,	světe	div	se
bílá	kočka	...z masa	...z kostí

Všemožné	spolky	a skupiny
chodí	sem	propláchnout	ledviny
i chlapi	co	mají	na	tričkách
balón	v růžových	tlapičkách

Volejbal	a turisti
taky	školní	sdružení
při	diskuzích	na	svých	schůzích
místní	auru	ocení

'U Vajta'	to,	chci	tím	říci
je	jak	v jiných	dědinách
'vše	pro	všechny'	ať	už	jdete
sami	nebo	v skupinách
 
Chápu	dneska,	že	můj	
výrok,	je	docela	porézní
platí	totiž	jenom	tehdy,	
když	restrikce	odezní

Lukáš Sládek

Hukvaldská	rodačka	a absolventka	JAMU,	Nela	Husták	Kor-
netová,	byla	nominovaná	na	cenu	Thalie	v kategorii	Alternativní	
Divadlo	za	její	výkon	v představení	“Tumor:	karcinogenní	romance”,	
které	zároveň	i režírovala.	Ceny	Thálie	udílí	Herecká	asociace	od	
roku	1993	za	nejlepší	divadelní	výkony.	Ocenění	je	pojmenováno	
po	múze	komedie	Thálii.	Letos	kvůli	pandemii	koronaviru	pro-
běhlo	vyhlašování	cen	14.	listopadu	místo	přímého	přenosu	ČT1	
z Národního	Divadla	zcela	netradičně,	a to	online	na	dálku	přímo	
z domovů	nominovaných.	Nela	sošku	nakonec	neobrdžela,	ale	už	
samotná	nominace	je	velkým	oceněním.

https://cenythalie.cz/

Nela	Husták	Kornetová,	která	dlouhodobě	tvoří	jak	v ČR,	tak	
v Norsku,	kde	vede	uměleckou	skupinu	T.I.T.S.	byla	letos	nomino-
vaná	ještě	na	další	dvě	Ceny	Divadelních	Novin	a to	za	tvůrčí	diva-
delní	počiny	v uplynulé	sezóně	v kategoriích:	Alternativní	divadlo	
(za	incenaci	Badman)	a Taneční	a pohybové	divadlo	(za	inscenaci	
Tumor:	karcinogenní	romance).	O laureátech	rozhoduje	odborná	
porota.	V pondělí	2.	listopadu	2020	se	uskutečnilo	on-line	vyhlašo-
vání	Cen	Divadelních	novin	za	sezónu	2019/2020	a Nela	Husták	
Kornetová	nakonec	získala	cenu	v kategorii	Alternativní	divadlo	

za	inscenaci	Badman.	Představení	mělo	svou	českou	premiéru	ve	
Studiu	Alta	v Praze	během	festivalu	Nultý	Bod.

https://www.divadelni-noviny.cz/ceny-divadelnich-novin-za-
sezonu-2019-2020

https://titsperformancegroup.com/

Ivana Hrčková, místostarostka
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Bizarní sezóna, i tak úspěšná

V lednu	letošního	roku	se	zdálo,	že	to	bude	rok	jako	každý	jiný,	
a tak	i přípravu	na	cyklistickou	sezónu	jsem	poskládala	jako	vždy	
už	od	prosince,	abych	nabrala	dostatečný	objem	kilometrů	na	kole,	
hlavně	pro	plánované	dlouhé	maratony	horských	kol	(XCM).	

V březnu	jsem	se	začala	těšit	na	první	závody,	které	se	plnily	
v cyklistických	kalendářích	od	konce	března	až	do	září.	Bohužel	situ-
ace	s narůstající	pandemií	nabrala	směr,	který	nebyl	vůbec	přívětivý	
ke	sportovcům	na	úrovni	profi	i hobby	závodníkům.	Veškeré	závody	
dostaly	stopku	až	do	konce	května.	Bylo	důležité	zachovat	si	motivaci	
a neztrácet	naději,	že	zase	budeme	moci	alespoň	částečně	závodit.	

Neváhala	jsem	se	účastnit	prvního	povoleného	závodu	na	konci	
května.	A i když	šlo	o časovku	do	vrchu	na	silničním	kole,	tedy	velmi	
krátký	závod	oproti	několikahodinovým	maratonům,	v přípravě	na	
sezónu	mi	přišla	velmi	vhod	a přinesla	mi	1.	místo	na	úvod.	

Absence	sportovních	soutěží	a pozvolné	uvolňování	závodů	
přitáhlo	na	starty	kolikrát	 i  zvučná	 jména	z  jiného	sportovního	
odvětví,	než	z cyklistického.	Například	na	známém	maratonu	Drásal	
v Holešově	jsem	se	potkala	na	startu	s rychlobruslařkou	Martinou	
Sáblikovou	na	stejné	trati.	

