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slovo starosty

Vážení spoluobčané,

pravidelně	 vás	 informuji	 o  právě	 probíhajících	 investičních	
akcích	v obci.		

V březnu	2021	byla	zahájena	stavba	„2.	etapy	splaškové	kana-
lizace“.	Stavba	pokračuje	podle	harmonogramu,	který	nalez-
nete	na	webových	stránkách	obce.	Z plánovaných	6650 metrů		
stok	 je	k 10.	6.	2021	hotovo	2060	metrů	a 230	metrů	veřej-
ných	části	přípojek.	 Investorem	akce	 je	Sdružení	měst	a obcí	
povodí	 Ondřejnice,	 ale	 všechny	 finanční	 náklady	 nese	 dle	
„Dohody	o  financování“	obec	Hukvaldy.	Na	výstavbu	kana-
lizace	byla	uzavřena	smlouva	o dílo	se	společností	MOBIKO	–	
COMMODUM	-	HUKVALDY	ve	výši	48	948	016,86	Kč	bez	DPH.	
Projekt	je	spolufinancován	Státním	fondem	životního	prostředí	
České	republiky,	ve	výši	28	853	659,06	Kč.	Celkové	náklady	na	
stavbu,	tj.	včetně	projektové	dokumentace,	stavebního	a autor-
ského	dozoru,	BOZP	činí	52	325	816,86	Kč	bez	DPH.		Z vlastních	
zdrojů	musí	obec	uhradit	23	472	158,80	Kč.	Na	 financování	
tohoto	podílu	čerpá	obec	dlouhodobý	investiční	úvěr	u České	
spořitelny.	Toto	byl	hlavní	důvod,	proč	zastupitelstvo	schválilo	
zvýšení	daně	z nemovitosti.	Tímto	krokem	přiteče	do	pokladny	
obce	navíc	cca	1	mil	Kč	ročně,	které	budou	sloužit	ke	splácení	
výše	zmíněného	úvěru.

Začínám	dostávat	dotazy,	kdy	se	budete	moci	na	nově	vybudo-
vanou	kanalizaci	připojit.

Pro	 začátek	 jen	 několik	 informací.	 Stavbu	 soukromé	 části	
kanalizační	přípojky	provádí	na	vlastní	náklady	majitel	nemo-
vitosti.	Pro	stavbu	 je	zapotřebí	územní	souhlas.	Stejně	 jako	
v první	etapě,	tento	územní	souhlas	pro	své	občany	zajistíme	
a vyřídíme	na	náklady	obce	(cca	500	tis.	Kč).	Kromě	vyjádření	
všech	správců	 inženýrských	sítí	a  jiných	orgánů,	 je	součástí	
územního	 souhlasu	 i  projektová	 dokumentace.	 V  průběhu	

letošního	 roku	osloví	 dotčené	majitele	nemovitostí	 vybraný	
projektant,	který	projedná	trasu	přípojky	a na	základě	tohoto	
jednání	zpracuje	jednotlivá	situační	schémata,	podélné	profily	
a  technické	zprávy.	Tyto	podklady	budou	všem	stavebníkům	
k dispozici	na	Obecním	úřadě.

A  teď	k  samotnému	 termínu	připojování.	Připojení	na	nově	
vybudovanou	kanalizaci	je	podmíněno	vydáním	kolaudačního	
rozhodnutí	ke	stavbě	2.	etapy,	které	by	mělo	být	vydáno	(pokud	
nedojde	ke	zpoždění	na	stavbě)	koncem	září	2022.	V dotačních		
podmínkách		je	uvedeno,	že	do	6	měsíců	od	kolaudace	stavby,	
se	musí	dotčené	nemovitosti	připojit.	Pokud	se	 tak	nestane,	
hrozí	vrácení	nebo	krácení	dotace.	Podle	mého	názoru	se	jedná	
o velice	krátkou	lhůtu,	která	 ještě	vychází	na	podzim	a zimu.	
(Při	stavbě	první	etapy	v roce	2015,	byly	podmínky	mírnější,	
stačilo	vybudovat	pouze	veřejné	části	přípojek).	Z tohoto	důvodu	
budeme	na	dotčených	úřadech	jednat	o povolení	předčasného	
užívání	stavby,	abychom	umožnili	realizace	soukromých	části	
přípojek	dříve,	minimálně	od	března	2022.	V této	souvislosti	
bude	i s předstihem	vydán	územní	souhlas	ke	stavbě	soukro-
mých	částí	a  to	ve	dvou	skupinách.	První	polovina	do	konce	
roku	2021,	druhá	polovina	do	konce	března	2022.		Už	nyní	Vás	
všechny,	kterých	se	stavba	přípojky	týká,	prosím	o součinnost.	
Počítejte	prosím	ve	svých	plánech	a hlavně	rozpočtech	na	příští	
rok	s touto	stavbou.	Moc	Vám	za	to	děkuji.	O průběhu	vyřizování	
potřebných	povolení	vás	budu	průběžně	informovat.

