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„Rekonstrukce bývalého kravína v Hukvaldském dvoře“
		Cílem	tohoto	projektu	je	kompletní	rekonstrukce	bývalého	

kravína	(střecha,	podlahy,	sítě,	 topení,…).	Rekonstruovaná	bu-
dova	bude	mít	široké	využití	(obecní	knihovna,	galerie,	obřadní	
síň,	učebny	ZUŠ,	prostory	k pronájmu).

Projekt	bude	spolufinancován	Ministerstvem	pro	místní	roz-
voj	v rámci	programu	Podpora	revitalizace	území.	Na	stavbu	ješ-
tě	nebyla	uzavřena	smlouva	o dílo.	Výběrové	řízení	na	dodavatele	
právě	probíhá,	o zhotoviteli	stavby	by	mělo	být	rozhodnuto	po-
čátkem	května	2021.	Zahájení	stavebních	prací	se	předpokládá		
letos		v červnu	a ukončení	v březnu	2023.

Skutečná	realizační	cena	bude	známa	až	po	výběrovém	řízení	
na	dodavatele	stavby.	Od	této	ceny	se	bude	odvíjet	i skutečná	výše	
poskytnuté	dotace	a finanční	podíl	obce

Financování	 výše	 jmenovaných	 akcí	 bude	 zajištěno	 inves-
tičním	úvěrem	ve	výši	36	mil.	Kč	(22	mil.	splašková	kanal.	+	14	
mil.	rekonstrukce	kravína).	Výběrové	řízení	na	poskytnutí	úvěru	
právě	probíhá.		Termín	pro	podání	nabídek	je	stanoven	na	21.	4.	
2021.

„Nástavba odborných učeben ve 4. NP ZŠ a MŠ Leoše 
Janáčka“

Předmětem	projektu	jsou	stavební	úpravy	budovy	školy	-	ná-
stavba	 a  vybudování	 2	 odborných	 učeben	 včetně	 zajištění	 bez-
bariérovosti	 těchto	učeben,	 2	 odborných	kabinetů	 a  sociálního	
zázemí,	vybavení	učeben	a dále	úprava	venkovního	prostranství,	
oprava	oploceni	a příjezdové	komunikace.

Projekt	bude	spolufinancován	Ministerstvem	pro	místní	roz-
voj	z integrovaného	regionálního	operačního	programu.

„Výsadba v obci Hukvaldy – Ovocný sad, alej a mokřad“
Předmětem	projektu	je	vytvoření	krajinného	prvku	v intravi-

lánu	obce	Hukvaldy.	V rámci	realizace	dojde	k založení	ovocného		

Vážení	spoluobčané,
téměř	 pravidelně	 vás	 informuji	 o  právě	 probíhajících	 nebo	

připravovaných	 investičních	 akcích	 v  obci.	Nebude	 tomu	 jinak	
ani	v tomto	článku.	Pro	letošní	rok	je	naplánováno	zahájení	ně-
kolika	větších	akcí.

V  březnu	 byla	 zahájena	 stavba „2. etapy splaškové kana-
lizace“.Účelem	 projektu	 je	 vybudování	 další	 části	 kanalizace	
v délce	6,65	km.	Nová	kanalizace	bude	navazovat	na	kanalizaci,	
která	byla	zkolaudována	v roce	2015.	investorem	akce	je	Sdruže-
ní	měst	a obcí	povodí	Ondřejnice,	projekt	bude	spolufinancován	
Státním	fondem	životního	prostředí	České	republiky.	Na	výstav-
bu	kanalizace	byla	uzavřena	smlouva	o dílo	se	společností	MO-
BiKO-COMMODUM-HUKVALDY.	 Jedná	 se	 o  sdružení	 dvou	
firem,	které	bylo	založeno	za	účelem	realizace	této	stavby.	Stavba	
bude	dle	smlouvy	o dílo	dokončena	v červenci	2022.	Do	konce	
roku	2021	budou	vybudovány	všechny	plánované	stoky,	včetně	
veřejných	částí	kanalizačních	přípojek.	V roce	2022	budou	pro-
váděny	konečné	opravy	dotčených	komunikací.	Celkový	situační	
výkres	 s  vyznačením	 jednotlivých	 stok	 a  plánovaný	 harmono-
gram	prací	naleznete	na	webových	stránkách	obce.

Byly	 podepsány	 i  smlouvy	 na	 zajištění	 technického	 dozoru	
(TDi),		autorského	dozoru	(AD)	a dozoru	BOZP.	Celkové	inves-
tiční	náklady	projektu	činí	52,3	mil.	Kč	bez	DPH.

Podrobnější	struktura	rozpočtu	vyplývá	z následující	tabulky:

Náklady	na	projekt	již	byly	uhrazeny	v průběhu	loňského	roku.

Předmětem	 žádosti	 o  dotaci	 	 byly	 pouze	 projekt,	 stavba	
a TDi,	protože	BOZP	a AD	není	možné	z dotace	financovat.

Struktura	financování	vyplývá	z následující	tabulky:

slovo starosty

Dodavatel Kč bez DPH

projekt Vodní	zdroje	Ekomonitor	spol.	s r.o. 1	880	000,00

stavba
Společnost	MOBiKO	-	COMMODUM	
-	HUKVALDY

48	948	016,86

TDi LAVE	ENGiNEERiNG	s.r.o. 900	000,00

BOZP LAVE	ENGiNEERiNG	s.r.o. 400	000,00

AD Vodní	zdroje	Ekomonitor	spol.	s r.o. 197	800,00

Celkem 52 325 816,86

zdroj Kč

Dotace	SFŽP 28	853	659,06

Úvěr 22	000	000,00

Zdroje	obce 1	472	157,80

Celkem 52	325	816,86

Celkové investiční 
náklady projektu

45 508 511 Kč

Výše	poskytnuté	
dotace

29	540	660	Kč

Zdroje	obce 15	967	851	Kč

Celkové výdaje 
projektu

19 369 345 Kč

Dotace	iROP 17	432	410	Kč

Zdroje	obce 1	936	935	Kč
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„Oprava dřevěnice na Hukvaldech 3. etapa“
V letošním	roce	 	budeme	pokračovat	v opravě	dřevěnice	na	

Hukvaldech.	 Budou	 provedeny	 práce	 v  tomto	 rozsahu:	 rekon-
strukce	 komínového	 tělesa	 a  zděných	 stěn	 v  interiéru,	 oprava	
oken	a dveří,	schodiště,	stropu,	podlah	a izolací

Práce	 ještě	nebyly	 zahájeny.	Dokončení	 prací	 je	 plánováno	
v  termínu	 do	 20.	 12.	 2021.	 Všechny	 ceny	 (kromě	 kanalizace),	
jsou	uvedeny	s DPH.

V březnu	byl	vydán	kolaudační	souhlas		ke	stavbě	sběrného	
dvora	v Rychalticích.

Otevření	sběrného	dvora	je	naplánováno		v polovině	dubna.	
O  přesném	 termínu	 otevření	 	 budeme	 informovat	 prostřednic-
tvím	 informačních	kanálů	obce.	Rada	obce	 stanovila	 	otevírací	
dobu	na	dva	dny	v týdnu,	a to	PÁ		14.00	–	18.00	hod	a SO	8.00	
–	14.00	hod.

V loňském	roce		zastupitelstvo	obce	schválilo	založení	obec-
ní	 policie.	 V  	 lednu	 2021	 jsme	 přijali	 do	 pracovního	 poměru	
prvního		strážníka,	který		od		1.	února	nastoupil	na	tříměsíční		
rekvalifikační	 kurz	 k  získání	 osvědčení	 odborné	 způsobilosti	
výkonu	práce	strážníka.	Kurz	se	koná	ve		Středisku	vzdělávání		
městské	policie	v Ostravě.		Druhý	strážník	bude	přijat	do	pra-
covního	poměru	1.	dubna	2021	a ihned	nastoupí	do	 	stejného	
tříměsíčního	kurzu.

V  červenci	 tedy	 budeme	 mít	 2	 proškolené	 	 strážníky	
obecní	policie.	Služebnu	 	policie	 jsme	zřídili	 	na	Hukvaldech	
v obecní	budově	č.p 	4	(bývalá	večerka).	Služebna	je	už	v této	
chvíli	 vybavena	 téměř	 vším	potřebným.	 	 Pro	 potřeby	 policie	
rada	obce	rozhodla	o zakoupení	vozidla	Hyundai	Tuscon	1,6	
T-GDi	 110kW	4x4,	 od	 společnosti	HYUNDAi	LXM	motors	
s.r.o.	z Nového	Jičína.		Předpokládaný	termín	dodání	vozidla	
je	měsíc	květen.

O  postupu	 prací	 všech	 výše	 jmenovaných	 akcí,	 případně	
o dalších	akcích	vás	budu	informovat	zase	v příštím	vydání	ob-
časníku.

Luděk Bujnošek,  
starosta

sadu,	 liniové	 a  skupinové	 výsadbě	 dřevin,	 založení	 krajinného	
trávníku,	vytvoření	mokřadu	a vybudování	přístupových	chodní-
ků.		Místem	realizace	je		pozemek	za	hukvaldským	dvorem.

Projekt	bude	spolufinancován	Ministerstvem	životního	pro-
středí	z Operačního	programu	životního	prostředí.

Na	výstavbu	obou	výše	 jmenovaných	akcí	 ještě	nebyly	uza-
vřeny	 smlouvy	 o  dílo.	 	 Výstavba	 bude	 probíhat	 v  letech	 2021	
a 2022.	Skutečné	realizační	ceny	budou	známy	až	po	výběrovém	
řízení	na	dodavatele	staveb.	Od	těchto	cen	se	budou	odvíjet	i sku-
tečné	výše	poskytnutých	dotací	a finančních	podílů	obce.

„Oprava hřbitovní zdi v Rychalticích“
			V prosinci	2020	byly	zahájeny	stavební	práce	v rámci	první	

etapy	rekonstrukce	hřbitova	v Rychalticích	a to	opravou	kamen-
né	hřbitovní	zdi,	která	odděluje	hřbitov	od	farní	zahrady.	Práce	
provádí	firma	JaD	stavební	práce	s.r.o

Na	projekt	byla	poskytnuta	dotace	z Ministerstva	pro	místní	
rozvoj.	Termín	dokončení	díla	je	stanoven	na	červen	2021.	

„Automatický parkovací systém - parkoviště Hukvaldy“
			V únoru	a březnu	pokračovaly	práce	v souvislosti	s instalací	

automatického	 parkovacího	 systému	 na	 parkovišti	 na	Hukval-
dech.	Dodávku	 a montáž	 systému	 prováděla	 fa	AS	Parking	 za	
cenu	 	678	616	Kč.	Přípravné	práce	–	 rozvody	elektřiny,	datové	
kabely,	zateplení	dřevěného	domku	obsluhy,	ve	kterém	je	umístě-
no	řídící	centrum	systému,	provedla	stavební	četa	obce.	Stavební	
práce	 -	vybudování	vyvýšeného	ostrůvku	u vjezdu	na	parkoviš-
tě	a  	všechny	výkopové	práce	provedla	 fa	Slabý	z Brušperka	za	
cenu	176	031	Kč.		Chybí	ještě	nainstalovat	zemní	smyčky,	které	
detekují	 vozidla	při	 vjezdu	a  výjezdu	z parkoviště.	Ty	 se	budou	
instalovat	až	po	realizaci	kanalizační	stoky		a nového	vodovodu	
k 	budově	WC	.	Obě	tyto	stavby	už	byly	zahájeny.	Smyčky	se	in-
stalují	až	do	nového	živičného	povrchu.		Předpokládaný	termín	
spuštění	systému	je		měsíc	květen.

Celkové náklady projektu 910 000 Kč

Dotace	MSK 550	000	Kč

Dotace	Ministerstvo	kultury 200	000	Kč

Vlastní	zdroje 140	000	Kč

Celkové výdaje 
projektu

5 089 050 Kč

Podpora	OPŽP 3	379	414	Kč

Zdroje	obce 1	709	636	Kč

Celkové náklady 
projektu

889 731 Kč

Dotace	MMR 500	000	Kč

Zdroje	obce 389	731	Kč
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Z obecního úřadu

1.	 RO	schválila	uzavření	dodatku	č.	1	ke	smlouvě	o dílo	na	akci	–	
„Prodloužení	MK	parc.č.	1243/1,	k.ú.	Sklenov“	se	společností	
EUROViA	CS,	závod	Ostrava.	Předmětem	dodatku	č.	1	 je	
změna	ceny	díla	z důvodu	víceprací.	Původní	cena	díla	činila	
1	806	636,80	Kč,	navýšení	činí	154	358,78	Kč,	nová	cena	díla	
činí	1	960	995,58	Kč	bez	DPH.

2.	 RO	 schválila	uzavření	 dodatku	 č.	 1	 ke	 smlouvě	o  dílo	 se	
společností	AS	Parking	s.r.o.	Modřice.	Předmětem	dodatku	
č.	1	je	změna	termínu	dokončení	a snížení	ceny	díla	„Parko-
vací	systém	Hukvaldy“,	dodávka	parkovacího	systému	vč.	
příslušenství.	Termín	dokončení	 	byl	prodloužen	ze	strany	
obce	Hukvaldy	do	30.3.2021	z důvodu	výstavby	inženýrských	
sítí	v ploše	parkoviště.	Cena	díla	nyní	činí	560	840,-	Kč	bez	
DPH	z důvodu	změny	dodávaných	komponentů.

3.	 RO	schválila	uzavření	smlouvy	o dílo	s MgA.	Jakubem	Gajdou,	
Ph.D.	z Ostravy	–	Poruby	na	 	realizaci	díla	„Restaurování	
sochy	svatého	Jana	Nepomuckého	na	Hukvaldech“	za	cenu	
299  000,-  Kč	 	 včetně	 DPH.	 Na	 restaurování	 sochy	 bylo	
požádáno	o dotaci	z Ministerstva	kultury	a z Moravskoslez-
ského	kraje,	výsledek	zatím	nevíme.

4.	 RO	rozhodla	o „Pořízení	kopírky	pro	Obecní	úřad	Hukvaldy“	
firmě	Sharp	Centrum	Ostrava	za	cenu	67	481,70	Kč	vč.	DPH.	
Tato	kopírka	byla	zakoupena	v rámci	dotace	Efektivní	úřad.

5.	 RO	projednala	návrh	rozpočtu	na	rok	2021	a návrh	středně-
dobého	výhledu	2021-2023	Základní	školy	a Mateřské	školy	
Leoše	Janáčka	a vzala	na	vědomí	informaci	ředitelky	školy	
o navýšení	ceny	stravného	pro	cizí	strávníky	(důchodce)	-	na	
79,-	Kč/oběd	od	1.1.2021.

6.	 RO	schválila	přijetí	pana	Radima	Šťastného	na	pozici	strážníka	
s účinností	od	1.1.2021,	projednala	a po	drobných	úpravách	
schválila	 organizační	 řád	 Obecní	 policie	 obce	 Hukvaldy	
a změnu	č.	3	k pracovnímu	řádu	zaměstnanců	obce,	která	
spočívá	v zavedení	pracovní	doby	strážníků	Obecní	policie	
obce	Hukvaldy.

7.	 RO	schválila	přijetí	dotace	z Ministerstva	pro	místní	rozvoj,	
z  programu	 11708	 -	 Podpora	 revitalizace	 území	 ve	 výši	
29	540 660,-	Kč	na	 akci	 „Rekonstrukce	bývalého	kravína	
v Hukvaldském	dvoře“.	V současnosti	probíhá	výběrové	řízení	
na	zhotovitele.

8.	 RO	vzala	na	vědomí	informaci	Frýdecké	skládky	a.s.	o změnách	
v odpadovém	hospodářství	v  souvislosti	 s přijetím	nového	
zákona	o odpadech	od	1.1.2021.

9.	 RO	souhlasí	s podáním	žádosti	o dotaci	z Moravskoslezského	

kraje	na	obnovu,	zajištění	a výchovu	lesních	porostů	do	40	
let	věku,	ve	výši	9	600,-	Kč.

10.	RO	bere	na	vědomí	zprávu	o posouzení	a hodnocení	nabídek	na	
veřejnou	zakázku	„Chodník	parkoviště	Hukvaldy	–	Drážky“,	
nejvýhodnější	nabídku	podala	firma		Swietelsky	stavební	s.r.o.	
z Šenova	u Nového	Jičína,	za	cenu	4	223	175,32	Kč	včetně	
DPH.	Rada	obce	zatím	neschválila	uzavření	smlouvy	o dílo	
s vybraným	uchazečem	z důvodu	vysoké	částky,	která	není	
krytá	rozpočtem.

11.	 RO	schválila	uzavření	smlouvy	o zapojení	do	systému	Beskydy	
Valašsko	CARD	s Destinačním	managementem	turistické	
oblasti	Beskydy	-	Valašsko.

12.	RO	schválila	přílohu	č.	1	ke	smlouvě	o dílo	se	společností	
Frýdecká	skládka,	a.s.	Předmětem	přílohy	č.	1	je	aktualizace	
bodu	1.	cenové	přílohy	–	ceníku	za	zajištění	sběru,	svozu,	
dotřídění	a zajištění	využití	využitelných	odpadů,	a to	navýšení	
ceny	za	dotřídění	plastů	z 800,-	Kč	bez	DPH/t na	1000,-	Kč	bez	
DPH/tunu	s účinností	od	1.1.2021	a 	dodatku	č.	2	ke	smlouvě	
o zpětném	odběru	výrobků	a zařízení	na	sběrné	dvory.

13.	RO	schválila	uzavření	dohody	s městem	Příbor	o provádění	
údržby	a oprav	komunikace	na	pozemku	parc.č.	1613	na	
k.ú.Rychaltice	-	u Hájova,	vedoucí	k č.p.	100	(Matulovi).

14.	 RO	schválila	provozní	řád	sběrného	dvora	Hukvaldy,	který	
zpracovala	společnost	AZ	ENVi	z Vřesiny.	Tento	provozní	řád	
byl	předložen	Krajskému	úřadu	Moravskoslezského	kraje,	na	
jeho	základě	pak	KÚ	vydal	souhlasné	stanovisko	k provozo-
vání	Sběrného	dvora	Hukvaldy.

15.	RO	schválila	cenovou	nabídku	na	aplikaci	„Mobilní	rozhlas“	
od	společnosti	Neogenia	s.r.o.	z Brna,	ve	výši	23	878,-	Kč,	vč.	
DPH,	která	bude	financována	v rámci	dotace	Efektivní	úřad.

16.	RO	schválila	uzavření	smlouvy	o dílo	s firmou	JD	Rozhlasy	
o provedení	dodávky	a montáže	akce	„Mobiliář	pro	více-
účelové	použití“	-	nabíjecí	stanice	na	elektrokola,	za	cenu	
198  000,-  Kč	 vč.	 DPH,	 která	 bude	 umístěna	 v  blízkosti	
školního	hřiště	a Domu	s pečovatelskou	službou.	Součástí	
mobiliáře	budou	i dvě	lavičky.

17.	 RO	schválila	 	 přijetí	 dotace	 z  integrovaného	 regionálního	
operačního	programu,registrační	číslo	CZ.06.2.67/0..0/0.0/19-
116/0013141	92.	výzva	iROP	-	infrastruktura	základních	škol	
pro	uhelné	regiony,	na	realizaci	díla	„Nástavba	odborných	
učeben	ve	4.NP	ZŠ	a MŠ	Leoše	Janáčka	Hukvaldy“,	ve	výši	
17 432 410,59 Kč.	Akce	zahrnuje	samotnou	půdní	vestavbu,	
kde	budou	dvě	třídy,	dva	kabinety	a sociální	zařízení	včetně	

Z jednání rady obce Hukvaldy Z 14.12., 13.1., 1.2. a 22.2.2021
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bezbariérového	přístupu	vybudováním	schodolezu,	vybavení	
učeben	a kabinetů,	oprava	příjezdové	komunikace,	zahradní	
úpravy	 a  oprava	 plotu	 včetně	 instalace	 brány	 na	 dálkové	
ovládání.

18.	 RO	schválila	v souvislosti	s akcí	(viz.	bod	17)	uzavření	5	příkaz-
ních	smluv	s Miroslavem	Švancarem.	Předmětem	smluv	je	
zastoupení	 zadavatele	 při	 přípravě	 a  realizaci	 výběrových	
řízení:

-	 „Nástavba	odborných	učeben	 ve	4.	NP	ZŠ	a MŠ	Leoše	
Janáčka,	Hukvaldy	-	mobiliář	a zeleň“,	za	cenu	16	940,-	Kč	
vč.	DPH;

-	 „Nástavba	odborných	učeben	 ve	4.	NP	ZŠ	a MŠ	Leoše	
Janáčka,	Hukvaldy	-	oprava	oplocení“,	za	cenu	16	940,-	Kč	
vč.	DPH;

-	 „Nástavba	odborných	učeben	 ve	4.	NP	ZŠ	a MŠ	Leoše	
Janáčka,	Hukvaldy	 -	 komunikace“,	 za	 cenu	16	940,-	Kč	
vč. DPH;

-	 „Nástavba	odborných	učeben	 ve	4.	NP	ZŠ	a MŠ	Leoše	
Janáčka,	Hukvaldy	–	dodávky		vybavení	“	za		cenu		47 190,-	 Kč	
vč.	DPH;

-	 „Nástavba	odborných	učeben	 ve	4.	NP	ZŠ	a MŠ	Leoše	
Janáčka,	Hukvaldy	-	stavební	práce“	za	cenu	47	190,-	Kč	
vč.	DPH;

Náklady	 na	 vedení	 výběrových	 řízení	 jsou	 uznatelnými	
náklady.		