Věděla	jsem,	že	jsem	přípravu	na	letošní	sezónu	nepodcenila,	
ale	i tak	byly	letošní	maratony	technicky	náročné.	Na	Mistrovství	
ČR	v maratonu	horských	kol	 v Dolní	Moravě	nám	pořadatelé	
připravili	pěkně	 těžkou	zkoušku	v  technice,	 síle	 a  vytrvalosti.	
Několikakilometrové	táhlé	výjezdy	s průměrem	stoupání	7-20%	se	
střídaly	s kamenitými	sjezdy	a výjezdy,	nechyběly	kořenové	pasáže.	
Tento	maraton	byl	vůbec	nejnáročnější	a na	hranici	ultramaratonu	
(112	km,	3900 m převýšení).	O to	více	v cíli	zamrzí,	když	mi	dres	
mistryně	ČR	utekl	o pouhou	minutu,	nicméně	i titul	vícemystrině	
ČR	v maratonu	je	pro	mě	velká	výhra	a motivace	do	dalších	let!

V seriálu	ŠKODA	AUTO	ČESKÝ	POHÁR	horských	kol	v mara-
tonu	jsem	v kategorii	Masters	35	–	44	let	obsadila	celkově	3.	místo.	

Závodů	bylo	letos	méně,	za	to	přilákaly	velmi	dobrou	konku-
renci,	proto	si	každého	pódiového	umístění	velmi	cením.		

Děkuji	obci	Hukvaldy,	která	mě	 i  letos	finančně	podpořila.	
A v těchto	dnech	už	se	začínám	opět	pomalu	připravovat	na	tu	další,	
věřím,	že	úspěšnou,	sezónu…	

Výsledkové shrnutí sezóny 2020:

Slavkovské	radary	(časovka,	silnice),	1.	místo

Xtreme	triatlon	Brušperk	(x-terra	triatlon),	1.	místo

Drásal	(XCM,	120	km/3500	v.m.),	8.	místo	

Škoda	Auto	Dolní	Morava,	(XCM,	112km,	3900	v.m.),	2.	místo

Hostýnská	50	(XCM),	1.	místo

Rusavská	50	(XCM),	1.	místo

Silesia	bike	marathon	(XCM,	93km/2200	v.m.),	1.	místo

Beskyd	tour	(silniční	závod,	120km/2000	v.m.),	1.	místo

Author	Šela	maraton	(XCM,	73km/1600	v.m.),	3.	místo

Polanský	charitativní	běh	(běh	10km),	3.	místo

Markéta Giergielová
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„Nebuďte NeviditelNí…“

Aktuální	 roční	 období	 sebou	 nyní	
přináší	 i  pozdní	 rozednívání	 či	 brzké	
stmívání,	dále	tak	související	povětrnostní	
vlivy	–	mlhu,	hustý	déšť	či	sněžení.	Morav-
skoslezští	preventisté	spolu	s dopravními	
policisty	 a  krajským	 koordinátorem	
BESIPu	 započali	 opětovně	 apelovat	 na	
nejzranitelnější	 účastníky	 silničního	
provozu	–	chodce	i cyklisty	–	aby	nepod-
ceňovali	 tuto	skutečnost	a dbali	na	svou	
viditelnost.

Preventivní	akce	s názvem	„Nebuďte	
neviditelní“	byla	5.	 října	2020	 zahájena	
například	 v Ostravě	 (Hrabůvce)	 či	 na	
Bruntálsku.	 Preventisté	 spolu	 s  kolegy	
z dopravní	 služby	 však	do	 terénu	vyráží	
celý	 týden	a  zejména	chodcům	připomí-
nají	základní	zásady	bezpečného	pohybu	
na	 silnicích	 v  době	 snížené	 viditelnosti.	
Následný	den	(6.	října	2020)	preventisté	
s dopravními	policisty	 zamířili	 za	 zrani-
telnými	účastníky	silničního	provozu	opět	
na	Ostravsko,	ale	i na	Krnovsko,	Třinecko	
či	 do	Kopřivnice.	 S  preventisty	 se	 však	
chodci	setkali	či	setkají	též	na	Karvinsku	
či	Opavsku.