Informace	o průběhu	dalších	velkých	investičních	akcí	naleznete	
tentokrát	v následujících	článcích	od	paní	místostarostky.

Protože	už	 je	 tady	 léto	a období	dovolených,	přeji	vám	všem	
příjemné	počasí	a volno	strávené	dle	vašich	představ.

Luděk Bujnošek, starosta
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Z obecního úřadu

Rada	obce	se	sešla	ke	svým	jednáním	ve	dnech	15.3.,	15.4.,28.4.,	
5.5.	a 31.5.2021	a projednala	a schválila	tyto	nejdůležitější	zále-
žitosti:

1.	 uzavření	smlouvy	o dílo	se	společností	Movisio	z Prahy	na	
dodávku	2	kusů	venkovních	informačních	kiosků	-	úředních	
desek	za	celkovou	částku	484	000	Kč	bez	DPH,	které	budou	
umístěny	na	Hukvaldech	a v Rychalticích	u hasičské	zbroj-
nice;

2.	 schválení	doporučení	o spolupráci	a spolupráci	s Nadací	
Leoše	Janáčka	Brno	o využívání	prostor	v Rodném	domě	
Leoše	Janáčka	č.p.	40;

3.	 schválení	využívání	školního	hřiště	pro	občany	Hukvald	
včetně	složek	TJ	Sokol	Hukvaldy,	SDH	Hukvaldy	a Rychal-
tice	zdarma	na	základě	smlouvy	o užívání.	Pro	cizí	zájemce	
200 Kč/hod.;

4.	 schválení	smlouvy	o dílo	s  firmou	Pukýš	Dřevostavby na	
realizaci	akce	!Obnova	dřevěnky	č.ev.	113	na	Hukvaldech	–	
Podoboří	–	3.	etapa	za	částku	900	765,21	Kč	včetně	DPH;

5.	 schválení	 nabídky	 na	 provádění	 technického	 dozoru	 na	
„Výsadbu	v obci	Hukvaldy	–	alej,	sad	a mokřad“	za	částku	
93	600	Kč	bez	DPH	od	Ing.	Petry	Ličkové	z Frýdku-Místku	
(tato	částka	je	uznatelným	nákladem	pro	dotaci);

6.	 schválení	nabídky	a smlouvy	o dílo	na	provádění	koordiná-
tora	BOZP	na	staveništi	při	„Rekonstrukci	bývalého	kravína	
v Hukvaldském	dvoře“	od	 firmy	HGH	safety	z Třince	za	
částku	217	800	Kč	na	dobu	22	měsíců;

7.	 schválení	nabídky	a smlouvy	o dílo	na	provádění	koordinátora	
BOZP	na	staveništi	při	realizaci	díla	„Nástavba	odborných	
učeben	ve	4.	NP	ZŠ	a MŠ	Leoše	Janáčka	Hukvaldy“	od	firmy	
HGH	safety	z Třince	za	částku	82	280	Kč	po	dobu	8	měsíců;

8.	 podání	žádosti	o dotaci	Moravskoslezský	kraj	na	zpracování	
projektové	dokumentace	na	„Chodník	od	fotbalového	hřiště	
TJ	Sokol	Hukvaldy	po	karosárnu“;

9.	 schválení	 ceníku	 pro	 nový	 parkovací	 systém	 včetně	
sazeb	 za	 parkovné	 na	 obecním	 parkovišti	 na	 Hukval-
dech:	 do  30  minut  -  zdarma	 |	 do	 1,5	 hodiny	 -	 20	 Kč	 | 
do 2,5 hodiny - 40 Kč		|		nad 2,5 hod	-	70	Kč.	Zároveň	Rada	
obce	schválila	možnost	uplatnění	slevy	10	%	pro	návštěvníky	
expozice	Země	hradů	v Informačním	centru	na	Hukvaldech;

10.	 schválení	uzavření	smlouvy	o dílo	s  	 firmou	Trade	FIDES	
z Brna	na	dodávku	a montáž	zabezpečovacího	zařízení	pro	
přenos	poplachových	signálů	na	dohledové	a poplachové	
přijímací	centrum	pro	budovu	obecního	úřadu	a informač-
ního	centra	 jednotného	systému	centralizované	ochrany	
Policie	České	republiky	za	cenu	71	714	Kč	bez	DPH	(pro	
obecní	úřad)	a 27	891	Kč	bez	DPH	(pro	Informační	centrum);