19.	 RO	Hukvaldy	schvaluje	cenové	nabídky	od	společnosti	Trade	
FiDES	a.s.	z Ostravy	na	dodávku	a instalaci	OZ	PZR-1	v budově	
obecního	úřadu	za	cenu	86	806,61	Kč	vč.	DPH	a v informačním	
centru	Hukvaldy	za	cenu	33	748,11Kč	vč.	DPH.

20.	RO	schvaluje	cenovou	nabídku	od	společnosti	ALCAM	PROFi	
s.r.o.,	Sadová	624,	Frýdek-Místek	na	rozšíření	systému	PZTS	
v prostorech	služebny	obecní	policie,	Hukvaldy	č.p.	5,	za	cenu	
19	396,30	Kč	vč.	DPH.

21.	 RO	schválila	cenovou	nabídku	od	společnosti	MOViSiO	s.r.o.,	
na	dodávku	2	ks	venkovních	 informačních	kiosků	v  rámci	
dotace	„Efektivní	komunikace	a řízení	obcí	Palkovice,	Kozlo-
vice,	Hukvaldy	a Sviadnov“,	za	cena	585	640,-	Kč	s DPH.

22.	RO	schválila		přijetí	daru	od	místního	sponzora	-	4	ks	tabletů	
M10/Plus/Android	v částce	19	997,38	Kč.	Tablety	budou	zapůj-
čeny	dětem	z vícečetných	nebo	sociálně	slabých	rodin	za	účelem	
distanční	výuky.

23.	RO	schválila	přijetí	daru	z Moravskoslezského	kraje	-	ochranné	
pomůcky	-	460	ks	respirátorů	v ceně	24	826,20	Kč	pro	základní	
školu.

24.	RO	 vzala	 na	 vědomí	 informaci	 ředitelky	 školy	 o  rekon-
strukci	obecní	knihovny	-	nové	vybavení	-	v celkové	hodnotě	
200 000,- Kč.	Prostředky	byly	poskytnuty	 z dotace	MAS	
Pobeskydí,	spoluúčast	obce	činí	50	000,-	Kč.

25.	RO	schválila	uzavření	Dodatku	č.	2	ke	Smlouvě	č.	22/2003	
o provozování,	údržbě	a servisu	obecního	integrovaného	infor-
mačního	systému	Hukvaldy	ze	dne	16.2.2004	s 4M	Rožnov.	
Dodatkem	č.	2	dojde	k rozšíření	předmětu	díla	a k navýšení	
ceny	o 3	000,-	Kč	za	dohled	a řízení	iSP	UZLU,	o 6	000,-	Kč	za	
pronájem	CMTS	a o 5	000,-	Kč	za	nákup	Technického	streamu.
Celkem	14	000,-	Kč	(bez	DPH)	měsíčně.

26.	RO	schválila	navýšení	cen	za	internet	u tarifu	PROFi	z 290,-	Kč	
na	390,-	Kč,	u tarifu	FiRMA	z 390,-	Kč	na	490,-	Kč	a u tarifu	
Hotel	z 500,-	Kč	na	600,-	Kč,	měsíčně	u všech	tarifů,	s účinností	
od	1.7.2021.

27.	RO	Hukvaldy	schvaluje	navýšení	cen	za	obecní	kabelovou	
televizi	 u  tarifů	 mini	 z  90,-	 Kč	 na	 100,-	 Kč,	 rozšířená	
z 180,- Kč	na	200,-	Kč,	Film	1	z 260,-	Kč	na	290,-	Kč,	Film2	
ze	120,-	Kč	na	130,-	Kč,	Sport	ze	100,-	Kč	na	110,-	Kč,	Hotel	
z 1000,-	Kč	na	1100,-	Kč,	měsíčně	u všech	tarifů	s účinností	
od	1.7.2021.

28.	RO	schválila	uzavření	smlouvy	o vypůjčce	nabíječek	elektrokol,	
které	byly	zakoupeny	z dotace	z Moravskoslezským	krajem	
s  Vítem	 Lančou	 -	 pohostinství	 „U  Štamgastů“,	 s  Petrem	
a Kateřinou	Eliášovými	–	restaurace	„U Námořníka“,	s Klárou	
Adamcovou	a Janem	Sedláčkem	–	provozovna	„Hospůdka	na	
koupališti“,	s Terezou	a Zbyhněvem	Bartulcovými	–	hotel	„Ráj	
na	zemi“.

29.	 RO	schválila	přijetí	dotace	z Ministerstva	životního	prostředí	
z operačního	programu	životní	prostředí	2014	-	2020	ve	výši	
3	379	414,28	Kč	na	realizaci	akce	„Výsadba	v obci	Hukvaldy	–	
Ovocný	sad,	alej	a mokřad“.

30.	RO	schválila	uzavření	příkazní	smlouvy	se	společností	Admi-
nistrace	zakázek	s.r.o.	na	zastoupení	zadavatele	při	přípravě	
a realizaci	zadávacího	řízení	na	veřejnou	zakázku	„Výsadba	
v obci	Hukvaldy,	ovocný	sad,	alej,	mokřad“,	za	cenu	45	980,-	Kč	
vč.	DPH.	Realizace	výsadby	bude	financována	v rámci	získané	
dotace	z Operačního	programu	životního	prostředí	a vedení	
výběrového	řízení	je	uznatelným	nákladem.

30.	RO	schválila	zakoupení	služebního	automobilu	pro	potřeby	
obecní	policie	–	značka	Hyundai,	model	Tucson	1,6	T-GDi	110	
kW	Comfort	4x4	za	cenu	599	990,30	Kč	vč.	DPH	od	společnosti	
Hyundai	LXM	motors	s.r.o.,	Nový	Jičín	a doporučila	Zastupi-
telstvu	obce	Hukvaldy	uzavřít	na	pořízení	automobilu	úvěrovou	
smlouvu	-	akontace	50	%	tj.	300	000,-	Kč,	36	měsíčních	splátek	
vč.	havarijního	pojištění.

31.	 RO	 schválila	 cenovou	 nabídku	 od	 společnosti	 HOLOMÝ	
s.r.o.,	z Krásna	nad	Bečvou	na	dodávku	a montáž	výstražného	
zařízení	-	majáku	vč.	příslušenství	-	na	služební	vozidlo	obecní	
policie	za	cenu	78	395,90	Kč	vč.	DPH.

 Ivana Hrčková, místostarostka
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KoliK nás je?
K 31.12.2020	žilo	v obci	Hukvaldy	2130	obyvatel,	což	je	
o 7	osob	více	než	k 31.12.2019,	mužů	je	1072,	žen	1058,	
z toho	dětí	do	15	let	349,	z toho	192	chlapců	a 157	dívek.	
Průměrný	věk	obyvatel	je		42	let.	Naše	nejstarší	občanka	
se	narodila	v červenci	roku	1928,	náš	nejstarší	občan	se	
narodil	v únoru	v  roce	1928.	 	V  roce	2020	se	narodilo	
26	dětí,	z toho	14	chlapců	a 12	dívek,	zemřelo	29	osob,	
z toho	17	žen	a 12	mužů.	Nejstarší	zemřelé	osobě	byl	97 let	
a nejmladší	41	let.

Na	Hukvaldech	bylo	uzavřeno	29	sňatků.

V  roce	2020	bylo	 zkolaudováno	11	 rodinných	domků,	
z toho	7	v Dolním	Sklenově,	1	v Rychalticích	a 3	v Krna-
lovicích.

Marta Sobotíková, matrikářka

Sekání trávy
Za	okny	ještě	poletuje	sníh,	ale	občasník	vyjde	až	koncem	
března,	kdy	už	začne	astronomické	jaro	a 	příroda	se	bude	
probouzet, hlavně	začne	růst	 tráva	a s  tím	přichází	 její	
sečení.	To	bude	sice	ještě	nějakou	dobu	trvat,	ale	přesto	
bych	všechny	majitele	pozemků	opět	ráda	upozornila	na	
povinnost	 sekání	 trávy	 dvakrát	 ročně	na	 soukromých	
pozemcích,	které	nám	ukládá	zákon.	První	termín	je	vždy	
do	30.6.	každého	roku.

K  základním	 povinnostem	 vlastníka	 pozemku	 patří	
omezování	 výskytu	 a  šíření	 škodlivých	 organismů	
včetně	plevelů	 tak,	aby	nevznikla	škoda	 jiným	osobám	
nebo	nedošlo	k poškození	 životního	prostředí,	 a nebo	
k ohrožení	zdraví	lidí	nebo	zvířat	-	§	3	zákona	č.	326/2004	
Sb.,	o rostlinolékařské	péči,	ve	znění	pozdějších	předpisů.	
Pokud	se	nebude	majitel	či	uživatel	pozemku	řádně	starat	
o  svůj	pozemek,	může	být	podán	podnět	na	příslušný	
odbor	 životního	prostředí,	 aby	mohly	 být	 podniknuty	
kroky	k nápravě	popsaného	stavu.

Proto	 žádáme	 všechny	 vlastníky,	 aby	 toto	 ustanovení	
dodržovali	 a  respektovali	 své	 okolí	 a  všem,	 kteří	 ho	
dodržují,	děkujeme.

Ivana Hrčková, místostarostka

oznamujeme,	že	jsme	zajistili		iN.F.Obálky	pro	seniry,		které	
jsou	 aktivitou	Moravskoslezského	 kraje	 pod	 osobní	 záštitou	
náměstka	hejtmana	pro	sociální	oblast	Jiřího	Navrátila,	MBA,	
z projektu	„	informace	jako	forma	ochrany	osob	v seniorském	věku“.

iN.F.Obálka	(=	informace	jako	Forma	ochrany)	je	plastová	
obálka,	 která	obsahuje	 informační	 leták	 s pokyny	k  vyplnění,	
formulář	 k  vyplnění,	 propisku,	 magnetku	 nebo	 samolepku 
(s  nápisem:	Zde	 je	 iN.F.Obálka,	 s  telefonními	 čísly	 na	 složky	
záchranného	systému).

•	 iN.F.Obálka	 slouží	 k  předání	 údajů	 o  vašem	 zdravotním	
stavu,	užívaných	 lécích,	kontaktech	na	příbuzné	či	blízké,	
v případě,	že	se	ve	Vaší	domácnosti	ocitnete	v nebezpečí	či	
ohrožení	života,	složkám	záchranného	systému,	které	 jsou	
o této	aktivitě	informovány.

•	 iN.F.Obálka	může	přispět	k efektivnímu	zajištění	pomoci	
v situaci	tísně,	ohrožení	zdraví	nebo	života.	Vy	jen	vyplníte	
formulář	s požadovanými	údaji	a vložíte	jej	zpět	do	plastové	
obálky,	 kterou	 umístíte	 do	 lednice,	 nejlépe	 do	 vnitřní	
přihrádky	dveří.	Samolepkou	nebo	magnetkou	označíte	dveře	
lednice	nebo	dveře	z vnitřní	strany	bytu	a tímto	způsobem	
budou	 informovány	zasahující	záchranné	složky.	Upozor-
ňujeme	vás,	že	Moravskoslezský	kraj	ani	Ministerstvo	práce	
a sociálních	věcí,	 jako	 iniciátoři	 této	preventivně	bezpeč-
nostní	akce,	nepověřily	žádné	osoby	ani	organizace	kontrolou	
iN.F.Obálek!

	Aktivita	je	zaměřená	na	zvýšení	kvality	života	seniorů	a podporu	
jejich	bezpečí.		

•	 Tento	projekt	je	spolufinancován	ze	státního	rozpočtu	České	
Republiky	a z rozpočtu	Moravskoslezského	kraje

Tyto	obálky	si	můžete	vyzvednou	na	obecním	úřadě	Hukvaldy	na	
podatelně	u paní	Pavly	Kovalové.

Marta Sobotíková, matrikářka

Vážení spoluobčané,
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Ráda	bych	 touto	cestou	upozornila	občany,	kteří	 zatím	ne-
jsou	napojeni	na	kanalizaci	a nemají	čističku	odpadních	vod,	že	
od 1.1.2021 začala platit novela vodního zákona, která	 má	
změnit	 ledabylé	nakládání	s odpadní	vodou	a ukládá	všem	ma-
jitelům	 žump,	 uchovávat	 doklady	 o  vývozu	 odpadních	 vod	 za	
dobu	posledních	dvou	kalendářních	let,	tzn.	od	1.	1.	2019.	Ma-
jitelé	domů	budou	muset	prokázat,	kolik	odpadu	z jejich	žumpy	
fekální	vůz	odvezl.	Pokud	objem	nebude	odpovídat	spotřebě	do-
mácnosti,	bude jim vodoprávní úřad, kterým je pro naši obec 
Magistrát města Frýdku-Místku, moci uložit pokutu až do 
výše sta tisíc korun.

Pokutu	budou	moci	úředníci	uložit	i v případě,	že	majitel	ne-
movitosti	nebude mít zákonem požadované doklady, a  to ve 
výši až 20 tisíc korun.

„Podobně jako v  předchozích letech je provozovatel jímky na 
odpadní vody povinen při kontrole předložit doklad o tom, že jímku 
řádně vyváží. Nově to ale musí být na centrální čistírnu odpadních 
vod. Doklad musí navíc povinně obsahovat řadu zpřesňujících úda-
jů. Na dokladech o vývozu musí být uvedeno jméno toho, kdo aku-
muluje odpadní vody, lokalizace jímky, množství odvezené odpadní 
vody, název osoby, která jímku vyvezla a název ČOV, na které budou 
vody zneškodněny. Doklady o odvozu odpadních vod musí provozo-
vatel jímky při kontrole předkládat až za období dvou posledních 
kalendářních let.

Většina	rodinných	domků	v naší	obci	je	až	na	malé	vyjímky	
napojena	na	kanalizaci,	která	se	budovala	v letech	2015	–	2017,	
a  nebo	mají	 vybudovány	 domácí	 čistírny	 odpadních	 vod.	 Dal-
ší	 etapa	v budování	obecní	kanalizace	 se	 začíná	právě	v  těchto	
dnech	realizovat.	Stavba		jednotlivých	stok	včetně	veřejných	částí	
kanalizačních	přípojek	bude	dle	harmonogramu	dokončena	do	
konce	roku	2021.	Od	března	do	konce	června	2022	budou	probí-
hat	závěrečné	opravy	povrchů	komunikací.

Novela zákona o vodě se dotýká i běžného občana!!!
Pro přesnost Vám zveřejňujeme celý paragraf vodního záko-
na k ochraně jakosti vod. §38 !

Ochrana jakosti vod
Odpadní vody
(1)	Odpadní	vody	jsou	vody	použité	v obytných,	průmyslových,	
zemědělských,	 zdravotnických	 a  jiných	 stavbách,	 zařízeních	
nebo	dopravních	prostředcích,	pokud	mají	po	použití	změněnou	
jakost	(složení	nebo	teplotu)	a jejich	směsi	se	srážkovými	voda-
mi,	 jakož	 i  jiné	vody	z  těchto	 staveb,	 zařízení	nebo	dopravních	
prostředků	odtékající,	pokud	mohou	ohrozit	jakost	povrchových	
nebo	podzemních	vod.	Odpadní	vody	jsou	i průsakové	vody	vzni-
kající	při	provozování	 skládek	a odkališť	nebo	během	následné	

péče	o ně	z odkališť,	s výjimkou	vod,	které	jsou	zpětně	využívány	
pro	vlastní	potřebu	organizace,	a vod,	které	odtékají	do	vod	důl-
ních.
(2)	Odpadní	vody	zneškodňované	na	komunální	čistírně	odpad-
ních	vod,	kterou	se	rozumí	zařízení	pro	čištění	městských	odpad-
ních	vod	vybavené	technologií	pro	likvidaci	splašků,	musí	svým	
složením	odpovídat	platnému	kanalizačnímu	řádu.
(3)	Odvádí-li	se	odpadní	voda	a srážková	voda	společně	jednot-
nou	kanalizací,	stává	se	srážková	voda	vtokem	do	této	kanalizace	
vodou	odpadní.
(4)	 Vody	 z  drenážních	 systémů	 odvodňovaných	 zemědělských	
pozemků,	chladící	vody	užité	na	plavidlech	a pro	vodní	turbíny,	
u  nichž	 došlo	 pouze	 ke	 zvýšení	 teploty,	 a  nepoužité	minerální	
vody	z přírodního	léčivého	zdroje	nebo	zdroje	přírodní	minerální	
vody	nejsou	odpadními	vodami	podle	tohoto	zákona.	Odpadními	
vodami	nejsou	ani	srážkové	vody	z pozemních	komunikací,	po-
kud	je	znečištění	těchto	vod	závadnými	látkami	řešeno	technic-
kými	opatřeními	podle	vyhlášky,	kterou	se	provádí	zákon	o po-
zemních	komunikacích.
(5)	Zneškodňováním	odpadních	vod	se	pro	účely	tohoto	zákona	
rozumí	jejich	vypouštění	do	vod	povrchových	nebo	podzemních	
nebo	akumulace	s jejich	následným	odvozem	na	čistírnu	odpad-
ních	vod	podle	odstavce	8.	Kdo	vypouští	odpadní	vody	do	vod	po-
vrchových	nebo	podzemních,	je	povinen	zajišťovat	jejich	zneškod-
ňování	v souladu	s podmínkami	stanovenými	v povolení	k jejich	
vypouštění.	Při	stanovování	těchto	podmínek	je	vodoprávní	úřad	
povinen	přihlížet	k nejlepším	dostupným	technologiím	v oblasti	
zneškodňování	 odpadních	 vod,	 kterými	 se	 rozumí	 nejúčinnější	
a nejpokročilejší	stupeň	vývoje	použité	technologie	zneškodňová-
ní	nebo	čištění	odpadních	vod,	vyvinuté	v měřítku	umožňujícím	
její	 zavedení	 za	 ekonomicky	 a  technicky	 přijatelných	podmínek	
a zároveň	nejúčinnější	pro	ochranu	vod.	Kdo	vypouští	důlní	vody	
do	vod	povrchových	nebo	podzemních	podle	 zákona	o ochraně	
a  využití	nerostného	bohatství,	může	 tak	činit	pouze	způsobem	
a za	podmínek,	které	stanoví	vodoprávní	úřad.
(6)	Kdo	vypouští	odpadní	vody	do	vod	povrchových	nebo	pod-
zemních,	 je	 povinen	 v  souladu	 s  rozhodnutím	 vodoprávního	
úřadu	 měřit	 objem	 vypouštěných	 vod	 a  míru	 jejich	 znečištění	
a  výsledky	 těchto	měření	 předávat	 vodoprávnímu	 úřadu,	 který	
rozhodnutí	vydal,	příslušnému	správci	povodí	a pověřenému	od-
bornému	subjektu.	Vodoprávní	úřad	tímto	rozhodnutím	stanoví	
místo	a způsob	měření	objemu	a znečištění	vypouštěných	odpad-
ních	vod	a četnost	předkládání	výsledků	těchto	měření.	Odběry	
a  rozbory	 ke	 zjištění	 míry	 znečištění	 vypouštěných	 odpadních	
vod	 mohou	 provádět	 jen	 odborně	 způsobilé	 osoby	 oprávněné	
k  podnikání	 (dále	 jen	 „oprávněná	 laboratoř“).	 Odborná	 způ-
sobilost	pro	rozbory	odpadních	vod	a provádění	odběrů	vzorků	