Díky	 užití	 retroreflexního	 prvku	
může	 řidič	 zaregistrovat	 chodce	 až	 na	
vzdálenost	200	metrů.	 Je-li	 však	chodec	
oblečen	 do	 tmavého	 ošacení,	 řidič	 jej	
spatří	na	 vzdálenost	 až	desetkrát	menší	
(cca	20 metrů).	Reflexní	prvky	je	vhodné	
umístit	na	pohyblivé	části	těla,	nejlépe	na	
kotník	 či	 zápěstí	 (případně	 obě	místa),	
vždy	na	 stranu	 směrem	do	vozovky	 tak,	
aby	prvky	byly	viditelné	a díky	nim	se	stal	
viditelným	i chodec.	

Dětem	 je	 vhodné	 opatřit	 oblečení	
s  reflexními	 doplňky,	 reflexní	 mate-
riál	 by	měl	 být	 i  součástí	 školních	 bra-
šen	 či	 batohů.	Zejména	mladší	 školáci	
mohou	být	méně	soustředění,	někteří	ještě	
neumí	předvídat	a odhadovat	vzdálenost.	
Je zapotřebí,	aby	byli	co	nejvíce	viditelní	
a  řidič	měl	 vůbec	možnost	 včas	 zareagovat.	Dopravní	 výuce	
nejmenších	školáků	se	preventisté	věnují	permanentně	prostřed-

nictvím	přednášek	a besed,	za	všechny	lze	
připomenout	projekty	například	Zebra	se	
za	Tebe	nerozhlédne,	Policejní	pohádky	či	
Markétina	dopravní	výchova.

Někteří	starší	školáci	zas	při	pohybu	
v  silničním	 provozu	 užívají	 sluchátka	
a  poslouchají	 hudbu.	 Tato	 skutečnost	
pak	může	 komplikovat	 orientaci	 v  kri-
tické	 dopravní	 situaci,	 opět	 je	 vhodné,	
aby	„nebyli	neviditelní“	a řidič	měl	šanci	
reagovat.	Ohroženou	skupinou	jsou	však	
také	 senioři.	 Jejich	 pohyblivost	může	
být	 limitována,	stejně	 jako	zrak	či	sluch.	
Orientace	seniora	v silničním	provozu	tak	
může	být	svízelnější.	

Nejen	zmíněné	nejohroženější	skupiny	
při	preventivní	akci	„Nebuďte	neviditelní“	
policisté	 při	 preventivní	 akci	 oslovili	
a  věnovali	 jim	 reflexní	 pásky.	Některým	
chodcům	 vysvětlili	 vhodné	 umístění	
reflexního	předmětu,	neboť	jej	lidé	umístili	
nesprávně	a v tmavém	oblečení	byli	sku-
tečně	obtížně	viditelní.	

Sníženou	 viditelnost	 definuje	 zákon	
jako	 situaci,	 kdy	 účastníci	 provozu	 na	
pozemních	 komunikacích	 dostatečně	
zřetelně	nerozeznají	 jiná	 vozidla,	 osoby,	
zvířata	nebo	předměty	na	pozemní	komu-
nikaci,	například	od	soumraku	do	svítání,	
za	mlhy,	 sněžení,	 hustého	 deště	 nebo	
v  tunelu.	Zákon	 také	 ukládá	 povinnost	
chodcům,	pohybují-li	se	mimo	obec	za	sní-
žené	viditelnosti	po	krajnici	nebo	po	okraji	
vozovky	 v místě,	 které	 není	 osvětleno	
veřejným	osvětlením,	mít	na	 sobě	prvky	
z retroreflexního	materiálu	umístěné	tak,	
aby	byly	 viditelné	pro	ostatní	 účastníky	
provozu	na	pozemních	komunikacích.	

mjr. Mgr. Gabriela Pokorná
vrchní komisař     

Již	nastalo	období,	 které	 sebou	nese	
z pohledu	provozu	na	pozemních	komu-

nikacích	 „SNÍŽENOU	VIDITELNOST“.	 Co	 je	 tedy	 nutné	
připomenout	 chodcům	a  cyklistům,	kteří	 jsou	považování	 za	
nejzranitelnější	účastníky	silničního	provozu?	
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Oslavy konce roku