OdvOz a likvidace Odpadních vOd
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se	 prokazuje	 osvědčením	 o  akreditaci	 vydaným	 podle	 zákona	
o  technických	 požadavcích	 na	 výrobky,	 osvědčením	 o  správné	
činnosti	 laboratoře	 nebo	 autorizací	 k  výkonu	 úředního	měření	
podle	zákona	o metrologii,	vztahující	 se	na	analytické	stanove-
ní	relevantních	ukazatelů	a na	odběr	požadovaného	typu	vzorků	
odpadních	vod.
(7)	 Na	 toho,	 kdo	 zneškodňuje	 odpadní	 vody	 prostřednictvím	
vodního	 díla	 určeného	 pro	 čištění	 odpadních	 vod	 do	 kapacity	
50 ekvivalentních	obyvatel	ohlášeného	podle	§	15a,	 jehož	pod-
statnou	součástí	je	výrobek	označovaný	CE,	se	nevztahuje	povin-
nost	podle	odstavce	6.	Výčet	a klasifikaci	výrobků	označovaných	
CE	 včetně	 minimální	 účinnosti	 čištění	 pro	 kategorie	 výrobků	
označovaných	CE	v procentech	stanoví	vláda	nařízením.
(8)	Kdo	akumuluje	odpadní	vody	v bezodtokové	jímce,	je	povi-
nen	 zajišťovat	 jejich	 zneškodňování	 tak,	 aby	 nebyla	 ohrožena	
jakost	povrchových	nebo	podzemních	vod,	a na	výzvu	vodopráv-
ního	 úřadu	 nebo	 České	 inspekce	 životního	 prostředí	 prokázat	
jejich	zneškodňování	v souladu	s tímto	zákonem.
(9)	Přímé	vypouštění	odpadních	vod	do	podzemních	vod	je	zaká-
záno.	Vypouštění	odpadních	vod	neobsahujících	nebezpečné	zá-
vadné	látky	nebo	zvlášť	nebezpečné	závadné	látky	(§ 39 odst. 3)	
z jedné	nebo	několika	územně	souvisejících	staveb	pro	bydlení,	
staveb	pro	rodinnou	rekreaci	nebo	z jednotlivých	staveb	posky-
tujících	 ubytovací	 služby,	 vznikajících	 převážně	 jako	 produkt	
lidského	 metabolismu	 a  činností	 v  domácnostech	 přes	 půdní	
vrstvy	do	vod	podzemních,	lze	povolit	jen	výjimečně	na	základě	
vyjádření	osoby	s odbornou	způsobilostí	k jejich	vlivu	na	jakost	
podzemních	vod,	pokud	není	 technicky	nebo	s ohledem	na	zá-
jmy	chráněné	jinými	právními	předpisy	možné	jejich	vypouštění	
do	 vod	povrchových	nebo	do	kanalizace	pro	 veřejnou	potřebu.	
Maximální	povolené	množství	odpadních	vod	vypouštěné	z jed-
né	nebo	několika	územně	souvisejících	staveb	pro	bydlení	nesmí	
celkově	přesáhnout	15	m3/den.
(10)	Při	povolování	vypouštění	odpadních	vod	do	vod	povrcho-
vých	nebo	podzemních	stanoví	vodoprávní	úřad	nejvýše	přípust-
né	 hodnoty	 množství	 a  koncentrace	 vypouštěného	 znečištění	
(emisní	 limity)	a objemu	vypouštěných	vod.	Při	povolování	vy-
pouštění	odpadních	vod	do	vod	povrchových	je	vázán	ukazateli	
vyjadřujícími	stav	vody	ve	vodním	toku,	normami	environmen-
tální	kvality,	ukazateli	a hodnotami	přípustného	znečištění	povr-
chových	vod,	ukazateli	a nejvýše	přípustnými	hodnotami	ukaza-
telů	znečištění	odpadních	vod	 (emisní	 standardy)	 stanovenými	
nařízením	vlády	a náležitostmi	a podmínkami	povolení	k vypou-
štění	 odpadních	 vod,	 včetně	 specifikací	 nejlepších	 dostupných	
technologií	v oblasti	zneškodňování	odpadních	vod	a podmínek	
jejich	použití,	které	stanoví	vláda	nařízením	a nejlepšími	dostup-
nými	technikami	v oblasti	zneškodňování	odpadních	vod.	Při	po-
volování	vypouštění	odpadních	vod	do	vod	podzemních	je	vázán	
ukazateli	vyjadřujícími	stav	podzemní	vody	v příslušném	útvaru	
podzemní	 vody,	 ukazateli	 a  hodnotami	 přípustného	 znečištění	
podzemních	vod,	ukazateli	a přípustnými	hodnotami	znečištění	

odpadních	vod	a náležitostmi	a podmínkami	povolení	k vypouš-
tění	odpadních	vod	do	vod	podzemních,	které	stanoví	vláda	na-
řízením.
(11)	 Při	 povolování	 vypouštění	 odpadních	 vod	 do	 vod	 povr-
chových	 nebo	 podzemních	 vodoprávní	 úřad	 přihlíží	 k  potřebě	
dosažení	nebo	zachování	dobrého	stavu	povrchových	nebo	pod-
zemních	vod	a na	vodu	vázaných	ekosystémů	a posuzuje	mož-
nosti	omezování	 znečištění	u  jeho	zdroje	 i omezování	emisí	do	
životního	prostředí	jako	celku	a možnosti	opětovného	využívání	
odpadních	vod.
(12)	 Vyžadují-li	 to	 cíle	 stanovené	 v  příslušném	 plánu	 povodí	
nebo	cíle	ochrany	vod	či	normy	environmentální	kvality	stanove-
né	přímo	použitelným	předpisem	Evropské	unie,	stanoví	vodo-
právní	úřad	v povolení	přísnější	emisní	limity,	než	jsou	emisní	li-
mity	stanovené	podle	odstavce	10,	popřípadě	může	stanovit	další	
ukazatele	a jejich	emisní	limity.	Vodoprávním	úřadem	stanovené	
emisní	 limity	 nesmí	 být	 přísnější	 než	 hodnoty	 dosažitelné	 při	
použití	 nejlepších	dostupných	 technik	 v  oblasti	 zneškodňování	
odpadních	vod.	Uvedený	postup	platí	obdobně	pro	případy	sta-
novení	ukazatelů	znečištění	a emisních	standardů	stanovených	
nařízením	vlády	podle	§	31,	34	a 35.
(13)	 Vodoprávní	 úřad	může	 při	 povolování	 vypouštění	 odpad-
ních	vod	z průmyslových	staveb	a zařízení	uložit	zneškodňování	
odpadních	vod	z jednotlivých	dílčích	výrob	nebo	chladících	vod	
odděleně	od	ostatních	odpadních	vod.
(14)	 Vodoprávní	 úřad	 může	 na	 základě	 žádosti	 znečišťovate-
le	povolit	ve	výjimečných	případech	na	nezbytně	nutnou	dobu,	
zejména	 při	 uvádění	 čistírny	 odpadních	 vod	 do	 provozu,	 při	
zkušebním	provozu,	nezbytných	opravách	 či	 změnách	 zařízení	
ke	zneškodňování	odpadních	vod	a při	haváriích	 těchto	zaříze-
ní	a v případech,	kdy	odpadní	vody	budou	do	povrchových	vod	
vypouštěny	řízeným	způsobem,	při	současném	stanovení	dalších	
podmínek,	 které	 omezí	možnost	 zhoršení	 jakosti	 povrchových	
vod,	 vypouštění	 odpadních	 vod	 s  přípustnými	 hodnotami	 uka-
zatelů	znečištění	odpadních	vod	vyššími	než	hodnoty	stanovené	
vládou	nařízením	podle	odstavce	10	nebo	podle	§	31.
(15)	V pochybnostech	o tom,	zda	se	jedná	o odpadní	vody,	rozho-
duje	vodoprávní úřad.

SHRňMe Si CO Je tO žuMPA A CO Je tO SePtiK.

Jímka na odpadní vody (žumpa)
Je	nepropustná	nádrž	 (beton,	plast),	 ve	které	 jsou	odpadní	

vody	shromažďovány	a dále	vyváženy.	Jímka	musí	být	vodotěsná,	
odpadní	 vody	 z  ní	 nesmí	 prosakovat,	 nebo	 samovolně	 vytékat.	
Z tohoto	vyplývá,	že	odběr	pitné	vody	pro	domácnosti	v takovém	
případě	musí	přiměřeně	odpovídat	vyvezenému	množství	odpad-
ních	vod	z jímky.

Citace dle zákona o vodách § 38, odst. 6:
„Kdo	akumuluje	odpadní	 vody	v bezodtokové	 jímce,	 je	po-

vinen	 zajišťovat	 jejich	 zneškodňování	 odvozem	 na  čistírnu	
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odpadních	vod	a na	výzvu	vodoprávního	úřadu	nebo	České	 in-
spekce	životního	prostředí	předložit	doklady	o odvozu	odpadních	
vod	 za	 období	 posledních	 dvou	 kalendářních	 let.	 Odvoz	může	
provádět	pouze	provozovatel	čistírny	odpadních	vod	nebo	osoba	
oprávněná	podle	živnostenského	zákona.	Ten,	kdo	provede	od-
voz,	je	povinen	tomu,	kdo	akumuluje	odpadní	vody	v bezodtoko-
vé	jímce,	vydat	doklad,	ze	kterého	bude	patrno	jméno	toho,	kdo	
akumuluje	odpadní	vody	v bezodtokové	jímce,	lokalizace	jímky,	
množství	odvezených	odpadních	vod,	datum	odvozu,	název	oso-
by,	která	odpadní	vodu	odvezla,	a název	čistírny	odpadních	vod,	
na	které	budou	odpadní	vody	zneškodněny“.

Splaškové	odpadní	vody	se	v žumpě	akumulují,	po	naplně-
ní	 akumulačního	 prostoru	musí	 být	 žumpa	 vyprázdněna	 a  její	
obsah	 zneškodněn.	 Jelikož	 žumpa	 není	 zařízením	 způsobilým	
snížit	 znečištění	 akumulovaných	 odpadních	 vod	 (není	 čistícím	
zařízením),	nelze	z ní	odpadní	vody	přímo	vypouštět	do	vod	po-
vrchových	či	podzemních.	K vypouštění	nečištěných	odpadních	
vod	není	vodoprávní	úřad	oprávněn	vydat	povolení.

Znamená to tedy od 1.1.2019 nastala povinnost pravidelně 
vyvážet žumpu a doklady schovávat pro případnou kontrolu.

Septik
Septik	 je	nepropustná	nádrž	 rozdělená	na	2	nebo	3	komo-

ry.	Odpadní	vody	protékají	jednotlivými	komorami,	tím	dochází	
k jejich	částečnému	čištění	a usazování	kalu.	Ze	septiku	mohou	
být	vypouštěny	odpadní	vody	těmito	způsoby:

•	 Do	 kanalizace	 pro	 veřejnou	 potřebu	 (obecní	 kanalizace),	
na jejímž	konci	se	nachází	volná	výusť	do	vodního	toku.

•	 Do	povrchových	vod	–	vodního	toku,	rybníka	apod.	ať	už	pří-
mo,	nebo	pomocí	kanalizace	neznámého	vlastníka,	která	 se	
historicky	v obci	nachází.

•	 Do	podzemních	vod	–	trativod,	zasakovací	systémy.

Vlastník	 septiku,	 ze	kterého	 jsou	odpadní	vody	vypouštěny	
do	povrchových	nebo	podzemních	vod	musí	mít	platné	povolení	
k vypouštění	odpadních	vod,	vydané	po	roce	2002,	obnovované	
nejméně	1x	za	10	let.	Vypouštění	ze	septiku	bez	platného	povo-
lení	se	vlastník	dopouští	přestupku	podle	§	116	odst.	1b)	nebo	
správního	deliktu	podle	§	125a	odst.	1	písm.	b)

Lidé si pletou žumpu s septikem. Nevědí, jak často je čistit.

1. Jaké povinnosti má majitel domu, který není napojen na 
kanalizacia používá žumpu?

Především	 likvidovat	 odpadní	 vody	 v  souladu	 se	 zákonem.	
Tzn.	při	naplnění	žumpy	vyvézt	odpadní	vody	na	čistírnu	odpad-
ních	vod,	kde	jsou	vody	v souladu	se	zákonem	zlikvidovány,	resp.	
vyčištěny.	 Na	 takový	 vývoz	 poté	 majitel	 eviduje	 doklad,	 který	
předkládá	při	případné	kontrole.

U septiku	musí	majitel	dbát	především	na	plnění	předepsané	
kvality	vypouštěných	odpadních	vod	do	kanalizace	kanalizačním	
řádem	a to	tak,	že	septik	jednou	či	dvakrát	za	rok	alespoň	ze	2/3	
vyveze	stejným	způsobem	jako	u žumpy.	U septiku	by	navíc	měl	
kontrolovat	 kvalitu	 odpadních	 vod	 i  odběrem	 vzorku,	 pro	 zjiš-
tění	účinnosti	čištění,	resp.	souladu	sledovaných	parametrů	dle 
kanalizačního	řádu	provozovatele	kanalizace.

Oba	způsoby	likvidace	odpadních	vod	spojuje	udržovat	tyto	
stavby	v dobrém	technickém	stavu	a především	vodotěsné.	Toto	
bývá	předmětem	kontroly!	Netěsnosti	mohou	způsobit	problém	
v životním	prostředí,	nebo	i poškozením	sousedních	nemovitostí	
či	domu	majitele	samotného.

2. Co mu hrozí, když tyto povinnosti neplní?

Jestliže	vlastník	doklady	kontrolnímu	úřadu	nepředloží,	 lze	
to	 bez	 dalšího	 považovat	 za	 porušení	 povinností	 stanovených	
vodním	zákonem	pro	nakládání	s odpadními	vodami.

Sankce	 i  pokuty	 jsou	 voleny	 dle	 závažnosti,	 ale	mohou	 vy-
stoupat	do	výše	desítek	tisíc	korun.

3. Kdy provádí magistrát kontroly - namátkově, nebo na zá-
kladě udání? Jak to funguje v praxi?

Jedná	se	o kontroly	na	základě	oznámení	nebo	při	haváriích	
s dopadem	na	životní	prostředí,	ale	nijak	výjimečnými	nejsou	ani	
namátkové	kontroly	dodržování	platné	legislativy.

4. Často se stává, že žumpa je přepadem napojena na dešťo-
vou kanalizaci, do které tak odtékají splašky. Kontroluje i toto 
magistrát? Provádí se kontroly nějak systematicky? Co hrozí 
majiteli, když se na to přijde? Jak se na to vlastně může přijít, 
když je potrubí zakopané v zemi?

Ano	 toto	 se	 stává,	pak	ale	majitel	porušuje	několik	 zákonů	
najednou.	 Především	 není	 žumpa	 vodotěsná,	 tj.	 porušení	 Sta-
vebního	zákona,	vypouští	odpadní	vody	v  rozporu	se	Zákonem	
o vodách,	a  také	porušuje	Zákon	o vodovodech	a kanalizacích.	
Mimo	to,	že	dešťové	vody	končí	obvykle	ve	vodním	toku	a tím-
to	vypouštěním	může	způsobit	havárii	na	životním	prostředí,	se	
dále	 vystavuje	majitel	 postihu	 a  nákladům	 s  uvedením	dešťové	
kanalizace	do	legislativního	souladu,	tj.	může	být	na	něm	poža-
dovaná	úhrada	za	odběry	vzorků,	čištění	a monitoring.

Zjištění tohoto stavu je díky moderní technice snadné, 
a  to zejména díky kamerovému systému, kterým jsou pro-
věřovány kanalizace. Je identifikováno napojení, které zde 
buď nemá být vůbec, nebo má sloužit pro odvod srážkových 
(dešťových vod) a je zde patrné, že jím jsou odváděny splašky 
(toto je specifické a lze ve většině případů poznat). Lze také 
odebrat vzorek vod k  analýze, dále je možno trasovat vody 
fluorescenčním barvivem.

Zdroj – Zákon o odpadech, IŽP
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Před	 třemi	měsíci	 jsem	napsal	 článek	do	Hukvaldského	
občasníku.	Psal	 jsem	ho	v neděli	30.11.,	a  to	zcela	záměrně,	
protože	 to	byl	poslední	den	uzávěrky	 toho	čísla.	Chtěl	 jsem,	
aby	všem	občanům	byly	moje	názory	doručeny	ve	stejný	den.	
Bohužel	 se	 tak	nestalo.	Paní	místostarostka	 rozeslala	 tento	
článek	dál	(	já	jsem	k ničemu	takovému	nedal	souhlas),	svévolně	
prodloužila	uzávěrku	a  já	dostal	od	samozvaného	 tiskového	
mluvčí	na	můj	článek	 ihned	odpověď.	K obsahu	odpovědi	se	
ještě	vyjádřím.	Já	jsem		možnost	vyjádření	neměl.	Jsme	si	v obci	
všichni	rovni,	ale	někteří	jsou	si	rovnější.	Paní	místostarostka	
svým	bezprecedentním	jednáním	porušila	nejen		elementární	
zásady	novinářské	etiky,	ale	 i  slušnosti.	A potvrdila,	co	 jsem	
naznačoval	minule	 v  souvislosti	 s  obecní	policií.	Když	 jsem	
zmiňoval	korupci,	nemyslel	 jsem	primitivní	úplatek	policis-
tovi,	to	jsem	nikdy	neřekl	ani	nenapsal,	ale	podobné	zneužívání	
postavení	.

Teď	stručně	k článku	Petra	Laníka.	Známe	se	dlouho,	hrávali	
jsme	spolu	fotbal	a proto	mne	mrzí	jeho	osobní	a až	konfrontační	
tón.	Třeba	to,	že	se	pasuji	za	ekonoma.	Ano	,	mám	vystudovanou		
socialistickou	provozně-ekonomickou	fakultu	VŠZ	v Brně	a celý	
pracovní	život	se	mi	to	hodilo.	Ekonomické	zákony	platí	v soci-
alismu	stejně	jako	v kapitalismu,		jedna	a jedna	jsou	pořád	dvě,	
pořád	platí	závazky	a pohledávky	a dvě	strany	účetní	osnovy.	On	
studoval	ve	stejné	době,	ale	jeho	vědomosti	jak	zničit	americké	

a západoevropské	agresory	ztratily	brzy	na	významu.	Ještě	bych	
mu	připomněl,	že		když	asi	před	třemi	lety	prezentoval	ztrátovost	
kabelové	televize	a internetu,	byl	jsem	to	já,	kdo	ho	upozornil	
na	jednoduchou	matematickou	chybu	v trojčlence.

Dále	není	pravda,	že	v otázce	OP	jde	v první	řadě	o bezpeč-
nost.	Pavel		Reisig	vždy	argumentoval,	že	náklady	budou	do	roka	
zpátky,	snad	to	nepopře.		A tím	to	začalo.	Žlutá	čára	u obecního	
úřadu	je	nesmysl,	znamená	zákaz	zastavení.	Já	nechci,	aby	se	
tam	parkovalo	 ,	proto	 jsem	navrhoval	 ,	aby	se	to	změnilo	 	na	
zákaz	stání.	Toto	nebylo	pochopeno.

A teď	k názvu	příspěvku.	Státní	úředníci	dostali	ze	zákona	
v porovnání	roku	2020	s rokem	2017	indexově	o 32,1%	navýšení	
mezd.	Proti	tomu	nic	nemám,	ale	nechápu	proč	v této	těžké	koro-
navirové	době,	kdy	někteří	 lidé	ztrácejí	práci,	 firmy	krachují,	
zaměstnanci	jsou	na	60%,		jsou	vypláceny	na	úřadě	odměny	ve	
formě	dalšího	platu.	Ono	se	to	bere	už	automaticky,	někdo	by	to	
nazval	možná	kupováním	loajality.		Dle	místostarostky	to	stálo	
obecní	rozpočet	více	než	365.000	Kč.	A že	se	s tím	dávno	počítalo	
svědčí	to,	že	v rozpočtu	byla	rezerva,	tak	nebylo	třeba	ani	rozpoč-
tové	opatření.	Argument,	že	to	šlo	z rozpočtu	2020	neobstojí,	
protože	by	tyto	prostředky	zůstaly	v rozpočtu	letošním.	Vzpo-
meňte	si	na	to,	až	budete	v květnu	platit	vyšší	daň	z nemovitostí.	

Ing. Petratur Antonín, zastupitel

Vážení	spoluobčané,

ráda	bych	se	tímto	vyjádřila	k příspěvku	pana	ing.	Antonína	
Petratura,	 kdy	mě	 kritizoval,	 že	 jsem	 svévolně	 prodloužila	
uzávěrku	 posledního	 čísla	 Hukvaldského	 občasníku,	 která	
byla	30.11.2020	a rozeslala	 jeho	příspěvek	dál.	Když	už	bych	
bazírovala	na	termínech,	tak	jeho	příspěvek	mi	přišel	1.12.2020	
v 0.54 hodin.	Ale	nejsem	malicherná	a příspěvek	 jsem	samo-
zřejmě	zařadila	k ostatním.	Jelikož	mi	text	přeposlal	jen	emailem,	
ne	jako	příspěvek	v přiloženém	souboru	jako	ostatní	přispěva-
telé,	 tak	 jsem	 jej	musela	upravit	 (samozřejmě	že	ne	 text,	ale	
písmo,	atd.)	a tak	jsem	si	přečetla,	co	vlastně	chtěl	sdělit.	Kdyby	
to	byla	jen	kritika,	ale	obsah	se	týkal	i rady	obce	a proto	jsem	
jej	našim	radním	přeposlala.	Já	v tom	nevidím	žádný	problém.	
ing.	Petr	Laník	mi	téměř	ihned	telefonoval,	že	by	se	k článku	rád	
vyjádřil	a některé	informace,	které	byly	v článku	pana	Petratura	
by	rád	objasnil	a vysvětlil.	Takže	vyšly	články	oba.

Přijde	mi	také	úsměvné,	že	někdo	čeká,	až	úplně	na	poslední	
chvíli	a pošle	článek	v noci,	abychom	nemohli	reagovat.

V neděli	28.2.2021	byla	uzávěrka	dalšího	čísla	a pan	Petratur	
poslal	svůj	nový	příspěvek.	Obvinil	mě,	že	jsem	svým	bezprece-
dentním	chováním	porušila	zásady	novinářské	etiky,	ale	i slušnosti.

Já	si	ale	stojím	za	tím,	že	jsem	nic	neporušila.

Podle	 tiskového	 zákona	 za	 obsah	 periodického	 tisku	
odpovídá	vydavatel,	což	je	obec	a rada	obce,	pokud	není	Rada,	
tak	starosta.	Vydavatel	periodického	 tisku	územního	samo-
správného	celku	je	povinen	poskytovat	objektivní a vyvážené 
informace o územním samosprávném celku a poskytnout 
přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje 
názory členů zastupitelstva,	týkající	se	tohoto	územního	samo-
správného	celku.	Pan	Laník	je	také	zastupitelem	a pokud	požádá	
o zařazení	svého	příspěvku,	tak	jej	nemůžeme	odmítnout.

Káží vodu, pijí víno

Reakce na příspěvek Ing. antonína petRatuRa, zastupItele obce Hukvaldy
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Zrovna	 před	 rokem	 jsem	 byla	 na	 semináři	 k  zásadám	
vydávání	zpravodajů,	kde	se	 tato	problematika	 	 řešila.	Vyda-
vatel	má	povinnost	zveřejnit	názor	zastupitele	a to	nejpozději	do	
3 měsíců	od	podání	žádosti.	Pokud	vydavatel	shledá,	že	infor-
mace	jsou	nepřesné	a zavádějící,	tak	by	měl	reagovat	ihned	nebo	
zastupiteli	dát	 informaci,	že	příspěvek	zveřejní	v dalším	čísle	
s vysvětlením.	Kontaktovala	jsem	také	paní	školitelku,	která	se	

vydávání	zpravodajů	věnuje	už	mnoho	let	a potvrdila	mi,	že	jsme	
postupovali	správně.	To,	že	jsem	příspěvek	přeposlala	radním,	je	
v pořádku,	nic	jsem	neporušila.	Zákon	bychom	porušili,	pokud	
bychom	příspěvek	pana	Petratura	nezveřejnili	vůbec.

K ostatní	kritice	určitě	ještě	podáme	vysvětlení.

Ivana Hrčková, místostarostka

Zpracování projektové dokumentace na Rekonstrukci 
bývalého kravína v areálu Hukvaldského dvora 

V roce	2019	jsme	požádali	Morav-
skoslezský	kraj	o dotaci	z Programu	
na	přípravu	projektové	dokumen-
tace	 2019	na	 akci	 „Rekonstrukce	

bývalého	kravína	v areálu	Hukvaldského	dvora“.	V létě	2019	bylo	
vyhlášeno	výběrové	řízení	a na	základě	posouzení	a hodnocení	

výsledků	Rada	obce	Hukvaldy	rozhodla	o zadání	veřejné	zakázky	
firmě	RMBA	Architekti	s.r.o.,	Bulharská	996/20,	Praha	Vršovice		
iČ	07587287	za	celkovou	částku	1	300	000	Kč	bez	DPH,	cena	
s DPH	1	573	000	Kč,	se	kterou	byla	uzavřena	smlouva	o dílo.

Realizace	zakázky	byla	rozdělena	na	3	etapy:

1.	zpracování	všech	potřebných	projektových	dokumentací	pro	
územní	rozhodnutí	–	770	000	Kč	bez	DPH,	s DPH	931	700	Kč,

2.	zpracování	všech	potřebných	projektových	dokumentací	pro	
stavební	povolení	–	460	000	Kč	bez	DPH,	s DPH	556	600	Kč,

3.	obstaravatelská	činnost	–	70	000	Kč	bez	DPH,	s DPH	84	700	Kč.

Předmětem	žádosti	bylo	zpracování	dokumentace	pro	územní	
rozhodnutí,	 jehož	cena	byla	stanovena	na	základě	výběrového	
řízení	 na	 částku	 931	 700	 Kč	 s  DPH,	 výše	 dotace	 50	%	 činí 
465 850 Kč.

Projektová	dokumentace	byla	firmou	odevzdána	v listopadu	2020	
zároveň	s fakturou	na	částku	931	700	Kč.

Ivana Hrčková, místostarostka

Likvidace odpadních vod v obci Hukvaldy, místní část 
Krnalovice

V roce	2020	jsme	požádali	o dotaci	
z Moravskoslezského	kraje	v rámci	
programu	„Podpora	návrhu	řešení	
nakládání	s vodami	na	území,	příp.	

části	území,	obce“	na	zpracování	studie	na	řešení	„Likvidace	
odpadních	vod	v obci	Hukvaldy		-	místní	části	Krnalovice.“

Ke	 zpracování	 studie	 obec	Hukvaldy	oslovila	 3	 	 firmy,	Rada	
obce	Hukvaldy	posoudila	předložené	cenové	nabídky	a rozhodla	
o  zadání	 veřejné	 zakázky	 	 firmě	AGPOL	 s.r.o.,	 Jungmanova	
152/12,	Olomouc	za	částku	356	950	Kč	včetně	DPH,	se	kterou	
pak	byla	uzavřena	dne	18.5.2020	smlouva	o dílo.

Cílem	studie	je	navržení		porovnání	možných	variant	pro	efektivní	
řešení	odvádění	a likvidace	odpadních	vod	jednak	pro	hospoda-
ření	s dešťovou	vodou	a také	pro	likvidaci	splaškových	vod.

Studie	je	zpracována	na	základě	územně	technických,	mapových	
a geologických	podkladů	s ohledem	na	geomorfologické,	geolo-
gické,	hydrologické,	klimatické	a vodohospodářské	poměry.		

Studie	obsahuje	návrhy	zařízení	pro	hospodaření	 s dešťovou	
vodou	–	vybudování	dešťové	kanalizace	včetně	ekonomického	

dotace
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Vážení	uživatelé	televizního	kabelového	rozvodu	OiiS	TKR	
Hukvaldy,	 opět	 dozrál	 čas	 k  malému	 bilancování.	 Televizní	
kabelový	rozvod	OiiS	TKR	Hukvaldy	se	co	nevidět	dočká	dvace-
tiletého	výročí.	Během	této	doby	systém	prošel	zásadními	moder-
nizacemi,	které	dnes,	ale	i v budoucnu,	umožní	plnit	nejnáročnější	
požadavky	uživatelů.

Televizní	 kabelový	 rozvod	 v Hukvaldech	 vznikl	 v  roce	
2002.	Tehdy	přenášel	20	analogových	televizních	programů.	
V  roce	2005	byla	do	 systému	z dotací	 instalována	 techno-
logie	přenosu	služeb	sítě	internet	protokolem	EURODOCSiS	
1.1,	která	zájemcům	o připojení	umožňovala	přes	kabelový	
modem	stovky	kilobitů,	nejvíce	pak	jeden	megabit.	Postupem	
času	rostly	nároky	na	objem	přenášených	dat	a tak	byl	celý	
systém	v  roce	2010	připojen	k  optickému	kabelu	 a přeno-
sové	rychlosti	navýšeny	na	jednotky	megabitů.	Nároky	dále	
narůstaly	 a  proto	Obec	 zakoupila	 v  roce	 2014	nový	 řídící	
uzel,	který	přenášel	k uživatelům	desítky	megabitů	formátem	
EURODOCSiS	3.0.	

Ještě	 počátkem	 loňského	 roku	 byl	 celý	 systém	 vyvážený	
a  dostačující.	 Vzhledem	 ke	 změnám	 charakteru	 užívání	 sítě	
internet	v OiiS	TKR	Hukvaldy	vyvolaným	pandemií	bylo	nutné	
koncem	loňského	roku	zásadním	způsobem	posílit	hlavní	řídící	
uzel.	Nově	instalované	zařízení	svou	mnohonásobnou	kapacitou		
je	 nyní	 schopné	 přenášet	 k  uživatelům	 až	 stovky	megabitů.	
K dobru	věci	vešlo	navíc	v platnost	dne	1.	1.	2021	od	regulá-
tora,	kterým	je	Český	telekomunikační	úřad,	nové	Všeobecné	
oprávnění	č.	VO-S/1/08.2020-9.	Toto	ustanovuje	velmi	přísné	
podmínky	k poskytování	služeb	sítě	internet.	Jsou	zde	pojmeno-
vány	a popsány	jednotlivé	specifikace	služby	přístupu	k internetu	

v pevném	místě	(rychlost	maximální,	inzerovaná,	běžně	dostupná,	
minimální,	velká	trvající	odchylka	a velká	opakující	se	odchylka).	
Systém	OiiS	TKR	Hukvaldy	po	posledním	posilujícím	kroku	tuto	
směrnici	splňuje	s dostatečnou	rezervou.

K úplnému	využití	nové	technologie	iSP	uzlu	zbývá	přeu-
skládat	některé	televizní	MUXy.	Proto	dojde	v úterý	25. 5. 2021 
k přeladění	některých	multiplexů,	poté	si	uživatelé	digitálních	tele-
vizních	programů	budou	muset	přeladit	své	televizory.	Naposledy	
se	přelaďovalo	v roce	2017.	Od	té	doby	se	hodně	změnilo	–	mnoho	
TV	DVB-C programů	je	dostupných	ve	vysoké	kvalitě	HDTV,	
některé	programy	zanikly	a naopak	některé	se	nově	objevily.	
V dostatečném	časovém	předstihu	bude	uživatelům	televizních	
služeb	doručen	dopis	s aktuálním	seznamem	a  jednoduchým	
návodem	k přeladění	televizoru.

O  kvalitách	 služeb	OiiS	 TKR	Hukvaldy	 hovoří	 i  častost	
výpadků.	V roce	2020	došlo	pouze	k pěti	významnějším:

•	 20.	3.	2020	výpadek	DVB-C signálu	způsobený	poruchou	na	
přenosové	trase	v Praze,

•	 12.	5.	2020	při	práci	na	dálnici	došlo	k překopnutí	optického	
kabelu,	oprava	byla	provedena	týž	den,

•	 10.	9.	2020	17:22-17:35,	kdy	bez	upozornění	měnili	pracovníci	
elektro	firmy	jističe	ve	škole	Leoše	Janáčka,

•	 4.	10.	2020	větší	porucha	způsobená	pádem	stromu	v lokalitě	
Hukvaldy	–	Chatoviště,

•	 9.12.2020	byl	výpadek	způsobený	poškozením	kabelů	na	trase,	
poškození	způsobilo	výpadek	DVB-C.

Zpráva o provoZu Internetové sítě a kabelové televIZe oIIs Hukvaldy

posouzení	navržených	opatření,	vyhledání	a návrhy	možných	
dotačních	titulů.

Dále	studie	řeší	návrh	možné	trasy	splaškové	kanalizace	a několika	
variantami	:

1.	gravitační	splašková	kanalizace	s výtlakem	s vybudováním	
ČOV,	která	bude	umístěna	v západní	části	Krnalovic	pro	kapacitu	
250	EO,

2.	gravitační	splašková	kanalizace	s výtlakem,	ČOV	u dálnice	
D48	s kapacitou	250	EO,

3.	tlaková	splašková	kanalizace	kombinovaná	s gravitační,	ČOV	
v západní	části	Krnalovic	pro	250	EO,

4.	tlaková	splašková	kanalizace	s napojením	na	trasu	stávající	
kanalizace,	která	vede	celou	obcí	a je	napojena	na	ČOV	Brušperk.

Všechny	 varianty	 jsou	 doplněny	 předpokládaným	 odhadem	
finančních	nákladů.

Studie	bude	sloužit	vedení	obce	a zastupitelstvu	pro	další	postup	
při	řešení	možnosti	likvidace	odpadních	vod	v místní	části	Krna-
lovice,	zpracování	projektové	dokumentace	pro	územní	řízení	
a  stavební	 povolení,	 plánování	 financování	 z  rozpočtu	 obce	
a vhodných	dotačních	titulů.

Studie	byla	dokončena	v prosinci	2020	a  její	 zpracování	bylo	
zaplaceno	na	základě	vystavené	faktury	dne	17.12.2020.

Celkové	náklady	na	zpracování	studie	činily	356	950	Kč,	dotace	
z MSK	–	221	000	Kč,	podíl	obce	Hukvaldy	–	135	950	Kč.

Ivana Hrčková,  
místostarostka obce
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Chytrá televize
Od	1.	7.	2021	bude	možné	objednat	a používat	službu	Chytrá	

TV	jako	placený	doplněk	ke	standardnímu	TV	příjmu.	Po	aktivaci	
této	služby	bude	moci	uživatel	u programů,	které	přijímá	v rámci	
kabelové	TV,	využívat	funkce	zpětného	přehrávání	programů,	
ukládání	pořadů,	přehrávání	TV	programů	na	smart	 televizi,	
mobilu,	tabletu,	PC.	Služba	funguje	i pro	programové	balíčky.

Pro	registraci	doplňkové	služby	Chytré	TV	je	nutné	mít	aktivní	
TV	nabídku	a internet	OiiS	Hukvaldy,	doporučujeme	minimálně	
tarif	PROFi.	Sledovaní	není	geograficky	omezeno	na	síť	OiiS	
Hukvaldy.

Registrovat	službu	lze	pouze	ze	sítě	OiiS	Hukvaldy.	Aktuální	
ceny	naleznete	na	webových	stránkách	www.4mroznov.cz.

Ceny služeb od 1. 7. 2021
Ceny	za	příjem	kabelové	 televize	byly	naposledy	zvýšeny	

v roce	2013.	inflace	a doplnění	vysílání	o TV	programy	v HD	
kvalitě	si	vyžádá	drobné	navýšení	ceny.

Ceny	za	přístup	k službám	sítě	internetu	od	roku	2005	se	
dokonce	nezvyšovaly	vůbec,	pouze	se	přidávalo	na	rychlostech.	
V současné	době	již	jedno	ani	druhé	neodpovídá	reálné	situaci	na	
trhu.	Od	1.	7.	2021	dojde	tedy	k navýšení	rychlostí	a úpravě	cen.

Pokud	máte	zaplacen	poplatek	na	celý	rok,	bude	termín	pro	
doplacení	rozdílu	do	10.	10.	2021.

Přehled tarifů – kabelová televize

Přehled tarifů – internet (cena je včetně jedné veřejné pevné 
iP adresy)

Tarif	START	již	nebude	možné	aktivovat,	zůstane	aktivní	pouze	
pro	stávající	uživatele.

U  starých	 modemů	 EURODOCSiS	 2.0	 nelze	 navyšovat	
přenosovou	rychlost	nad	25Mbps	a je	nezbytné	tyto	vyměnit	za	
nové	EURODOCSiS	3.0.	

Objednávky	 modemů	 se	 provádí	 prostřednictvím	 OÚ	
Hukvaldy,	telefon	558	699	213,	e-mail	poplatky@hukvaldy.eu.	

Modemy	instaluje	firma	4	M Rožnov	s.r.o.,	za	cenu	1	465,-	Kč	
včetně	DPH.	Součástí	instalace	je	také	kontrola	přípojky.	V případě	
koupě	modemu	od	jiného	dodavatele	 je	potřeba	jeho	vhodnost	
konzultovat	s technickou	podporou	firmy	4	M Rožnov.	i v tomto	
případě	ale	bude	nutná	kontrola	přípojky	za	cenu	315,-	Kč.

Pokud tedy chcete naplno využívat možností své přípojky, 
objednejte si prosím výměnu modemu.

Doporučení: níže jsou popsány zásady pro správné měření 
rychlosti internetu:

•	 měřit	 zásadně	 po	 datovém	 kabelu	 UTP,	 připojeným	 od	
počítače/notebooku	k routeru/	k modemu	(nikdy	ne	přes	vaší	
domácí	Wi-Fi	síť!)

•	 měřit	přes	internetový	portál	www.speedtest.net

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

•	 pokud	je	k modemu	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	modemu

•	 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)

Výše	popsanými	 změnami	dochází	 k  navýšení	množství,	
výkonu	a kvality	přenášených	služeb	v sítí	OiiS	TKR	Hukvaldy.	
Věřím,	že	nutnost	úpravy	cen	pochopíte	a i nadále	pro	Vás	bude	
nabídka	zajímavá.

Pavel Roudný, jednatel firmy 4M Rožnov, spol. s r.o.

Tarif stávající
rychlost

rychlost	od	
1. 7. 2021

stávající	
cena

cena	od	
1. 7. 2021

START 6/0,5	MB/s 6/0,5	MB/s 100,- 100,-

MiNi 12/2	MB/s 12/2	MB/s 190,- 190,-

PROFi 25/2	MB/s 60/5 MB/s 290,- 390,-

FiRMA 50/5	MB/s 120/10 MB/s 390,- 490,-

stávající	cena cena	od	1.	7.	2021

v TV	nabídka

MiNi 90,- 100,-

ROZŠÍŘENÁ 180,- 200,-

Programový	balíček

FiLM	1 260,- 290,-

FiLM	2 120,- 130,-

SPORT 100,- 110,-
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Představení se nové kronikářky obce Hukvaldy

V červencovém	čísle	Hukvaldského	
občasníku	z loňského	roku	jste	se	mohli	
dočíst,	že	svoji	funkci	kronikářky	obce	
ukončila	 její	 dlouholetá	 vykonava-
telka	paní	Karla	Klečková,	která	tuto	
činnost	zastávala	už	od	roku	1977.	Za	
svého	nástupce	si	vybrala	mě.	Novou	
kronikářkou	 jsem	 byla	 jmenována	
panem	starostou	Luďkem	Bujnoškem	
v loňském	roce	a na	tomto	místě	bych	
se	 ráda	 představila	 všem,	 kteří	 mě	
třeba	ještě	neznají.

Jmenuji	 se	 Michaela	 Hrčková,	
narodila	jsem	se	v roce	1984	ve	Vsetíně,	
celý	život	však	žiji	zde	na	Hukvaldech.	
V  žilách	mi	 koluje	 nejen	 lašská,	 ale	
i valašská	a hanácká	krev.	 Jsem	 ještě	
z  generace	 dětí,	 která	 navštěvovala	
mateřskou	školu	v Janáčkově	rodném	
domě	 pod	 vedením	 paní	 učitelky	
irmy	Slívové	a poté	povinnou	školní	
docházku	 na	 Základní	 škole	 Leoše	
Janáčka.	Následně	jsem	vystudovala	čtyřletý	obor	Hotelnictví	
a turismus	na	Hotelové	škole	v Opavě,	po	maturitě	jsem	po	tři	
roky	navštěvovala	tříleté	prezenční	studium	na	Vyšší	odborné	
škole	Goodwill	ve	Frýdku-Místku	v oboru	Cestovní	ruch,	kde	
jsem	se	nadchla	pro	historii	a umění.	Po	absolutoriu	v roce	2006	
jsem	následujících	deset	let	studovala	obor	Dějiny	výtvarných	
umění	na	Palackého	univerzitě	v Olomouci.	Nejprve	tříletý	baka-
lářský	studijní	program,	který	jsem	obhajovala	prací	Sochařské	
dílo	Václava	Böhma	ve	Frýdku-Místku,	poté	dvouletý	navazující	
magisterský	program,	který	jsem	úspěšně	ukončila	obhajobou	
diplomové	práce	o pozdně	barokním	sochaři	Janu	Schubertovi	
(1743?-1792).	Za	tu	jsem	získala	i ocenění	rektora	Univerzity	
Palackého	 kategorii	 humanitní	 vědy.	Následujících	 pět	 let	
jsem	ve	stejném	oboru	pokračovala	v doktorském	studijním	
programu,	který	jsem	však	pro	jistou	ztrátu	motivace	nedokon-
čila.	Ještě	během	vysokoškolského	studia	jsem	po	dvě	sezóny	
pracovala	 jako	pokladní	na	hukvaldském	hradě	a  s přestáv-
kami	několik	 let	 i brigádně	v místním	 informačním	centru.	
Mnohokrát	jsem	také	spolupracovala	s Národním	památkovým	
ústavem	při	zpracování	rozsáhlé	grafické	sbírky	zámku	v Hradci	
nad	Moravicí.	V letech	2016-2018	jsem	pobývala	v jihozápadní	
Anglii	v Somersetu,	ale	po	čase	mi	začaly	chybět	každodenní	
procházky	hukvaldskou	přírodou	a beskydské	kopce	a lesy.	Od	
konce	roku	2018	do	současnosti	pracuji	v prodejně	GTSTORE	
na	Hukvaldech	jako	administrativní	pracovník	a fakturant.

Odmalička	 jsem	 se	 zajímala	
o místní	 i  regionální	historii,	pověsti	
a příběhy	z dávných	dob.	Už	ve	školce	
jsem	 měla	 ráda	 procházky	 oborou	
a  Podobořím.	 Na	 základní	 škole	
jsem	obdivovala	 výzdobu	 sestávající	
z obrazů	Jana	Václava	Sládka	s motivy	
Hukvald,	 okolní	 krajiny	 a  janáč-
kovskými	 tématy,	 měla	 jsem	 ráda,	
když	 nám	 paní	 učitelka	 iva	 Jílková	
četla	 pověsti	 o  zbojníku	Ondrášovi,	
zazděném	preclíkáři	na	hradě,	pokla-
dech,	a ráda	vzpomínám	na	to,	jak	jsme	
v Lašánku	zpívali	píseň	Ty	ukvalský	
kostelíčku	 héééj.	 Ke	 své	 tetě	 Žofce	
Romportlové	(Jurečkové)	z Bosňi,	jsem	
si	jako	malá	holka	chodívala	pro	pytlík	
milovaných	preclíků,	které	pomáhala	
péct	 u  paní	 Závodné	 na	 Horním	
Sklenově,	a které	dodnes	považuji	za	
největší	laskominu.	Ráda	jsem	poslou-
chala	vyprávění	svého	 tatínka	o  jeho	

klukovských	 toulkách	po	oboře,	o  tom,	 jak	 jeho	 tatínek	při	
opravách	hradu	nalezl	staré	mince,	které	se	pak	někam	záhadně	
ztratily.	 Dětskýma	 ušima	 stále	 slyším	 fanfáry	 Sinfonietty	
a vzpomínám	na	zjištění,	že	právě	tohle	je	ten	slavný	Janáček,	
o kterém	se	všude	na	Hukvaldech	mluví	a píše…	Všechny	tyto	
vjemy	mě	tak	nějak	navedly	k velké	úctě	k historii	tohoto	místa	
i jeho	obyvatel.	Později	se	mi	do	rukou	dostaly	mnohastránkové	
paměti	našeho	pradědečka	Antonína	Hrčka,	v nichž	popisuje	
svá	 tovaryšská	obuvnická	 léta,	zážitky	z první	světové	války	
v legiích	v Rusku	a mnoho	pozdějších	událostí	z druhé	světové	
války	 týkajících	se	naší	obce,	německé	okupace	 i úprk	vojsk	
v roce	1945.	Ráda	v nich	listuji	a vždy	se	dovídám	něco	nového.	
Pradědeček	také	nechal	vypracovat	rodokmen	po	mužské	linii	
svého	rodu,	který	se	mi	podařilo	 rozšířit	až	do	poloviny	17.	
století	a  rozpracovat	 také	do	 linií	dalších	mých	pradědečků	
a prababiček	pocházejících	z Valašska	a Hané.	Po	svých	rodičích	
a prarodičích	 jsem	zdědila	 lásku	ke	knihám	a zvídavou	mysl	
toužící	po	dalších	a dalších	vědomostech.