Blíží	se	závěr	roku	a s ním	i čas	silvestrovských	oslav.	S nimi	
také	přichází	řada	nebezpečí,	zejména	proto,	že	se	samozřejmě	
jejich	příprava	neobejde	bez	obstarání	tzv.	zábavné	pyrotechniky.	
Největší	nebezpečí	představují	neodborně	podomácku	vyrobené	
pyrotechnické	výrobky,	proto	používejte	pouze	pyrotechniku	uve-
denou	do	oběhu	legálně	s návodem,	jak	ji	obsluhovat	a skladovat.	
Zábavnou	pyrotechniku	používejte	tak,	abyste	předešli	zraněním	
nebo	škodám	na	majetku.	Pyrotechniku	skladujte	v suchu	a chladu	
(nikdy	ne	v blízkosti	 topení,	 kamen	nebo	 jiných	zdrojů	 tepla)	
a mimo	dosah	dětí.	Je	vhodné	odklidit	z balkonů	veškerý	hořlavý	
materiál,	který	by	mohla	odpálená	pyrotechnika	snadno	zapálit.	
Vždy	dodržujte	návod	výrobce.	Při	manipulaci	nemiřte	na	sebe	ani	
na	ostatní	osoby.	Neodpalujte	pyrotechniku	z oken	svého	bytu	či	
domu.	S pyrotechnikou	manipulujte	vždy	na	volném	prostranství,	
v dostatečné	vzdálenosti	od	domů,	zaparkovaných	aut,	kontej-
nerů,	stromů	a keřů	(použití	pyrotechnických	výrobků	v bytech	
a uzavřených	prostorách	je	zpravidla	zakázáno).	Nesbírejte	nevy-
buchlé	petardy	a nesahejte	na	ně.	A rozhodně	nikdy	nepoužívejte	
pyrotechniku	pod	vlivem	alkoholu.	V neposlední	řadě	nesmíme	
zapomenout	na	domácí	zvířata.	Uvědomme	si,	že	zvířata	velice	
bolestně	 vnímají	 zvukové	projevy	při	 odpálené	pyrotechnice,	
když	např.	pes	má	oproti	člověku	asi	16x	citlivější	sluch.	A stres,	
strach,	agrese	nebo	pokusy	o útěk	našich	domácích	mazlíčků	jsou	
ty	nejmenší	následky	našich	veselých	silvestrovských	oslav.

Advent přichází

Začíná	období	adventu,	které	je	neodmyslitelně	spjato	s pou-
žíváním	svíček.	Domácnosti	jsou	v dnešní	době	doslova	přeplněny	

hořlavými	materiály.	Čalounění	nábytku,	koberce	nebo	závěsy	
jsou	vyrobeny	z lehce	hořlavých	látek.	I přes	častá	varování	hasičů	
dochází	každý	rok	v období	adventu	k mnoha	požárům	způsobe-
ných	rozšířením	ohně	od	hořící	 svíčky	umístěné	na	adventním	
věnci.	 Jakákoli	 zapálená	 svíčka	 je	 v  podstatě	 otevřený	oheň,	
a proto	bychom	při	manipulaci	s ní	měli	dbát	zvýšené	opatrnosti.	
Je	potřeba	si	uvědomit,	že	ne	každý	adventní	věnec	je	určen	k zapa-
lování.	Při	pořizování	adventního	věnce	je	tedy	potřeba	zjistit,	zda	
se	jedná	pouze	o dekorativní	adventní	věnec,	na	kterém	se	svíčky	
nezapalují	nebo	je	adventní	věnec	upraven	tak,	aby	při	dodržení	
bezpečnostních	pravidel	nedošlo	k  zapálení	 chvojí	 a dekorace	
umístěné	na	adventním	věnci.	Na	první	pohled	se	věnec	určený	
k zapalování	liší	od	dekorativního	tím,	že	je	svíčka	oddělena	od	
chvojí	nehořlavou	podložkou.	Toto	však	nelze	vztáhnout	paušálně	
na	každý	adventní	 věnec,	proto	 vždy	před	koupí	 zkontrolujte	
návod,	který	by	měl	být	ke	každému	adventnímu	věnci	připojen.	
Dále	je	nutné	vybrat	i vhodné	místo,	kde	bude	adventní	věnec	se	
zapálenými	svíčkami	umístěn.	Zapálený	adventní	věnec	umístěte	
na	nehořlavou	podložku.	Rozhodně	není	vhodné	umístit	adventní	
věnce	tam,	kde	by	mohlo	dojít	ke	styku	zapálené	svíčky	s hořlavým	
vybavením	domácností	např.	k oknům,	kde	vlivem	průvanu	může	
dojít	k pohybu	záclon	do	blízkosti	 svíčky,	do	blízkosti	 sedacích	
souprav	nebo	na	police	 a  skříně,	 kde	může	dojít	 k  rychlému	
rozšíření	případného	požáru.	Dávejte	také	pozor	domácí	zvířata	
nebo	děti,	které	mohou	při	hře	snadno	převrhnout	hořící	svíčku	
a neštěstí	je	na	světě.	Zapálené	svíčky	na	adventním	věnci	stejně	
jako	jiný	otevřený	oheň	nikdy	nenechávejte	bez	dozoru.	I krátké	
opuštění	bytu	se	může	vlivem	malé	nehody	jako	třeba	zapomenutí	
klíčů	nebo	zaseknutému	zámku	protáhnout	na	delší	dobu,	během	
které	se	případný	požár	snadno	rozšíří	na	celý	byt.	Proto	vždy	při	
opuštění	bytu	jakýkoli	oheň	spolehlivě	uhaste.