Všechny	tyto	podněty	a láska	k výtvarnému	umění	mě	přivedly	
k příležitosti	zapojit	se	do	vydání	dosud	nepublikované	knihy	
hukvaldského	rodáka,	akademického	malíře	Jana	Václava	Sládka	
s názvem Hukvaldská štafeta,	která	nakonec	opravdu	vyšla	knižně	
během	roku	2016	a  jíž	 jsem	se	stala	odpovědným	redaktorem.	
V té	době	jsem	se	seznámila	s paní	Klečkovou	a myslím,	že	jsme	si	
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padly	do	noty.	Jan	Václav	Sládek	ve	své	závěti	zanechal	obci,	škole	
a mládeži	na	120	obrazů,	které	jsem	obdivovala	již	jako	žačka.	
Společně	s  jeho	rodinou,	obcí	a kamarádem	Mirkem	Uherkem	
jsme	vytvořili	koncept	další,	tentokrát	obrazové	knihy,	který	se	
podařilo	v roce	2017	vydat	pod	názvem	Hukvaldské obrazy Jana 
Václava Sládka.	Téhož	roku	oslavil	své	70.	narozeniny	akademický	
malíř	Antonín	Kroča	a obec	Hukvaldy	tehdy	navrhla	vytvořit	
publikaci	také	jemu.	Kniha	s názvem Antonín Kroča – malíř života 
a duše	 spatřila	světlo	světa	na	konci	 listopadu	2018.	V rámci	
udělení	 čestného	občanství	Mistru	Kročovi	na	počátku	 roku	
2019	jsem	v sále	školy	uspořádala	i malou	výstavu	jeho	děl.	Jsem	
také	spoluautorkou	a odpovědnou	redaktorkou	mimořádného	
čísla	hukvaldského	občasníku	s názvem	100 let na Hukvaldech,	
které	vzniklo	v rámci	oslav	stého	výročí	založení	Československa.	
V loňském	roce	jsem	byla	oslovena	k vypracování	textů	o historii	
místních	částí	Dolní	Sklenov	a Rychaltice,	které	 jsou	použity	
na	informačních	tabulích	umístěných	před	hasičskou	zbrojnicí	
v Rychalticích	a u obchodu	na	Dolním	Sklenově.	V současné	době	
zpracovávám	ve	spolupráci	s místní	TJ	Sokol	podklady	k výroční	
brožurce	k  jubilejním	oslavám	100	let	Sokola	na	Hukvaldech,	
které	 se	 konaly	 během	 roku	 2019.	 Práce	 se	 bohužel	 trochu	
protáhla,	ale	věřím,	že	během	letoška	se	nám	tuto	„storočenku“	
podaří	dokončit.	V hlavě	mi	kromě	toho	stále	koluje	mnoho	dalších	
projektů	a plánů.

Kronikářská	práce	rozhodně	není	jednoduchá,	stále	se	píše	
ručně	do	velké	záznamové	knihy	speciálním	inkoustem.	Po	celý	
rok	se	vytvářejí	záznamy,	které	se	pak	musejí	seřadit	v logický	
celek,	na	jehož	základě	se	pak	přepisuje	do	knihy.	Zvláště	loňský	
rok	2020	bude	na	zápisy	velmi	zajímavý	a výjimečný.	Doufám,	
že	paní	Klečková	nebude	svého	výběru	nástupce	litovat.	Budu	
se	snažit	držet	v zápisech	jí	nastavenou	laťku,	mám	v ní	velký	
vzor.	Ráda	bych	časem	obecní	kroniku	 i nějakým	způsobem	
zpopularizovala,	nápady	si	ale	prozatím	ponechám	do	někte-
rého	dalšího	příspěvku.

Ráda	bych	 tímto	článkem	také	poprosila	čtenáře,	pokud	
by	měli	nějaké	historické	dokumenty,	fotografie	nebo	cokoliv,	
co	se	týká	historie	či	současnosti	Hukvald,	o které	by	se	chtěli	
podělit,	budu	moc	ráda,	když	 je	se	mnou	budou	chtít	 sdílet.	
Často	 se	 stane,	 že	 se	podobné	 věci	 vyhazují	 do	 kontejnerů,	
protože	majitelé	k nim	nemají	vztah,	mně	se	ale	můžou	hodit.	
Na	obecním	úřadě	bych	ráda	pro	tento	účel	umístila	přihrádku,	
kam	bude	možné	dokumenty	vložit.	Ráda	si	 také	vyslechnu	
vzpomínky	pamětníků,	samozřejmě	až	situace	dovolí.	Kontak-
tovat	mě	také	můžete	na	emailu:	kronika.hukvaldy@gmail.com.

Michaela Hrčková, kronikářka obce

Vzpomínka na pana zdeňka Hubeňáka st.

Koncem	 loňského	 roku	nás	 opustil	
pan	 Zdeněk	 Hubeňák	 starší,	 kterého	
čtenáři	mohli	 znát	 jako	 autora	mnoha	
článků	týkajících	se	dějin	obce	v Hukvald-
ském	občasníku.	

Pan	 Zdeněk	 Hubeňák	 se	 narodil	
v  roce	 1931	 v  Dolním	 Sklenově.	 Už	
jako	žák	základní	školy	se	před	druhou	
světovou	 válkou	 stal	 členem	 Sokola	
Rychaltice,	po	válce	už	v dorosteneckém	
věku	cvičil	za	Sokol	Hukvaldy.	V té	době	
také	na	Hukvaldech	vznikl	oddíl	Junáka,	
jehož	členem	se	stal	a později	i vedoucím	
družiny	 Bobrů	 a  pokladníkem	 oddílu.	
Jako	 student	 Obchodní	 akademie	 ve	
Frýdku-Místku	se	stal	autorem	průvod-
ních	slov	k veřejným	vystoupením	náro-
dopisného	 kroužku	 při	 Socialistickém	
svazu	 mládeže	 vedeném	 Františkem	
Poláškem	 z  Horního	 Sklenova.	 Velmi	
jej	 tehdy	 zaujalo	 ochotnické	 divadlo.	

Vystupoval	v dětských	rolích	her	Sůl nad 
zlato či	Paličova dcera.	V dospělých	rolích,	
na	 které	 vzpomínal,	 působil	 například	
v  Kollárově	 dramatu	 Pražský lid	 či	 ve	
hře	Nikdy,	úspěšným	představením	byla	
Jiráskova	Lucerna	odehraná	v hukvaldské	
oboře	a Maryša	bratří	Mrštíků	zahraná	
v zámecké	zahradě.	

Svoje	 aktivity	 také	 rozvíjel	 v  řadě	
společenských	 a  zájmových	 organi-
zací	 (Český	 zahradnický	 svaz,	 SRPŠ).	
Nejrozsáhlejší	aktivity	trvající	přes	40	let	
byly	ve	Svazarmu	(později	TSČ),	 jehož	
byl	po	celou	dobu	členem	výboru.	Tato	
organizace	poskytovala	zejména	mládeži	
zájmové	 vyžití	 ve	 volném	 čase	 formou	
různých	kroužků	 (letecko-modelářský,	
střelecký,	radistický	atd.),	pořádala	různé	
motoristické	 soutěže,	 soutěže	 branné	
zdatnosti,	jízdy	zručnosti,	střelby	ze	vzdu-
chovek	a malorážek	a jiné.	Organizace	se	
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Ke	 konci	 loňského	 roku	 nás	 opustila	 paní	
Svatava	Hrabovská.	Dovolte	mi	na	ni	kratičkou	
vzpomínku.	Mnozí	jsme	ji	znali.	Jako	dlouholetou	
učitelku,	později	zástupkyni	ředitelky	na	zdejší	
škole.	Na	naši	školu	nastoupila	počátkem	šedesá-
tých	let	minulého	století	a učila	zde	do	roku	1994,	
kdy	odešla	do	důchodu.	Jako	kantorka	se	věnovala		
několika	generacím.	Učila	občanskou	výchovu,	
hudební	 výchovu,	 tělocvik.	 Vedla	 pěvecké	
kroužky,	nacvičovala	spartakiádní	skladby	a také	
divadelní	 hry	 s  dětmi.	 Děcka	 dovedla	 	 hodně	

nadchnout	–	právě	pro	zpěv	i hraní	divadel,	i pro	
cvičení.	 Její	„děcurenka	moje“	řečeno	klukům,	
se	kterými	připravovala	spartakiádní	vystoupení,	
bylo	takovou	pobídkou,	že	je	nemusela	k nácviku	
přemlouvat,	ba	naopak.	Uměla	to	také	ocenit.	To	je	
jeden	z příkladů	toho,	jaká	byla.	Stejně	tak	dovedla	
vzbudit	zájem	o cvičení	i u dospělých.		Chodila	jsem	
cvičit	do	malinké	tělocvičny	v bývalé	Janáčkově	
škole.	Dodnes,	po	tolika	letech,	na	to	vzpomínám.	
Každé	cvičení	jsme,	my	ženské,	končily	nadšeným	
pochodem	kolem	tělocvičny	a zpěvem.	Nedá	se	na	
to	zapomenout.

Se	Sváťou	jsme	se	setkávali	po	mnoho	roků	jako	s knihov-
nicí	v naší	obecní	knihovně.	Dovedla	mnohým	vybrat	dobré	
knihy.	Uměla	to	s dětmi,	vždycky	měla	pro	ně	mimo	rady,	co	
číst,	i nějaký	ten	pamlsek.

Byla	 to	Sváťa,	která	po	mnoho	 let	vítala	do	svazku	obce	
novorozené	občánky,	byla	to	ona,	která	se		nad	rakví	loučila	se	
zesnulými	spoluobčany.

Sváťa	byla	poslankyní	MNV	a později	zastupitelkou	obce.	
Patřila	mezi	lidi,	kteří	v naší	obci	mnoho	let	aktivně	žili	a praco-
vali.	Zůstane	nám	v paměti.

Karla Klečková

Malá vzpoMínka na paní Svatavu HrabovSkou

zabývala	i činností	kulturní	–	pořádání	odvedeneckých	zábav,	
silvestrovských	programů,	pochování	basy,	kácení	máje.	Na	
většině	aktivit	Svazarmu	měl	pan	Hubeňák	svůj	podíl,	buď	jako	
organizátor,	autor	různých	projektů	nebo	jen	přiložil	manuálně	
ruku	k dílu.	Aktivně	se	 také	podílel	na	brigádnické	činnosti	
při	„akcích	Z“.	Společně	s paní	Svatavou	Hrabovskou	působil	
jako	 komentátor	místního	 rozhlasu	 při	májových	 oslavách.	
Dlouhá	 léta	působil	 jako	člen,	 jednatel	 i  předseda	Místního	
výboru	Národní	fronty,	kde	také	zastupoval	ZO	Svazarmu.	Jako	
předseda	MV	NF	později	zahajoval	výstavbu	nové	základní	školy	
(1977-1980)	a po	jejím	dokončení	školu	otevíral.	Po	roce	1990	
byl	několikaletým	autorem	a účinkujícím	při	Pochování	basy	
konaném	v Kulturním	domě	v Rychalticích.	Od	roku	1991	se	stal	
členem	Klubu	seniorů	Hukvaldy,	kde	připravil	a zrealizoval	na	
50	programů	různých	kulturních	akcí.	Byl	také	činným	na	poli	
publikačním:	je	autorem	brožurky	Hukvaldy a okolí – průvodce,	
kterou	vydala	obec	Hukvaldy	a brožury Po zarostlém chodníčku 
– průvodce,	 jejímž	vydavatelem	byl	Klub	českých	 turistů	pro	
každoroční	stejnojmenný	 jarní	a podzimní	pochod.	Od	roku	
1992	až	dosud	byl	přispívatelem	Hukvaldského	občasníku.

Na základě podkladů Zdeňka Hubeňáka ml. 
zpracovala Michaela Hrčková
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RekonstRukce Wc v hasičské zbRojnici na hukvaldech
Během	letošní	zimy	došlo	ke kompletní	rekonstrukci	WC	v hasičské	zbrojnici	na	

Hukvaldech,	kterou	prováděli	pracovníci	stavební	čety.

Práce	spočívaly	v odsekání	staré	dlažby	a kachliček,	seškrábání	malby,	demontáži	
původní	záchodové	mísy,	přemístění	přívodu	vody,	vylití	a zarovnání	podlahy	nivelační	
hmotou.	Poté	došlo	k natažení	stěn	perlinkou	a jemnou	omítkou	a k nalepení	obkladů	na	
stěny	a dlažby.	Zároveň	byla	také	vyměněna	dlažba	v chodbičce.	Poté	byla	namontována	
nová	záchodová	mísa.	Součástí	prací	bylo	nalepení	soklu	v chodbě,	spárování	a výmalba	
stěn,	montáž	nových	světel	a montáž	nového	sifonu	ve	vedlejší	kuchyni.

Celkové	náklady	na	materiál	byly	28	200	Kč.

Ivana Hrčková, místostarostka
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Mobilní Rozhlas
Vážení	spoluobčané,

spustili	 jsme	 pro	 vás	
novou	 službu	 Mobilní	
Rozhlas,	která	je	spolufin-
cována	z dotace	Efektivní	
komunikace	 a  řízení	 obcí	 Palkovice,	 Kozlovice,	 Hukvaldy	
a Sviadnov.	Stejně	jako	dosud	používaný	SMS	infokanál,	slouží	
Mobilní	Rozhlas	k informování	občanů	o dění	v obci,	ale	navíc	
nabízí	i komunikaci	občanů	směrem	k Obecnímu	úřadu.

Mobilní	Rozhlas	funguje	poněkud	jiným	způsobem.	Prefe-
rovaným	kanálem	je	mobilní	aplikace,	dostupná	pro	systémy	
Android	a iOS.	Uživatel	jednou	denně	obdrží	přehled	aktuálních	
informací,	odtud	si	může	otevřít	zprávy	přímo	na	webových	
stránkách.	Odběratelům	bez	aplikace	systém	doručí	notifikaci	
na	email,	přehled	se	zobrazí	také	ve	webovém	rozhraní	Mobil-
ního	Rozhlasu	na	adrese	hukvaldy.mobilnirozhlas.cz.

Pokud	 aplikaci	 nemáte	 a  při	 registraci	 nevedete	 ani	
e-mailovou	adresu,	budou	vám	doručovány	SMS	zprávy	jako	
doposud.	 Nebo	 si	 místo	 nich	 můžete	 zvolit	 příjem	 hlaso-
vých	zpráv	–	systém	vytočí	vaše	telefonní	číslo	a přečte	vám	
text	zprávy.	Tato	možnost	se	vybere	přiřazením	do	skupiny	
Nevidomí a slabozrací.

K čemu slouží Mobilní Rozhlas
Mobilní	Rozhlas	není	pouze	moderní	obdobou	klasického	

obecního	rozhlasu.	Nabízí	občanům	mnohem	víc.	Kombinuje	
možnost	rozeslání	SMS	zpráv,	hlasových	zpráv	a e-mailů,	čímž	
umožňuje	přímou	komunikaci	mezi	obecním	úřadem	a občany.	
Důležitá	zpráva	vás	 tedy	zastihne,	ať	už	 jste	kdekoli.	Obrov-
skou	výhodou	Mobilní	Rozhlasu	navíc	 je,	že	neslouží	pouze	
k jednostrannému	informování	o dění	v obci,	ale	umožňuje	vám	
také	na	jednotlivá	sdělení	reagovat.

Starosta	tedy	vidí	nejen	komu	bylo	sdělení	doručeno,	ale	také	
reakce	příjemců.	Díky	tomu	může	obec	Mobilní	Rozhlas	využít	

třeba	k vytváření	jednoduchých	minireferend	a průzkumů.

Bude	 tedy	 možné	 v  reálném	 čase	 konzultovat	 některá	
rozhodnutí	s občany,	což	samosprávě	umožní	plánovat	další	
kroky.	Zní	to	poměrně	chytře,	viďte?	Proto	také	patří	Mobilní	
Rozhlas	do	skupiny	chytrých,	tedy	SMART	nástrojů.

Snadné nahlašování závad v obci přes mobilní aplikaci
Společně	s moderním	způsobem	komunikace	jsme	zavedli	

také	Systém	na	hlášení	podnětů	od	občanů.	Pokud	na	území	
obce	narazíte	na	nepořádek,	černou	skládku,	rozbitou	lavičku	
nebo	třeba	nesvítící	lampu,	stačí	problém	vyfotit	a jednoduše	
nahlásit	přes	aplikaci	Mobilní	Rozhlas	/	Zlepšeme	Česko.	My	
se	postaráme	o to,	aby	byla	závada	co	nejdříve	vyřešena.

Co vám přinese registrace do Mobilního rozhlasu?
•	 	Novinky	z úřadu	přímo	do	telefonu

•	 	Upozornění	na	krizové	situace	–	výpadky	energií,	blížící	se	
vichřice,	dopravní	uzavírky,	atd.

•	 	Pozvánky	na	sportovní	a kulturní	akce

•	 	Účast	ve	veřejných	anketách

Registrace	 je	zdarma!	V registračním	procesu	si	můžete	
nastavit,	 jaké	 informace	 vás	 zajímají.	 Vaše	 údaje	 budou	
v bezpečí	v  souladu	s GDPR	obecným	nařízením	o ochraně	
osobních	údajů.

Jak se zaregistrovat?
•	 	Přes	webovou	stránku		hukvaldy.mobilnirozhlas.cz

•	 	Přes	mobilní	aplikaci	Mobilní	Rozhlas	/	Zlepšeme	Česko

•	 	Vyplněním	 přiloženého	 registračního	 letáku,	 který	
odevzdáte	na	Obecním	úřadě	Hukvaldy

Petr Domčík

Hukvaldy zavádí Mobilní Rozhlas

Vážení občané,

zavádíme u nás moderní službu – Mobilní Rozhlas, díky které budete vždy včas informováni.

Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách jako jsou upozornění na výpadky vody,
elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně do Vašeho telefonu či e-mailu.

hukvaldy.mobilnirozhlas.cz

Zvolte skupiny informací:

 Informace OÚ Hukvaldy  Krizové informace  Chataři
 Dopravní informace  Nevidomí a slabozrací  Odstávky a poruchy
 Reklama  Zdravotnická zařízení  Zvířecí detektiv

Pro platnost registrace je nutné podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů na zadní straně tohoto registračního letáku.
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Hukvaldy zavádí Mobilní Rozhlas

Vážení občané,

zavádíme u nás moderní službu – Mobilní Rozhlas, díky které budete vždy včas informováni.

Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách jako jsou upozornění na výpadky vody,
elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně do Vašeho telefonu či e-mailu.

hukvaldy.mobilnirozhlas.cz

Zvolte skupiny informací:

 Informace OÚ Hukvaldy  Krizové informace  Chataři
 Dopravní informace  Nevidomí a slabozrací  Obecní knihovna
 Odstávky a poruchy  Reklama  Zdravotnická zařízení
 Zvířecí detektiv

Pro platnost registrace je nutné podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů na zadní straně tohoto registračního letáku.
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Souhlas se zpracováním osobních údajů
podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Jako subjekt údajů souhlasím, aby správce osobních údajů: obec Hukvaldy, IČ 00297194, se sídlem Hukvaldy 3, Hukvaldy,
zpracovával moje osobní údaje
v rozsahu

jméno a příjmení, bydliště, pohlaví, rok narození
telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa počítače, mobilního telefonu či jiného zařízení, aktuální poloha, pohyb

za účelem

prokazatelného poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů;
využívání služeb komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas a partnerských projektů Zlepšeme Česko, Ukliďme Česko a
ZmapujTo (dále jen partneři); přes Mobilní Rozhlas můžu např. dostávat informační a krizové zprávy o dění v mé obci, můžu
vyjadřovat svůj názor v anketách, může být zjišťována moje poloha nebo pohyb. To vše slouží pro zlepšení fungování lokálních
služeb, pro zajištění lepších kulturních a sociálních potřeb, pro označení konkrétního místa nebo trasy apod.

na dobu zapojení obce do komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas.

Pokud mi ještě nebylo 15 let, musí výše uvedený souhlas dát také můj otec, matka či jiný zákonný zástupce. Prohlašuji,
že toto omezení je mi známo a nijak ho neobcházím.

Správce osobních údajů:
obec Hukvaldy, IČ 00297194, se sídlem Hukvaldy 3, Hukvaldy

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Jan Gubáš, telefon: , email: gubas@catania.cz

Vaše osobní údaje budou předány v nezbytně nutném rozsahu provozovateli komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas, kterým
je k datu poskytnutí tohoto souhlasu Neogenia s.r.o., IČ 291 98 950, se sídlem Hybešova 42, Brno. Tato společnost bude
zpracovatelem osobních údajů, tedy bude Vaše osobní údaje pro správce osobních údajů používat.

Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem k zajištění řádného fungování komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas
(systém je obcím poskytován na základě smlouvy). Poskytnutí buď telefonního čísla nebo e-mailové adresy je povinné,
poskytnutí ostatních údajů je dobrovolné.

Informace správce osobních údajů:

OBECNÉ:

Vaše osobní údaje budou na základě souhlasu uchovány po dobu 5 let, resp. po dobu zapojení obce do komunikačního
ekosystému Mobilní Rozhlas, nejvýše do odvolání tohoto souhlasu; pro krizovou komunikaci po dobu, po kterou se k Vám bude
moct efektivně dostat přes Mobilní Rozhlas zpráva pro ochranu Vašeho životně důležitého zájmu
máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat od správce nebo zpracovatele osobních údajů potvrzení,
zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním
informacím
máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování
můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů

své údaje změňte v nastavení svého účtu na internetových stránkách nebo v mobilní aplikaci
máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech

zvolte možnost smazání profilu (odebrání účtu) na internetových stránkách nebo v mobilní aplikaci
máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech
můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své
osobní údaje jinému správci
kdykoli můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž nebude dotčena zákonnost zpracování před
tímto odvoláním

souhlas můžete odvolat paušálně nebo pro jednotlivé obce v nastavení svého účtu na internetových stránkách nebo v
mobilní aplikaci

máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce či zpracovatel osobních
údajů zpracovávají Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušují Vaše práva

bližší informace včetně formuláře jsou dostupné na www.uoou.cz

ZVLÁŠTNÍ:

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro účely informování o
novinkách komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas a jeho partnerů. Po vznesení námitky nebudou již Vaše osobní údaje
pro tento účel zpracovávány.

Není-li výše uveden způsob využití Vašich práv, můžete kontaktovat e-mailem pověřence správce nebo zpracovatele.

V ________________________ DNE________________________

PODPIS SUBJEKTU ÚDAJŮ (OBČANA) ________________________
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KNIHOVNA

Obecní	 knihovna	 je	 od	 roku	
2001	 součástí	 právního	 subjektu	
Základní	 škola	 a  Mateřská	 škola	
Leoše	 Janáčka	 Hukvaldy.	 V  roce	

2020	se	nám	podařilo	z MAS	Pobeskydí,	z.s.	získat	dotaci	na	
„Vybavení	Obecní	knihovny	při	Základní	škole	a Mateřské	škole	
Leoše	Janáčka	Hukvaldy“,	z dotační	výzvy	v rámci	Programu	
rozvoje	venkova	-		Fiche	č.	6	–	Občanská	vybavenost.	Získali	jsme	
tak	200	tis.	Kč,	k nimž	přidala	dalších	50	tis.	Kč	Obec	Hukvaldy	
v rámci	spoluúčasti.	Realizace	rekonstrukce	probíhala	v měsíci	
lednu	a únoru	pod	vedením	knihovnice	Bc.	Markéty	Kološové.		

Spojení	obecní	knihovny	a školy	umožňuje	úzkou	spolu-
práci	při	zapojování	knihovny	do	různých	projektů	a k rozvoji	
čtenářské	gramotnosti	žáků.	Tuto	spolupráci	oceňuje	metodická	
knihovna	Brušperk.	Od	letošního	roku	také	dochází	k rozšíření	
výpůjční	doby.	Zastupitelé	obce	Hukvaldy	souhlasili	s financo-
váním	zvýšeného	úvazku	knihovnice.	

Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy

Aktuální provoz univerzity třetího věku
Vzhledem	 k  přetrvávající	 situaci,	 kdy	 se	 nemůžeme	 se	

studujícími	 seniory	 scházet	 na	 pravidelných	 přednáškách	
v knihovně,	 fungujeme	 již	 třetí	 semestr	pouze	ve	virtuálním	

prostředí.	Pro  tento	 semestr	 si	 vybrali	 studenti	 téma	„Gian	
Lorenzo	Bernini	–	Génius	evropského	baroka“.	Téma	archi-
tektury	baroka	a renesance	nás	provází	již	několikátý	semestr	
a zřejmě	ještě	také	nějaký	čas	nás	provázet	bude.	Pokud	by	se	
v řadách	našich	občanů	v seniorském	věku	našli	další	zájemci	
o studium,	 tak	vězte,	že	cena	 jednoho	semestru	(pololetí)	 je	
300,-	a veškeré	další	informace	získáte	v knihovně.	

Zhodnocení roku 2020
Loňský	rok	byl	 již	od	jarních	měsíců	ve	znamení	trvajících	

omezení,	která	se	mimo	jiné	podepsala	i na	činnosti	knihovny.	
Museli	 jsme	v rámci	nařízení	upustit	od	aktivit	pro	maminky	
s dětmi,	posunul	 se	 i  termín	předávání	Knížek	pro	prvňáčka	
a univerzita	třetího	věku	fungovala	v „on-line“	režimu.	Přesto	si	
při	zhodnocení	roční	statistiky	vůbec	nestojíme	špatně.	V loňském	
roce	bylo	registrováno	216	uživatelů	(v roce	2019	jich	bylo	225	
a v roce	2018	to	bylo	203	uživatelů).	S počtem	výpůjček	za	celý	rok	
se	také	stále	držíme	nad	8	tisíci	výpůjčkami	bez	výrazné	odchylky	
oproti	předešlým	letům.	Ačkoli	byla	knihovna	otevřena	poměrně	
dlouho	jen	přes	výdejní	okénko,	čtenáři	využívali	možnost	nechat	
si	nachystat	knihy	dle	preferovaného	žánru,	poměrně	často	využí-
vali	také	možnost	rozvozu	knih.	Standardní	je	také	počet	nově	
pořízených	knih	–	527	ks.	Na	tomto	místě	je	nutno	poznamenat,	
že	cca	polovina	těchto	knih	pochází	z darů	čtenářů	a příznivců	
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naší	knihovny.	Díky	těmto	darovaným	knihám	se	můžeme	při	
nákupech	nových	knih	zaměřovat	na	novinky	a bestsellery,	jejichž	
pořizovací	cena	je	mnohdy	poměrně	vysoká.	Nicméně	z reakcí	
čtenářů	je	patrné,	že	velmi	oceňují	relativně	snadnou	dostupnost	
novinek	v naší	knihovně	a to,	že	při	případné	rezervaci	nemusí	
čekat	příliš	dlouho,	než	na	ně	přijde	řada,	 jako	tomu	bývá	ve	
větších	městských	knihovnách,	kde	o danou	novinku	projeví	
zájem	více	čtenářů	současně.

Rekonstrukce v knihovně a novinky pro rok 2021
Dobu	uzavírky	knihoven	 jsme	využili	k plánované	menší	

rekonstrukci	naší	knihovny	v rámci	uvedené	dotace.	O získání	
dotace	na	mobiliář	jsme	se	nepokoušeli	poprvé.	Velké	poděko-
vání	patří	na	tomto	místě	paní	ředitelce	Mgr.	Aleně	Lévové,	která	

se	o dotační	projekty	dlouhodobě	aktivně	zajímá	a má	s nimi	
zkušenosti.	Je	to	činnost	náročná	na	čas	i na	osobní	nasazení.	

V průběhu	února	 tak	v knihovně	proběhly	velké	manévry,	
všechny	knihy	musely	být	pobaleny	a přestěhovány	dočasně	do	
školy.	Knihovna	byla	nově	vymalovaná,	z dotace	byly	nakoupeny	
a položeny	nové	koberce	a  firmou	Truhlářství	Josef	Fajkus	byl	
dodán	a sestaven	na	míru	vyrobený	nábytek.	Konkrétně	se	jednalo	
o mobiliář	dětského	oddělení,	zázemí	s kuchyňkou	v půjčovně	dopo-
ručené	četby	a částečné	dovybavení	nábytku	v hlavní	místnosti,	
který	byl	již	velmi	zastaralý	a poskládaný	z mnoha	starších	a nesou-
rodých	kusů.	Díky	novému	nábytku	se	výrazně	zvětšil	úložný	
prostor	na	knihy	v celém	prostoru	knihovny.	V rámci	větrání	a celko-
vého	provzdušnění	celého	prostoru	byly	původně	zastavěné	dveře	
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mezi	chodbou	a dětským	oddělením	nahrazeny	dveřními	zárub-
němi	bez	výplně,	čímž	vzniklo	okénko,	které	můžeme	v aktuální	
situaci	pohodlně	využít	 jako	výdejní	a není	tedy	nutné	výměnu	
knih	realizovat	mezi	dveřmi.	Dále	byla	pořízena	nová	tiskárna	se	
skenerem	(služba	tisku	a skenování	slouží	i veřejnosti),	nová	počí-
tačová	sestava	a dataprojektor.	Ačkoli	je	nyní	knihovna	otevřená	
pouze	v režimu	výdejového	okénka,	doufáme	pevně,	že	snad	již	
brzy	bude	možno	otevřít	i pro	čtenáře	a začít	realizovat	všechny	
aktivity,	které	připravujeme.	Rádi	bychom	rozšířili	nabídku	vzdě-
lávání	pro	seniory	i o vlastní	kurzy,	které	budou	zaměřené	na	použí-
vání	PC	a internetu,	na	bezpečnost	v on-line	světě,	ale	také	třeba	
na	tréninky	paměti	či	debaty	o knihách	a cestopisné	přednášky.	
V rámci	projektu	Bookstart	–	S knížkou	do	života	bychom	rádi	
navázali	na	pravidelné	setkávání	se	rodičů	s dětmi	do	tří	let,	hned	
jakmile	nám	to	bezpečnostní	opatření	dovolí.

Knihovny	dnešní	doby	 již	nejsou	 jen	místem,	kde	si	 lidé	
půjčují	a vrací	knihy.	Jsou	zároveň	místem	pro	komunitní	setká-
vání	se,	pro	vzdělávání,	podporu	čtenářské	gramotnosti,	pro	
tvoření	či	mezigenerační	kontakt.	Jsme	aktivními	členy	pracovní	
skupiny	Čtenářská	gramotnost	v rámci	projektu	MAP	Frýdek
-Místek	ii	a zapojujeme	se	do	dílčích	projektů.	Pevně	věříme,	
že	se	nám	tuto	vizi	daří	naplňovat	a že	díky	této	rekonstrukci	
bude	naše	obecní	knihovna	po	odeznění	aktuálních	opatření	
opět	místem,	které	budou	občané	hojně	využívat.	

Rádi	bychom	poděkovali	všem,	kteří	se	podíleli	na	přípravě,	
rekonstrukci	 a úklidu.	 Jmenovitě	 jsou	 to:	Ladislav	Szijjártó	
(výmalba),	fa	Podlahy	Řeháček,	Truhlářství	Josef	Fajkus,	zastu-
pující	pan	školník	Svatopluk	Lév,	pan	učitel	Martin	Schwarz,	
paní	vychovatelka	Kateřina	Hrušková	a paní	uklízečky	Věra	
Žídková	a Lenka	Adamcová.	Se	všemi	byla	radost	spolupracovat	
a bez	 jejich	pomoci	a ochoty	bychom	určitě	nezvládli	 rekon-
strukci	v tak	krátkém	čase.	

 Bc. Markéta Kološová,  knihovnice
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K počátKům založení SDH RycHaltice (2. čáSt) 
HASIČI

V minulém	čísle	občasníku	jsme	se	
věnovali	prvopočátkům	založení	sboru	až	
po	začátek	stavby	zbrojnice	a zakoupení	
nové	stříkačky.	Nyní	se	pojďme	podívat	
na	 další	 zajímavosti,	 které	 nám	 naše	
zachovalá	kronika	dokladuje.	

V  roce	1896	byla	 zřízena	hasičská	
hudba:	 „Stanovy a  podmínky trvání 
této hudby obsaženy jsou ve smlouvě ze 
dne 22. března 1896, kterou každý člen 
po přihlášení se do hudebního kroužku 
musel podepsat. Originál této smlouvy 
uložen jest ve sborovém archivu. K hudeb-
nímu kroužku se tehdy přihlásili: Franc. 
Kološ, Jan Rožnovský, Jos. Šnajder, 
Valentin Rožnovský, Fran. Pělucha, 
Frant. Pustějovský, Max. Uhlář a Josef 
Macha. Všichni se podpisem zavázali, 
že budou hráti, kdykoli si toho sbor bude 
přáti.“

Významným	činovníkem	sboru	byl	
četař	Jan	Honhaiser,	který	začal	poctivě	
se	členy	cvičit	nástupy,	pochod	a další	
pořadové	cviky.	Organizoval	také	častá	
požární	cvičení.	„Při valné hromadě dne 
23. ledna 1898 na návrh jednatele Vojtěcha 
Polacha usnesl se sbor odebírati Hasičské 
listy a Jan Rožnovský dal návrh na zřízení 
sborové knihovny.“ 

Že	sbor	jako	takový	zasahoval	i do	
širšího	dění	v obci	dokladuje	i následující	
zápis:	„Při schůzi 15. května 1898 před-
nášel Vojt. Polach na téma „Proč hasič vítá 
jubil. rok 1898 a proč oslavuje panování 
milovaného zeměpána.“ Usneseno bylo 
potom na paměť 50. výročí vlády Jeho 
Výsosti císaře vysaditi kamenec při škole 
lípami. Přičiněním Vinc. Konvičky, 
Vojt. Polacha, Jana Honhaisera, Aloise 
Konvičky se strany sboru a přičiněním slav. 
obecního zastupitelstva, zvláště p. Frant. 
Pěluchy, starosty obce kamenec ten jest 
lípami skutečně osazen.“

V roce	1899	zřízena	byla	Hasičská	
vzájemná	pojišťovna	proti	škodám	z ohně	
se	sídlem	v Brně,	jejímž	zástupcem	v naší	
obci	byl	navržen	Vojt.	Polach.	

V roce	1903	uskutečnil	sbor	své	přání	
a započal	s výstavbou	zbrojnice,	která	
stála	na	pravém	břehu	řeky	Ondřejnice	
při	okresní	silnici.	Obec	tento	pozemek	
sboru	darovala.	Dne	1.	května	1904	bylo	
nové	 skladiště	 farářem	 P.	 Františkem	
Krejčím	vysvěceno.	

Dne	4.	března	1906	zúčastnil	se	sbor	
župní	schůze	v Národním	domě	v Místku,	
kde	přednášel	Richard	Skácel	na	téma	
„Odkaz	 moravskému	 hasičstvu“,	 ve	
kterém	zdůraznil	řečník	důležitost	sboro-
vých	kronik	a žádal	zavedení	těchto	ve	
sborech.	Je	příznačné,	že	právě	po	třiceti	
letech	byla	myšlenka	tato	u nás	uskuteč-
něna.	

Že	 i  knihovna	 může	 být	 zdrojem	
pro	soudní	spor,	o tom	svědčí	další	zápis	
v kronice:	„Do knihovny zakupovány byly 
knihy různého obsahu podle přání čtenářů 
z řad členstva. Mezi nimi byly některé rázu 
pokrokového, což bylo proti mysli sboro-
vému pokladníku faráři Tom. Kubíčkovi, 
který tyto knihy o  své újmě z  knihovny 
vyřadil. To ovšem pobouřilo členy smyšlení 
příliš pokrokového, kteří ve svém horlení 
proti faráři zašli tak daleko, že se dotkli cti 
napadeného, jenž je za to stíhal soudně. Po 
rozhodnutí soudu, jež dopadlo ve prospěch 
farářův, vystoupili nespokojení členové se 
sboru.“

Tímto	 zápisem	 končí	 jedna	 etapa	
naší	hasičské	kroniky	a v příští	etapě	–	
o  několik	 desetiletí	 později	 pokračuje	
později	 starosta	 sboru	Adolf	 Strakoš.		
(Pokračování	v příštím	čísle	občasníku)

Za SDH Rychaltice,  
Markéta Kološová
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podzim a zima 2020/2021
SKAUTI

Říjnová	výprava	do	krasu	a plavání	v bazénu	byly	posledními	
akcemi	před	další	uzávěrou	společnosti,	která	nastala	začátkem	
října	a která	s malou	pauzou	v prosinci	trvá	doposud.

Lišky	a Lišáci	nezaháleli	a soutěžili	ve	hře	Po stopách cesto-
vatele Lišky,	který	putoval	po	Hukvaldech	a okolí.	Tak	se	mu	tady	
líbilo,	že	tu	nafotil	spoustu	známých	i neznámých	míst.	Hra	trvala	
měsíc	(od	15.11.	do	15.12.).	Cílem	bylo	najít	místa	na	fotografiích,	
tam	dojít	nebo	dojet	na	kole/koloběžce	a vyfotit	se	tam.	Fotografie	
byly	rozdělené	do	tří	okruhů:	blízké	okolí,	obora	a vzdálenější	okolí.	
V oboře	zároveň	čekaly	na	soutěžící	bonusové	otázky.	Pokud	by	

si	někdo	z  čtenářů	chtěl	 zasoutěžit,	 zde	 jsou	pravidla:	https://
www.dvojka.eu/hu1	(musíte	zadat	do	svého	webového	prohlížeče	
přesně	takto).

Paralelně	s tím	jsme	rozjeli	Modrý život.	A co	že	to	je?	Jde	
o soubor	pravidel,	která	vymyslel	skaut	Jaroslav	Foglar	-	Jestřáb.	
Poprvé	se	o Modrém	životě	píše	v Jestřábově	knize	Přístav	volá.	
Doporučujeme	vyzkoušet	 

A protože	se	blížily	Vánoce,	další,	co	Lišky	čekalo,	byla	Pečící 
soutěž.	Tam	bylo	úkolem	podílet	se	na	přípravě/výrobě	vánočního	
cukroví.	

SDH HUKVALDY

Rád	 bych	 vás	 touto	 cestou	 seznámil	
s  novinkou	 v  našem	 sboru,	 která	 je	 podle	
mého	 názoru	 zásadní	 v  zajištění	 včasné	
pomoci	 pro	 obyvatele	Hukvald.	Náš	 Sbor	
dobrovolných	hasičů	uspěl	při	podání	žádosti	
o  finanční	 podporu	u Nadace	Agrofert	 na	
pořízení	přístroje	AED	(Automatický	Externí	
Defibrilátor)	za	částku	38	200,-	Kč	pro	účely	
zkvalitnění	zásahové	činnosti	naší	jednotky,	
kterou	plně	hradila	zmíněná	Nadace	Agrofert.

Tento	přístroj	 zvyšuje	účinnost	běžné	
resuscitace	při	srdeční	zástavě	ze	3%	až	na	
70%.	To	by	však	samo	o sobě	nestačilo,	a tak	
klademe	vysoké	nároky	na	důkladný	výcvik	
našich	členů	v první	pomoci.

AED	 je	 nyní	 k  dispozici	 při	 našich	
zásazích,	a také	občanům	obce	při	našich	asis-
tencích	na	kulturních	a sportovních	akcích.	
Zároveň	hledáme	co	nejefektivnější	způsob	
zapojení	AED	do	služby	u našich	first	respon-
dentů,	kteří	zasahují	ve	spolupráci	s ZZSČR	
už	druhý	rok	a loni	se	účastnili	8	zásahů	se	
zástavou	 srdce	 na	 Hukvaldech	 a  blízkém	
okolí.

Děkujeme	 tímto	 Nadaci	 Agrofert	 za	
poskytnutou	dotaci	 a  věříme,	 že	 se	 jedná	
o účelně	vynaložené	finanční	prostředky.

 Jan Koch 
za SDH Hukvaldy
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V  lednu	 jsme	pokračovali	 s Modrým	životem,	odstartovali	
jsme	Sportovní výzvu	 na	 leden	a únor,	a od	1.1.	 jsme	vykopli	
fotosoutěž	Po stopách cestovatele Lišky ii.	Okruhy	byly	zase	tři:	
blízké	okolí,	středně	vzdálená	místa	a vzdálenější	okolí.	Kdo	by	měl	
chuť	si	zasoutěžit,	pravidla	najde	zde:	https://www.dvojka.eu/hu2

Na	únor	jsme	nachystali	zjišťovací	kvíz	s tajenkou.	Připravili	
jsme	celkem	32	míst	v katastru	obce,	každé	místo	popsali	a úkolem	
bylo	zjistit	nějakou	informaci	z daného	místa.	Zase,	kdo	by	měl	

chuť	 si	 zasoutěžit,	pravidla	najdete	 tady:	https://www.dvojka.
eu/hu3

Fotky	níže	napoví	více.

Uvidíme,	 jak	se	 situace	bude	dále	vyvíjet.	Schůzky	nejsou,	
víkendové	akce	také	ne,	zimní	výprava	nebyla,	s Vítáním	jara	to	
vypadá	bledě…	Už	aby	ten	blázinec	skončil…

Petr Červinka-Uzel
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kvíz
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turisti

NOVOROČNÍ VÝSTUP NA KUBÁNKOV 2021

36.	 ročník	Novoročního	 výstupu	na	Kubánkov	byl	 silně	
poznamenán	koronavirovou	pandemií.	Po	připojení	palkovic-
kých	příznivců	v roce	2000	jsme	si	zvykli	na	připravené	občer-
stvení,	živou	hudbu	a vatru.	Na	letošní	akci	vzplála	pouze	vatra	
a tradiční	setkání	se	obešlo	bez	srdečných	pozdravů,	polibků	
a stisků	rukou.	Na	vrchol	vyšla	slabá	polovina	obvyklého	počtu,	
o to	však	bylo	srdečnější	přání	k pohodě,	spokojenosti	a hlavně	
zdraví	do	nového	roku	2021.

i  letos	 jsme	se	podíleli	na	Novovoročním	čtyřlístku.	Tady	
patří	poděkování	 rodině	Kučových,	která	se	 této	akci	věnuje	
již	několik	let.	Za	příspěvek,	který	byl	letos	zvýšen	na	30,-Kč,	
obdržel	účastník	odznak	a kalendářík.	Vybrané	peníze	4	190,-Kč	
byly	odeslány	na	konto,	z kterého	jsou	hrazeny	úpravy	tras	pro	
vozíčkáře.

 Za KČT Petr Kuča
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poděkování

Zároveň	bych	chtěl	přidat	 jedno	poděkování.	V průběhu	
zimy	se	podařilo	vybudovat	dvě	kluziště,	po	dvou	v podstatě	
neúspěšných	pokusech	se	 to	nakonec	podařilo	na	výbornou.		
Zásluhou	"hospodských	na	nucené	dovolené"	Vajta	a Honzy.	
Samozřejmě,	 tak	 jak	 je	na	Hukvaldech	zvykem,	 za	přispění	
dobrovolníků:	Petra	Červinky,	Radka	Matějka,	Standy	Kroče,	

Jirky	Tobiáše,	Davida	Žurovce,	Jirky	Pěluchy,	Michala	Hrudy	
a Petra	Kroče.	Snad	jsem	na	nikoho	nezapomněl.	