Nejen	chodci,	ale	i řidiči	motorových	vozidel,	by	měli	mít	při	
pohybu	na	komunikacích	zodpovědný	přístup.	Řidič	motorového	
vozidla	by	 se	měl	 chovat	obezřetně,	 ohleduplně,	být	pozorný	
a především	soustředěný	na	jízdu.	Podzimní	období	sebou	přináší	
deště,	mlhy,	mrholení	a to	jsou	faktory,	které	viditelnost	zhoršují.	
Podobné	je	to	i u chodců	a cyklistů.	Stále	se	najde	mnoho	těch,	
kteří	podceňují	fakt,	že	při	vhodně	zvoleném	oblečení,	které	je	
opatřeno	reflexními	prvky,	mohou	zvýšit	svou	viditelnost	a eli-
minovat	riziko	kolize	s vozidlem.	Na	trhu	je	velká	škála	cenově	
dostupných	reflexních	prvků	(přívěšky,	pásky,	zipy,	čepice,	klip	
a další).	Umístěním	reflexního	prvku,	nejlépe	na	pohyblivou	část	
těla,	zvýšíte	svou	viditelnost	až	na	vzdálenost	200	metrů.	A proto	
na	pozemní	komunikace	vstupuj	s vědomím:		„Když	jsi	vidět	je	
to	plus,	nesrazí	Tě	žádný	vůz“!

por.	Bc.	Martina	Jablońská,	tel.	727	942	694
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Pokyny Pro autory článků
V  případě, že chcete přispět do Hukvaldského občasníku, dodržujte, prosím, 
předepsané pokyny pro úpravu příspěvků:

•	 Program:	MS	Word,	Open	Office
•	 Font:	Times	New	Roman
•	 Velikost:	12
•	 Řádkování:	1,5
•	 Zarovnání:	do	bloku
•	 Odsazení	odstavce:	žádné
•	 Na	konci	příspěvku	vždy	uvádějte	autora.
•	 Soubor	musíte	 vždy	 uložit	 pod	 nějakým	názvem,	 pokud	možno	 stejným	 jako	 je	

název	vašeho	příspěvku.
•	 Pokud	posíláte	fotografie,	ukládejte	je	s popiskem,	který	vystihuje,	co	na	fotografii	je.
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MATUŠKOVÁ ANNA 
- OPRAVNA OBUVI,

Rychaltice 111, Hukvaldy

si Vám dovoluje oznámit 
změnu otevírací doby

OD 1. 1. 2021
PŘÍJEM A VÝDEJ 

ZAKÁZEK
ÚTERÝ - ČTVRTEK

10.00 – 17.00
Věřím, že tuto změnu přijmete 

s pochopením. Děkuji.

Nabízíme  
k prodeji byt 3+1

v rodinném domku
na Hukvaldech

se zahradou a garáží.
Cena dohodou.
Informace na

tel. čísle 731 933 219

Měření silničního provozu – osobní vozidla

Rychaltice – na Juřeňáku - 1. 6. - 15. 6. 2020
směr	z kopce směr	do	kopce

počet
vozidel

průměrná
rychlost

maximální
rychlost

počet
vozidel

průměrná
rychlost

maximální
rychlost

motocykly 3 22,5 27 19 32,9 76
osobní	vozidla 8605 57,5 113 6991 54,0 108

nákladní	+	autobusy 876 49,1 74 521 46,2 99
celkem 9484 56,7 113 7531 53,4 108

dolní sklenov – u základní školy - 15. 6. - 29. 6. 2020
směr	Hukvaldy směr	Rychaltice

počet
vozidel

průměrná
rychlost

maximální
rychlost

počet
vozidel

průměrná
rychlost

maximální
rychlost

motocykly 694 32,3 85 462 30,0 108
osobní	vozidla 21944 50,4 103 20762 50,7 96

nákladní	+	autobusy 674 51,0 100 856 45,1 82
celkem 23312 49,8 103 22080 50,1 108

Povolená	rychlost	40	km/h,	limit	45	km/h.
Hodnoty	jsou	za	24	hodin,	vždy	do	12:00	uvedeného	dne.

...	Pokračování	ze	strany	10
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