Uskutečnilo	se	zde	několik:	prvních	"krůčků"	na	bruslích,	
rozbruslení,	krasobruslařských	představení,	tréninků	a mistrov-
ských	hokejových	zápasů	a možná	i ...	

Velké	díky	všem	(i těm	na	které	jsem	zapomněl)	a budu	rád	
pokud	hospodské	podpoříte,	bude-li	to	možné.	Zároveň	uvítáme	
nápady,	jak	pro	příští	zimu	práci	dobrovolníkům	ulehčit	a umožnit	
delší	využití	ledu,	pokud	to	paní	Příroda	dovolí.	

Petr Kuča
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Rok	začal	pro	naše	včelaře	dosti	špatně,	
protože	zimní	úhyny	včelstev	se	vyšplhaly	
k 25%.	Často	zimní	zásoby	v úlech	zůstaly,	
ale	včely	zmizely.	Chovatelé	včelstev	řešili	
otázku,	jak	dál?	Je	třeba	říci,	že	se	postavili	
k této	skutečnosti	čelem	a začali	nakupovat	
vyzimované	oddělky.	Jak	se	dále	ukázalo,	
investice	 nebyla	 zbytečná.	 Počasí	 přes	
výkyvy	 včelám	 docela	 přálo.	 Dostatek	
srážek	prospěl	zeleni.	Med	byl	převážně	
květový.	Podílela	se	na	tom	řepka	v Rychalticích,	jetel	inkarnát	
u Korýtek	a nakonec	zamedovala	i lípa.	Někteří	včelaři	se	soustředili	
na	doplnění	stavu	včelstev,	ale	ti	nejúspěšnější	se	dostali	i k průměru	
kolem	35	kg	na	včelstvo.	Díky	solidnímu	počtu	rojů	se	podařilo	
k 1.	9.	2020	doplnit	stavy	včelstev	na	úroveň	roku	2019.	Celkový	
medný	výnos	byl	2371	kg,	tj.	o 10%	vyšší	proti	předchozímu	roku.	
Ohniska	moru	včelího	plodu	se	opakovaně	vyskytla	v  soused-

ních	 Kozlovicích.	 U  včelstev	 v  katastru	
Sklenov,	který	je	v ochranném	pásmu,		bylo	
únorové	vyšetření	negativní.	Další	nás	čeká	
v srpnu.	Včelaři	v katastru	Rychaltice,	kde	
bylo	ochranné	pásmo	zrušeno,	vyšetření	
neprováděli.	Koronavirová	pandemie	vedla	
výbor	 k  rozhodnutí	 uskutečnit	 výroční	
schůzi	po	internetu.	Zprávy	byly	zpraco-
vány	v písemné	podobě	a zaslány	členům.	
Pro	návrh	usnesení	 se	 vyjádřilo	 k 31.	 1.	

2021		všech	21	členů	bez	připomínek,	což	je	výsledek	při	běžných	
schůzích	nedosažitelný.	

Jelikož	 rok	 2021	 je	 devadesátým	 rokem	 organizovaného		
včelaření	 v  Rychalticích,	 čeká	 nás	 ještě	 jedna	 slavnostnější	
schůze.	Doufejme,	že	to	nebude	v rouškách	někde	na	louce	nebo	
v amfiteátru.	

Petr Bujnoch, jednatel ZO ČSV Rychaltice

Jak Jsme včelařili v roce 2020.
včelaři
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Obraz dO ucha
Lukáš	Sládek

Neumím	co	Tonda	Kroča
nejsem	ivo	Ševčíků

neznám	styly	tahu	štětce
nemám	barvu	na	triku

Nemám	akryl	na	paletě
olej	neovládám

přesto	s chutí	ve	své	mysli
obrazy	si	skládám

Když	mi	hlavou	plynou	slova
když	mě	nikdo	neruší

tak	promíchám	věty	s rýmy
tvořím	obraz	do	uší

Napnu	plátno	pomyslné
v lebeční	to	dutině

horizonty,	hloubky,	šířky
začnu	skládat	v pustině

V hlavě	se	mi	obraz	ryje
(neříkej	mi,	že	to	nejde)
s volnou	uzdou	fantazie
sleduj,	co	se	tady	vejde

Umístím	se	v prostoru
ke	zvoničce	nahoru

od	konečků	prstů	ruky
rozhlédnu	se	k obzoru

Zkusím	trochu	místních	věcí
ať	si	každý	najde	přeci
co	lahodí	jeho	duši

nakreslit	verbální	tuší

Nejdřív	bílý	oblak	v moři
modravého	vzduchu

kde	se	směje	zlaté	slunce
od	ucha	až	k uchu

Na	horizont	Lysou	horu
(protože	jsme	Beskyd	branou)

Kubánkov	i s vysílačem
(trochu	blíže,	kousek	stranou)

Z kopců	ještě	napravo	dám
Radhošť	s malou	kapličkou

nalevo	pak	Babí	horu
s Janáčkovou	lavičkou

Potom	jemnou	siluetu
Hukvaldského	hradu

s jasně	bílou,	velkou	stěnou
co	je	vpravo	vzadu

Průvod	lidí	co	se	míjí
(ti	jdou	navrch,	tamti	dolů)
jedni	budou,	druzí	byli

koukat	z hradeb	na	vrcholu

V oboře	zanesu	z výšky
na	podstavec	sochu	lišky
Kazničov	co	stojí	stranou
schody	i s oborní	branou

Sochu	panny	Marie
co	tu	bránu	střeží
pod	bání	pak	10:30
na	kostelní	věži

Pro	potěchu	oka
pro	potěchu	duše

na	kostel	dám	Amorka
který	střílí	z kuše

Na	mušce	má	dívku	v sukni
(co	je	celkem	řídká)
která	lehce	odhaluje

opálená	lýtka

Do	stínu	stromu	u koše
symbol	dám	brány	rozkoše
pro	absenci	policejní	hlídky
vyrytý	do	kamenné	zídky

K vyznání	hluboké	pokory
s úctou	zobrazím	z dálky
u cesty	kamenný	památník

určený	obětem	války

Dále	zanesu	pro	změnu
na	zlepšení	ponuré	nálady
velkou	chrlící	fontánu

do	čela	zámecké	zahrady

V popředí	uložím	nehnutě
na	rybník	spolu	dvě	labutě

a větrný	mlýn	jak	odkaz	historie
co	v úpatí	Fojťáků	se	kryje

V tomto	díle,	věc	je	jistá
zbývají	mi	prázdná	místa

zasypu	je	jako	solí
spoustou	domků	po	okolí

K jednomu	dám	vlajku	Britskou
co	s ní	vánky	třepotají
(důvod	je	zde	asi	zřejmý

těm,	kteří	mě	trochu	znají)

Tvořím	tady	bez	retuše
chci	oslovit	masy

někomu	snad	mluvím	z duše
jiný	si	rve	vlasy

Tenhle	obraz	obratně
ztvárnit	lze	i na	plátně
nebo	smazat	lehce
(je	jen	ve	tvé	lebce)

Chtěl	jsem	tady	naznačit,	že	malovat	jde	hravě,	ať	už	štětcem	na	plátně,	nebo	slovem	v hlavě

příspěvky od občanů
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NEKLANOVY PODPOHÁDKY

JAK Se Z MeHLA StALO NeMeHLO 
Bývaly	časy,	kdy	na	co	mehlo	sáhlo,	to	se	mu	podařilo.	Třeba	

úplně	samo	dokázalo	zruinovat	sázkovou	kancelář	Felix.	Nebo	
sklidit	úrodu	ananasu	v Grónsku.	Taky	StarDance	vyhrálo	to	
mehlo,	dokonce	dvakrát,	a málem	se	stalo	starostou	v Křečhoři.	
Jednoho	dne	však	v  jedné	čajovně	nevědomky	vypilo	odvar	
z nešikovníku	a od	té	doby	je	z něj	nemehlo,	kterému	se	nedaří	
vůbec	nic.	A příště	si,	milé	děti,	povíme,	jak	se	z negurtu	stal	
jogurt.	

ZtRACeNÍ SOuROZeNCi
	Přihodilo	se	jednou	v New	Yorku,	že	na	svět	přišla	dvojčata	

Bill	a Billa.	Bill	byl	černý,	Billa	byla	bílá,	jak	už	to	chodí	u indi-
ánských	dvojčat	z Čínské	čtvrti.	Když	byli	 sourozenci	malí,	
zemřeli	 jim	oba	 rodiče	a děti	byly	 svěřeny	pěstounům,	Bill	
americkým,	Billa	evropským.	Z Billy	vyrostla	dravá	podni-
katelka,	 jíž	 patří	 síť	 supermarketů.	Když	 zbohatla	natolik,	
že	 si	mohla	koupit	vlastní	 letadlo,	koupila	 si	 vlastní	 letadlo	
a odletěla	do	USA	hledat	ztraceného	bratra.	Přestože	znala	
jen	 jeho	křestní	 jméno,	netrvalo	ani	dvacet	 let	a nalezla	ho.	
Ukázalo	se,	že	Bill	je	zanedbaným	bezdomovcem	bez	jakých-
koli	prostředků.	Billa	ho	vzala	s sebou	do	Evropy	a zajistila	mu	
teplé	místečko	v jednom	ze	svých	obchodů	s platem	padesáti	
korun	na	hodinu	plus	stravenky.	A jestli	Bill	neumřel,	doplňuje	
tam	regály	dodnes.	A příště	si,	milé	děti,	povíme,	kam	chodí	
letadla	na	záchod.

ČtYŘLÍSteK: NOVÁ GeNeRACe
Když	 se	 Fifince	 narodila	 čtyřčata,	 byli	 Bobík,	 Pinďa	

i Myšpulín	 štěstím	 bez	 sebe.	 Každý	 z  nich	 se	 přihrnul	 do	
porodnice	s velikou	kyticí	a  láskyplně	si	prohlížel	 to	mládě,	
které	se	mu	nejvíce	podobalo.	A jak	čtyřčata	rostla,	podobala	
se	svým	tatínkům	(a jedno	z nich	mamince)	stále	více.	Netrvalo	
dlouho	a nová	generace	Čtyřlístku	byla	připravena	vystřídat	
své	přestárlé	rodiče	na	stránkách	oblíbeného	komiksu.	Fifinka,	
Bobík,	Pinďa	a Myšpulín	skončili	ve	skartovačce	a jejich	místa	
zaujali	Wifinka,	Snobík,	Trenďa	a Ombudsman.	A příště	si,	
milé	děti,	povíme,	kolik	bangladéšských	nezletilců	je	zapotřebí	
k výrobě	jedné	poličky	z iKEA.

BAJKA O KOLeKtiViSMu A iNDiViDuALiSMu 
Jednou	takhle	koncem	září	vyrostl	na	jednom	pařezu	trs	

václavek.	Všechny	pevně	držely	pospolu,	majíce	na	kolektivní	
paměti	radu	moudrých	předků,	že	v jednotě	je	síla.	Všechny,	
až	na	jednu.	Tato	solitérka	a rebelka	bez	příčiny	se	ostatních	
stranila	 tou	 měrou,	 že	 byla	 ze	 společnosti	 slušných	 hub	

vyobcována.	S lehkým	srdcem	a pohrdavým	úsměvem	zapus-
tila	podhoubí	pod	nedalekým	habrem	a vcelku	spokojeně	zde	
spěla	k dospělosti	a zetlení.	 Její	soudružky	mezitím	dosáhly	
věku,	 kdy	 václavky	 opouštějí	 bezpečí	 listnatého	 příkrovu	
a derou	se	na	svět.	i ony	se	jednotně,	nerozborně	a hrdě	vysta-
vily	mdlým	paprskům	podzimního	slunce.	Jejich	radost	však	
neměla	dlouhého	trvání,	neboť	je	brzy	objevil	sadistický	houbař	
a se	zvrhlým	úšklebkem	jediným	hrůzným	švihem	zavíracího	
nožíku	uťal	celý	trs	štíhlých,	dosud	bledých	václavek,	jenž	poté	
surově	pohodil	na	dno	proutěného	košíku	k  čirůvce	 fialové	
a kotrči	kadeřavému.	Osamělé	houbičky,	krčící	se	opodál,	si	
tento	masový	houbovrah	ani	nepovšiml	a oddusal	pokračovat	
v houbocaustu	do	jiného	lesního	zákoutí.	A příště	si,	milé	děti,	
povíme	o Cimrmanově	vynálezu	mobilního	telegrafu.

O tRPASLiČÍ PLANetCe 
Už	v kolébce	bylo	zřejmé,	že	Pluto	je	nedochůdče.	Ve	školce	

i později	ve	škole	se	mu	ostatní	planety	posmívaly,	dokonce	
i Merkur,	 jehož	 rovníkový	průměr	dělal	 jenom	o 2	509,	20	
kilometrů	více,	Plutovi	nadával	do	záprdků	a nedonošenců	
a přerostlý	 Jupiter	nevynechal	 jedinou	příležitost	k  šikano-
vání	nebohého	spolužáka.	Pluto	vinou	všech	těch	ústrků	začal	
zadrhávat,	čímž	jen	stvrdil	svou	podřadnost	a neoblíbenost.	Na	
gympl	se	nedostal	a musel	na	učňák,	kde	absolvoval	třítisíciletý	
obor	pasáka	bez	maturity.	Po	vyučení	Plutovi	dali	práci	až	
na	úplném	okraji	Sluneční	 soustavy,	pase	 tam	pět	měsíčků	
s názvy	Styx,	Nix,	Hydra,	Chárón	a Kerberos.	Vinou	odlehlosti	
a  zčásti	 i neprůbojnosti	byl	proto	Pluto	objeven	Clydem	W.	
Tombaughem	z Lowellovy	observatoře	ve	Flagstaffu	až	v roce	
1930.	A příště	si,	milé	děti,	povíme,	proč	se	stydlín	Mars	pořád	
červená.	

MALÝ teRMiNÁtOR 
Když	byly	Terminátorovi	 tři	 roky,	byl	 rodiči	poprvé	sám	

vypuštěn	 na	 dětské	 hřiště.	Chvíli	 postál	mezi	 pískovištěm	
a houpačkami	a podmračeně	se	rozhlížel.	Poté	přistoupil	ke	
zhruba	stejně	staré	holčičce	a pravil:	„Ta	tříkolka	se	mi	líbí!“	
Od	té	doby	malého	Terminátora	rodiče	samotného	ven	nepou-
štějí	a bolestné	rodičům	holčičky	posílají	vždy	dvacátého	dne	
v měsíci.	A příště	si,	milé	děti,	povíme,	proč	malého	Vetřelce	
vyloučili	z Pionýra.	

O PeČiVu 
Jednu	 neděli	 bábovka	 pozvala	 na	 návštěvu	 své	 přátele	

a naservírovala	jim	babičku,	kterou	dopoledne	upekla	v troubě.	
„Znamenitá!“	pochvalovala	si	veka.	
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České a  moravské hory v  posledních 
týdnech zaplavily davy návštěvníků 
a turistů. Bohužel například v Krkonoších 
a  Beskydech po některých zůstává velké 
množství odpadu odhozené mimo kontejnery 
a koše. To i přesto, že lidé mohou v mnoha horských střediscích 
odpady nově třídit do speciálních třikošů přistavených u parkovišť, 
výchozích míst na túry nebo u výdejních okének. 

Sedm	desítek	designových	„třikošů“	doplnilo	v horských	
resortech	od	 loňského	roku	síť	 tradičních	velkých	barevných	
kontejnerů	na	třídění	odpadů.	Menší	speciální	koše	na	plasty,	
papír	a směsný	odpad	jsou	díky	projektu	společnosti	EKO-KOM	
s názvem	Třídíme	na	sněhu	umístěny	přesně	tam,	kde	vzniká	

odpad	z obalů,	ale	kam	se	zároveň	nedo-
stanou	těžká	svozová	auta.	Tříděný	odpad	
z  třikošů	 je	 tak	 svážen	 ve	 spolupráci	
s lyžařskými	areály	například	skútry	nebo	
rolbami.	

Třikoše	mají	 samy	 o  sobě	motivovat	 ke	 třídění	 odpadů,	
protože	 jsou	 téměř	 celé	 včetně	 výplňových	 pytlů	 vyrobeny	
z recyklovaných	plastů.	Jejich	patentovaná	konstrukce	je	navíc	
vyrobena	tak,	aby	odolala	náročným	zimním	horským	klima-
tickým	podmínkám.	Před	uvedením	do	provozu	byly	pilotně	
testovány	například	na	krkonošské	Černé	hoře	nebo	na	hoře	
Slamník	v resortu	Dolní	Morava.	V současnosti	mohou	návštěv-
níci	využívat	třikoše	kromě	Krkonoš	a Králického	Sněžníku	také	
v Krušných	horách,	Orlických	horách,	Jeseníkách,	Beskydech,	
Javornících,	ale	také	v Novém	Městě	na	Moravě.	

Ředitel	 komunikace	 Autorizované	 obalové	 společnosti	
EKO-KOM	si	chování	zodpovědných	třídících	návštěvníků	hor	
zatím	pochvaluje: „Přestože síť třikošů v českých a moravských 
horách stále ještě rozšiřujeme, od uvedení do provozu již do nich 
lidé vytřídili přes dvacet dva tun plastů a papíru. Očekáváme však 
ještě větší zájem, protože jakmile to epidemiologická situace dovolí, 
podpoříme třídění v zimních areálech promo akcemi a brožurkami 
v  infocentrech a pokladnách. Zájemci již nyní najdou informace 
o třídění na horách na Facebooku, Instagramu a webu tridime-
nasnehu.cz.“ 

Kontakt	pro	média:

Lucie	Müllerová:	tisková	mluvčí	EKO-KOM,	a.s.,	
telefon:	602	186	205,	e-mail:	mullerova@ekokom.cz

Milan	Anděl:	manažer	projektu	Třídíme	na	sněhu,	
telefon:	721	071	236,	e-mail:	andel@mamiart.cz

odpady
Davy turistů mohou na horách tříDit oDpaDy Do speciálních třikošů

Foto: Třikoše, Autor: Třídíme na sněhu 

„Excellente!“	rozplýval	se	croissant.	

„Delizioso!“	mlaskala	ciabatta.	

„Nagyszerü!“	funěl	langoš.	

„Prekrasno!“	jásal	piroh.	

„Wyszmienite!“	uznala	zapiekanka.	

„Spektakuläre!“	pronesl	pumpernickel.	

„Läckra!“	poznamenal	kanelbullar.	

„Vertaansa	vailla!“	nedal	se	zahanbit	mankki.	

„Kaló!“	pravila	baklava.	

„Háda	ji-a-džibní!“	přikyvovala	pita.	

„Very	tastes!“	vzdychal	hamburger.	

„Acuerdo!“	přidala	se	tortilla.	

„Můžu	ještě	trochu	cukru?“	požádala	palačinka.	Bábovka	
ochotně	její	porci	babičky	pocukrovala.	Když	se	hosté	později	
v předsíni	obouvali,	bramborák	na	další	neděli	pozval	všechny	
k sobě,	upeče	prý	pekaře,	a to	si	 teprve	pochutnají!	A příště	
si,	milé	děti,	povíme,	kterak	 čočka	vařila	 tříletou	holčičku	
nahusto.	

Petr "Neklan" Benke
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V roce	1638	nařídil	císař	Ferdi-
nand	 iii.	Zemskému	hejtmanovi	
hraběti	Salmovi,	aby	nechal	odvést	
sto	mužů	 do	 ochranného	 sboru	
„Věrných	 Valachů“.	 Přitom	 ho	
důrazně	nabádal,	aby	při	 formo-
vání	 sboru	 dával	 pozor	 a  roze-
znával	Valachy	věrné	a spolehlivé	
od	nespolehlivých.	

Hlavní	povinností	portášů	bylo	
potírání	zločinnosti	a zbojnictví.	
Když	ustalo	loupežnictví,	věnovali	
se	portáši	 všeobecnému	policej-
nímu	dohledu,	v pozdější	době	vodili	zločince	a doprovázeli	oddíly	
vojáků,	kteří	mašírovali	do	války.	Zločince,	který	se	vzpouzel,	
mohli	i zabít.	Za	to	portáš	odpovídal	jen	svým	nadřízeným,	ne	
soudu.	

Od	začátku	spadalo	rozhodování	ve	věcech	portášů	císaři.	
Když	se	situace	v zemi	uklidnila,	byl	sbor	rozpuštěn,	ale	jakmile	
se	zločinnost	zvedla	nebo	hrozily	vpády,	byl	znova	zřizován.	Císař	
se	sboru	nakonec	zbavil	s odkazem,	že	je	to	orgán	spíše	zemský	
než	císařský.		Moravský	zemský	sněm	potom	svolával	
nebo	rozpouštěl	sbor	portášů	podle	uvážení	až	do	roku	
1717,	kdy	bylo	rozhodnuto,	že	portáši	budou	fungovat	
jako	stálý	bezpečnostní	sbor	a bude	mít	stálou	vnitřní	
organizaci.	Sbor	byl	 rozdělen	na	desátnictva	podél	
velké	části	moravsko	-slovenské	hranice.	Nejvyšším	
představitelem	sboru	byl	Lajtnant,	neboli	poručík,	
pod	kterého	ještě	spadal	Feldbáb,	neboli	šikovatel.

Sídla	desátnictev	 se	měnila,	 nejstabilnější	 však	
bylo	na	Čeladné,	dále	například	ve	Valašské	Bystřici,	
na	Hutisku	nebo	ve	Velkých	Karlovicích.	Z blízkého	
okolí	 jsou	 ve	 spisech	uvedeni	 portáši,	 kteří	 pochá-
zeli	 z Čeladné,	Kunčic,	Tiché,	Frenštátu,	Lichnova	
Kozlovic,	Metylovic,	Palkovic,	Hukvald,	

Zajímavá	 byla	 výzbroj	 portášů.	Nosili	 krátkou	
ručnici,	obušek	čili	valašku,	někteří	krátké	šavle,	přes	
rameno	sajdák	na	chleba	nebo	provazy	na	svazování	
zločinců.	Dále	měli	polní	flašku	(čutoru)	a nosili	také	
toulec	na	prach	a olovo.	Oblékali	 se	do	obyčejného	
místního	kroje,	aby	splývali	s ostatními.	Odznaky	své	
hodnosti	nenosili,	protože	se	navzájem	znali.	Roku	
1830	pak	byli	portáši	zrušeni,	protože	už	stáli	zemskou	
kasu	hodně	peněz.

Čas	novodobých	portášů	nastal	
až	 v  roce	 2002,	 kdy	 se	 skupina	
chlapů	 z  Valašska	 domluvila	 na	
tom,	že	by	bylo	pěkné	znovuobnovit	
portášskou	tradici	a připomenout	
lidem	místní	bohatou	historii	a tak	
byl	 roku	 2003	 znovu	 postaven	
Valašský	sbor	portášský,	který	má	
hlavní	 sídlo	 ve	 Valašské	 Bystřici	
spolu	se	stejnojmenným	desátnic-
tvem.	 Dále	 funguje	 desátnictvo	
Čeladénské	a Rusavské.	Sbor	čítá	
nyní	okolo	45	členů.

Nynějším	posláním	valašského	sboru	portášského	je	zachová-
vání	tradic,	můžete	nás	tak	potkat	na	horských	pěšinách	a různých	
kulturních	či	folklórních	akcích.	Pokud	jsou	mezi	Vámi	takoví,	
kterým	se	toto	období	historie	zdejšího	kraje	líbí,	budeme	rádi,	
pokud	se	k nám	přidáte.	Kontaktovat	nás	můžete	na	e-mailové	
adrese	 portasi.celadna@email.cz	 a  více	 si	 o  historii	 portášů	
a o nás,	můžete	přečíst	na	www.portasi.cz

Lukáš Kollárik

Portáši 
starobylá stráž místního kraje
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Venku vane mrazivý lednový vítr a v přítmí 
stáje se rodí nový život. První otevření víček, 
první postavení na ty proklatě dlouhé nohy, 
první přitulení k matce, první přisátí... Je to 
náročné a únavné, ale máma je nablízku. Na 
Smart ranči se rodí první letošní hříbě. 

Počátek	 roku	 se	 na	 Smart	 ranči	 tradičně	
nese	ve	znamení	zrození.	Klisny,	které	byly	březí	
celých	jedenáct	měsíců,	se	chystají	na	porod.	Ten	
obvykle	přichází	v noci,	po	večerním	krmení,	kdy	
se	ve	stáji	rozhostí	klid…

Okolní	 ticho	 občas	 přeruší	 ržání	 koní	
v sousedních	boxech.	Dech	se	zrychluje.	Stále	
silnější	kontrakce	v kratších	a kratších	interva-
lech	ohlašují	blížící	se	porod.	Přirozeně,	spon-
tánně.	Pomoc	člověka	přichází	na	řadu	zpravidla	
až	po	porodu.	Hříbě	se	vytře	do	sucha	slámou,	
vydezinfikuje	se	pupík.	Pak	nastává	čekání.	Až	
se	poprvé	postaví	na	nohy,	napije	se,	vytrousí.	
A další	člen	stáda	je	tady.	

První	tři	dny	života	tráví	hříbě	se	svou	matkou	
v boxu.	Následně	se	oba	vypustí	ke	zbytku	stáda	
na	pastvu,	kde	obvykle	tráví	celé	dopoledne.	Je	
třeba	začít	trénovat	rozběhy,	skákání,	brzdění.	
Zkrátka	dovádět	a oťukávat	svět.		

Hříbě	 zůstává	 s  matkou	 do	 svých	 šesti	
měsíců,	pak	přichází	odstavení…	Silný	zážitek	
pro	každé	mládě.	Aby	se	eliminoval	stesk	a pocit	

odloučení,	hříbata	se	na	Smart	ranči	odstavují	
vždy	minimálně	po	dvou.	První	týden	jsou	obě	
hříbata	v jednom	boxu	a z každé	strany	je	jedna	
z matek.	Na	pastvě	 jsou	pak	matky	v  jednom	
výběhu	a hříbata	v druhém.	Zhruba	po	týdnu	jsou	
odvedena	mezi	ostatní	vrstevníky	do	hříbárny,	
kde	jsou	po	celý	den	ve	volném	výběhu.	Zároveň	
mají	 možnost	 schovat	 se	 před	 nepříznivým	
počasím	do	stáje.	Hříbě	je	samostatné,	nezávislé	
na	matce,	ale	stále	součástí	stáda.	

“Klisny mohou rodit od ledna až do léta v závis-
losti na době připouštění. Je to období napětí. Aby 
vše dopadlo dobře, narodila se zdravá hříbata, 
matky zůstaly v pořádku. Aby se hříbata bez úhony 
zařadila do stáda a následně do kolektivu svých 
vrstevníků. Vše je ale nakonec vyváženo radostí 
z  jejich dovádění a spokojeného života,”	dodává	
majitelka	ranče	Klára	Šalková.

Autor: Markéta Holubová

smart ranch
Hříbata - každoroční radost na smart ranči

Letos se na Smart ranči očekává příchod sedmi hříbat. Čtyři z nich jsou už na světě. (Foto: Václav Holub) 
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Tisková zpráva 

22. ročník MF Souznění viděly a slyšely tisíce lidí 

OSTRAVA, 14. 12. 2020 - 22. ročník Mezinárodního festivalu Souznění, který se včera uzavřel bohatým 
programem a večerním galakoncertem Alberta Černého s Lake Malawi a Kláry Vytiskové na Hukvaldech, 
viděly a slyšely tisíce lidí. Přestože se festival kvůli trvající pandemii covid-19 uskutečnil převážně on-line, 
získal si přízeň diváků a posluchačů. Od prvního koncertu Davida Kollera vysílaného na vlnách Českého 
rozhlasu a na YouTube mohl festival počítat s tisícovkami sledujících. Do této chvíle si koncerty na dvou 
festivalových kanálech YouTube užilo devět tisíc lidí. Další zhlédnutí stále přibývají. Nemluvě o tisícovkách 
posluchačů Českého rozhlasu, pro které je ještě na poledne 24. 12. připraven pořad Štědrodenní zámecká 
kratochvíle - sestřih ze čtvrtečního koncertu Souznění i z minulých festivalových ročníků.  

„Festival Souznění je úžasný a zvláště v  letošní covidové době, kdy se podařilo Zdeňkovi Toflovi a jeho 
spolupracovníkům celou akci zachránit. Klobouk dolů,“ zhodnotili houslový virtuóz Václav Hudeček a jeho 
žena, spisovatelka Eva Hudečková nejen dění ve Frýdku-Místku, kde byli oba osobně přítomni, ale také 
koncerty v Ostravě a na Hukvaldech.  

Letošní festivalový program přivedl do Moravskoslezského kraje hvězdy, jakými jsou nejen Václav Hudeček 
a již zmiňovaní umělci, ale i excelentní mezzosopranistka Jana Hrochová, cemballista Martin Hroch, Benda 
Quartet nebo dívčí kapela Vesna zpěvačky a textařky Patricie Fuxové. Festival Souznění během svého 
letošního pětidenního programu nabídl i tradiční adventní a lidovou hudbu. Vystoupila skvělá folklorní 
uskupení, jakými jsou Bálešáci ze Starého Města, kapela Lipka z Jablunkova, cimbálová muzika Konopjan, 
Valašský vojvoda, dětský soubor Valášek či Dechová hudba Kozlovice. Vystoupení vybraných souborů se 
letos poprvé v historii festivalu adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel přenesla pod okna seniorských 
domovů v Ostravě a také na venkovní prostranství do Hukvald.  

Generálním partnerem 22. ročníku MF Souznění byl Moravskoslezský kraj. Ze svého rozpočtu festival 
podpořily také statutární město Frýdek-Místek a obec Hukvaldy.  

YouTube kanály, které jsou i nadále k dispozici pro sledování odvysílaných koncertů: 
Koncerty Českého rozhlasu a Festival Souznění 
 
Kontakty: 
Dramaturg a ředitel MF Souznění  
Zdeněk Tofel, tel. +420 604 245 814 
 
Mediální zastoupení 
Eva Kijonková, tel. +420 721 857 097, e-mail: eva.kijonkova@ek-media.com                  
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Prvním	únorovým	dnem	odstartují	v částech	České	republiky	
jarní	prázdniny.	Část	dětí	plynule	naváže	na	pololetní	prázdniny,	
někteří	si	na	ně	ještě	chvíli	počkají.	Tak	či	tak,	děti	čeká	odpočinek	
od	on	line	výuky,	ty	menší	od	výuky	prezenční.	A hlavně	prázdniny	
znamenají	méně	povinností	a více	času	na	odpočinek,	hry,	výlety	
s rodinou	a zábavu	s kamarády.

Přesto nezapomínejte na pár základních pravidel:

•	 neotevírejte	dveře	cizím	lidem,	nesdělujte	informaci	o tom,	že	
jste	sami	doma	nebo	v kolik	hodin	se	rodiče	vrátí	domů

•	 pokud	opouštíte	byt	nebo	dům,	měly	byste	za	sebou	řádně	
uzavřít	okna	a dveře

•	 při	odchodu	zanechte	rodičům	vzkaz	kam	a s kým	jdete	ven

•	 klíče	od	bytu	nenoste	viditelně

•	 dbejte	pravidel	při	přecházení	přes	přechod	pro	chodce	(vždy	
se	rozhlédnout	vlevo,	vpravo	a ještě	jednou	vlevo)

•	 buďte	 vidět!	 Stále	 se	 stmívá	 poměrně	 brzy,	 a  proto	 buďte	
vybaveni	reflexní	páskou,	kterou	si	v případě	potřeby	umístíte	
na	oblečení

•	 k hrám	využívejte	místa	na	to	určená	-	cesta	není	hřiště,	k hrám	
slouží	místa	k tomu	určená

•	 i když	bude	mrznout,	nebruslete	na	neznámých	zamrzlých	
vodních	tocích	a rybnících,	led	může	být	velmi	slabý

•	 k sáňkování	jsou	vhodnější	místa	než	kopce,	které	končí	upro-
střed	silnice,	auto	by	nemuselo	stihnout	zabrzdit	včas

Jestliže	se	chystáte	i s rodiči	na	hory:

•	 před	odjezdem	sledujte	předpověď	počasí,	při	déle	trvajícím	
sněžení	může	hrozit	sesunutí	lavin

•	 nenechávejte	ve	vozidle	na	parkovišti	své	cennosti	viditelně	
(tablet,	notebook	na	zadním	sedadle	vozidla),	mohly	by	Vám	
zbýt	akorát	oči	pro	pláč

•	 neopouštějte	vyznačené	turistické	nebo	lyžařské	trasy

•	 mějte	vždy	nabitý	mobilní	telefon	pro	případ,	že	byste	se	ztratili	
(v takovém	případě	je	vhodné	ihned	volat	na	linku	158)

•	 také	s sebou	mějte	dostatek	jídla	a pití,	a hlavně	vhodné	oblečení	
–	myslete	na	své	zdraví

A pro ty, pro které je odpočinkem surfování po internetu:

•	 nezapomínejte	na	to,	že	vše	co	jednou	zveřejníte	na	internetu,	
již	nelze	vrátit

•	 neposkytujte	informace	osobního	charakteru	cizí	osobě,	kterou	
neznáte

•	 nesdělujte	nikomu	svá	hesla

•	 pozor	na	zveřejňování	svých	fotografií

•	 nechoďte	 na	 žádnou	 schůzku	 sjednanou	 přes	 internet	
s neznámou	osobou!

Užijte	si	jarních	prázdnin	tak,	abyste	na	ně	mohli	jen	v dobrém	
vzpomínat.

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
oddělení prevence, nprap. Karla Špaltová, 30. ledna 2021

policie
Jarní prázdniny klepou na dveře...

Součástí	dnešního	života	 jsou,	ať	se	nám	to	 líbí	či	nikoliv,	
drogy.	Obecně	známým	faktem	v oblasti	drogové	problematiky	
je	skutečnost,	že	narůstá	počet	drogově	závislých	osob	a že	se	
snižuje	věk	těch,	kteří	do	kontaktu	s drogou	přicházejí.	Obsahem	
tohoto	článku	je	několik	preventivních	rad	určených	rodičům,	jak	
předcházet	problémům	s drogami	u dětí,	jakým	změnám	v chování	
dětí	by	měli	věnovat	pozornost	či	kam	se	v případě	potřeby	obrátit	
s žádostí	o radu.

Co se v prevenci problémů působených návykovými látkami 
u dětí osvědčilo?

•	 O drogách	s dětmi	mluvte	–	cigarety,	alkohol,	marihuana	nebo	
jiné	návykové	látky	se	mohou	objevit	např.	ve	škole	či	při	volno-
časových	aktivitách.

•	 Buďte	sami	dětem	dobrým	příkladem.

•	 Děti	podporujte	v jejich	zájmech	a koníčcích.

•	 Naslouchejte	dětem,	nepodceňujte	je.

•	 Důvěřuje	jim	a pěstujte	v nich	jejich	vlastní	sebedůvěru.

•	 Učte	je,	jak	se	bránit	negativnímu	vlivu	ostatních	kamarádů,	
známých...,	naučte	je	říkat	„Ne,	nechci“,	pokud	jim	drogu	někdo	
nabídne.

•	 Vzdělávejte	se	v této	oblasti,	ať	jste	schopni	dítěti	podat	správné	
informace,	především	o rizicích,	kterou	jsou	s jejich	užíváním	
spojeny.

Jak předcházet problémům s drogami u dětí
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Jakým změnám v chování dítěte věnovat pozornost? Přede-
vším těm z níže uvedených, které se opakují nebo se objevují 
společně.

•	 Zhoršení	školního	prospěchu.

•	 Noví	přátelé	a známí,	omezení	kontaktu	s těmi	„starými“.

•	 Změny	nálad,	podrážděnost,	nepředvídatelné	reakce.

•	 Lhaní,	snížená	sebedůvěra.

•	 Únava,	zvýšená	potřeba	spánku.

•	 Zanedbávání	zevnějšku,	snížení	hmotnosti.

•	 Doma	se	začne	ztrácet	alkohol,	cigarety,	 léky,	peníze	nebo	
hodnotnější	věci.

•	 Pozdní	návraty	domů,	útěky	z domova.

Kde se o této problematice můžete poradit?
Prevenci,	 poradenství	 a  léčbu	 v  oblasti	 závislostí	 poskytuje	
v České	republice	mnoho	center.	

Existuje	několik	možností,	kde	se	s odborníkem	poradit:

•	 Kontaktní centra	–	pomáhají	závislým	uspořádat	si	život,	
poskytují	psychologickou	péči,	pomohou	se	zajištěním	zdra-
votního	dohledu.

•	 Adiktologické ambulance	–	věnují	se	terapii	závislosti,	nasta-
vují	podmínky	pro	dlouhodobou	spolupráci.

•	 Specializované ambulantní služby	–	soustředí	se	na	 léčbu	
závislosti	a jejích	zdravotních	důsledků,	využívá	se	zde	napří-
klad	substituční	terapie	(braní	původní	drogy	je	nahrazeno	
lékařsky	předepsaným	užíváním	látky	s podobnými	účinky	
a vlastnostmi,	avšak	s výrazně	menšími	riziky).

•	 	Denní stacionáře	–	poskytují	psychologickou	pomoc.

•	 	Poradny pro rodiče	–	 jsou	určeny	rodinným	příslušníkům	
závislých	osob,	pomáhají	urovnávat	vzájemné	vztahy	a dávají	
podporu	v obtížené	životní	situaci.

V lékárnách	jsou	také	dostupné	testy	na	pro	detekci	drogy,	
v ceně	okolo	150,-Kč,	v závislosti	na	výrobci.	Testy	se	provádí	
z moči.	 Toto	 testování	 je	 pouze	 orientační.	 Přesný	 výsledek	
poskytne	 laboratorní	 vyšetření,	 o  kterém	 se	můžete	 poradit	
s pediatrem.

Rodiče	mohou	svým	působením	v rodině	přispět	velkým	dílem	
k tomu,	že	dítě	bude	samo	schopno	vyhodnotit	tuto	problematiku	
jako	natolik	závažnou,	že	drogám	ve	svém	životě	nedá	žádnou	šanci.

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
nprap. Bc. Marika Jeličová, vrchní inspektor oddělení prevence
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Zápis do 1. ročníku Základní školy  
a Mateřské školy Leoše Janáčka Hukvaldy
Pokud epidemická situace dovolí, bude zápis probíhat prezenční formou 

dne 20. 4. 2021, v odpoledních hodinách v prostorách školy.  
Bližší informace by byly zveřejněny v předstihu  

na webových stránkách školy www.zshukvaldy.cz.

V případě, že nebude umožněna osobní přítomnost ve škole,  
proběhne zápis distančním způsobem ve dnech 26. – 30. 4. 2021.

Vyplněnou přihlášku a  prostou kopii rodného listu dítěte (může být i digi-
tální podoba) mohou rodiče doručit v  uvedeném termínu následujícími 
způsoby:

- do datové schránky školy qrqmevf,

- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,

- poštou (rozhodující je datum podání na poštu),

- do schránky školy umístěné u hlavního vchodu do školy.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k  zápisu k  povinné školní 
docházce (viz. příloha), a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního 
roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může rodič požádat 
o odklad školní docházky (viz. příloha) o jeden rok, a to za předpokladu, že 
v době zápisu (tj. do 30. 4.) bude písemná žádost doložena doporučujícím 
posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře 
nebo klinického psychologa. S ohledem na vytíženost pedagogicko-psycho-
logických poraden doporučujeme objednat se k vyšetření dítěte ve školském 
poradenském pracovišti co nejdříve. 

Bližší informace: info@zshukvaldy.cz, tel. 724 217 985. 

Zápis do mateřské školy Základní školy a  Mateřské školy Leoše Janáčka 
Hukvaldy se bude konat ve dnech 10. 5. – 15. 5. 2021. Informace k zápisu budou 
zveřejněny obvyklým způsobem (webové stránky školy, obce, plakátovací 
plochy). 

Alena Lévová, ředitelka školy
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ELEKTROKOLA
  

PRODEJ A SERVIS
   

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR V ČR
  

+1000 ELEKTROKOL SKLADEM

NEJLEPŠÍ CENY NA TRHU
  

GARANČNÍ PROHLÍDKY ZDARMA
  

DÁREK OD NÁS KE KAŽDÉMU KOLU



– 44 –

Tříkrálová sbírka

 

 

CHARITA FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM 
 

Rádi bychom z celého srdce poděkovali všem štědrým dárcům,  
kteří přispěli na letošní Tříkrálovou sbírku.  

 
Sbírka probíhala tento rok netradičně. Poprvé za dvacet let koledování nemohli králové 

vinou pandemie přinést dobré zprávy a požehnání osobně.  
Díky platným omezením tak bylo možné přispět pouze do statických pokladniček  

nebo prostřednictvím online koledy.  
Možnost přispět do pokladniček již skončila, online koleda pokračuje dál. 

 

Nyní již máme rozpečetěny všechny pokladničky, 
ve kterých se sešlo celkem 242 909,- Kč, z toho  

výnos pokladniček v obci Hukvaldy  
a jejích místních částech činil 18 240,- Kč. 

 
Záměry Charity Frenštát pod Radhoštěm je nadále možné podpořit 

do 30.4.2021 přímo prostřednictvím online koledy na 
www.trikralovasbirka.cz, příspěvkem na sbírkové konto 

č.ú.: 66008822/0800 u České spořitelny pod variabilním 
symbolem 77708003 nebo platbou přes QR kód. 

Aktuální výnos online kasičky k 28.1.2021 činí 79 368,- Kč. 
 
 

Celý výnos nezůstává jenom v naší Charitě, je určen i na další projekty Diecézní Charity, na 
humanitární pomoc a další projekty pomoci organizované Sekretariátem CHČR.  

Charitě Frenštát pod Radhoštěm zůstává 65% výnosu této sbírky  
na realizaci záměrů Podpora a rozvoj paliativní péče a  

Revitalizace vozového parku terénních služeb. 
 

 

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat. 
www.frenstat.charita.cz 
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na PCR test
na COVID-19?

SAMI SI VYBERTE MÍSTO,

A OBJEDNEJTE SE!

Rezervujte si termín na:
https://testovani.uzis.cz/
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FIRMA BORCAD HLEDÁ 
MONTÁŽNÍ DĚLNÍKY, SVÁŘEČE,
OPERÁTORY SVAŘOVACÍHO ROBOTA A DALŠÍ
Místo výkonu práce: Fryčovice

Nabízíme:

- dlouhodobé a stabilní zaměstnání (máme 
zasmluvněné zakázky na min. příští 2 roky)
- smlouva na HPP
- příplatky nad rámec zákona
- 23 dní dovolené
- 2 sick days
- dotované závodní stravování
- práci v čistém prostředí, moderní zázemí 
nového závodu

Všechny volné pozice najdete na www.borcad.cz/kariera.

V případě zájmu kontaktujte Lenku Navrátilovou.

e-mail: kariera@borcad.cz tel. číslo: +420 734 584 214

Požadujeme:

- ochotu k práci
- manuální zručnost
- spolehlivost
- řidičské oprávnění pro VZV (pro pozici 
skladníka)
- ZK 135 MAG (pro svářečské pozice)

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