11.	 schválení	dodatku	č.	1	Licenční	smlouvy	k užívání	softwarové	
aplikace	pro	tvorbu	a evidenci	usnesení	zastupitelstva	obce	
o navýšení	částky	z 5	000	Kč/rok	na	8	000	Kč/rok	a zároveň	
uzavření	smlouvy	o vymezení	vzájemných	práv	a povinností	
při	zpracování	osobních	údajů	v souvislosti	s touto	licenční	
smlouvou;

12.	 schválení	 uzavření	 pachtovní	 smlouvy	 na	 kosení	 louky	
v Krnalovicích	s panem	Jaroslavem	Lysem	z Kateřinic	–	před-
mětem	je	bezplatné		dočasné	využívání	pozemku	1786/1	na	
k.ú.	Rychaltice	k zemědělským	účelům;

13.	 schválení	ukončení	stávající	smlouvy	na	havarijní	a zákonné	
pojištění	 na	 automobil	 Citroen	 Berlingo	 z  důvodu	 stáří	
vozidla	a uzavření	nové	pojistné	smlouvy	pouze	na	zákonné	
pojištění	vozidla	s pojišťovnou	ČSOB	na	pojistné	roční	plnění	
za	 částku	4	 422	Kč.	Nabídka	byla	 schválena	na	 základě	
poptávkového	řízení,	které	realizovala	společnost	Renomia;

14.	 schválení	smlouvy	o dílo	s firmou	Digis	z Ostravy	na	aktu-
alizaci	a 	doplnění	programů	AMEServer	a ObčanServer	za	
cenu	45	980	Kč;

15.	 schválení	přijetí	 individuální	dotace	z Moravskoslezského	
kraje	v celkové	výši	700	00	Kč	na	realizaci	dvou	akcí	–	Obnova	
dřevěnky	č.e.	113	–	Podoboří	–	3.etapa	(550	000	Kč)	a restau-
rování	sochy	svatého	Jana	Nepomuckého	na	hukvaldském	
Podzámčí	(150	000	Kč)	a zároveň	schválení	uzavření	smlouvy	
o poskytnutí	dotace;

15.	 projednání	zprávy	o posouzení	a hodnocení	nabídek	na	reali-
zaci	„Výsadby	v obci	Hukvaldy	–	alej,	sad	a mokřad“	a schválení	
nejvýhodnější	nabídky		od	firmy	Lesostavby	z Frýdku-Místku	
za	částku	3	397	000	Kč	bez	DPH,	se	kterou	byla	uzavřena	
smlouva	o dílo;

16.	 projednání	nabídek	na	vytápění	smuteční	obřadní	síně	v Rychal- 
ticích	 a  schválení	 pořízení	 klimatizační	 jednotky	 GREE	
od	společnosti	A.D servis	point	z Frýdku-Místku		za	cenu	
66 677,50	Kč	včetně	DPH;

Z jednání rady obce Hukvaldy
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17.	 doporučuje	Zastupitelstvu	obce	Hukvaldy	schválení	dvou	
úvěrových	smluv	s Českou	spořitelnou	na:

-	 36	milionů	korun	na	financování	2.	etapy	kanalizace	v obci	
Hukvaldy	a Rekonstrukci	bývalého	kravína	v Hukvaldském	
dvoře;

-	 překlenovací	úvěr	ve	výši	22	milionů	korun	na	financování	
Výsadby	v obci	Hukvaldy	–	alej,	sad	a mokřad	a Nástavba	
odborných	 učeben	 ve	 4.	 NP	 ZŠ	 a MŠ	 Leoše	 Janáčka	
Hukvaldy;

18.	 projednání	zprávy	o posouzení	a hodnocení	nabídek	na	reali-
zaci	zakázky	„Nástavba	odborných	učeben		ve	4.	NP	ZŠ	a MŠ	
Leoše	Janáčka	Hukvaldy"	a schvaluje	jako	dodavatele	firmu	
ADAR	Ing.	z Žulové	za	částku	10	345	000	Kč	bez	DPH	se	
kterou	byla	uzavřena	smlouvu	o dílo;

19.	 schválení	nabídky	na	dodávku	IS	Manager	–	událostního	infor-
mačního	systému	pro	řízení	procesů	obecní	policie	Hukvaldy	
od	společnosti	FT	Technologies	z Olomouce	a uzavření	licenční	
smlouvy	-	za	cenu	10	000	Kč	jednorázově	za	implementaci	
a 1 500	Kč	za	provedení	školení	a poté	3	500 Kč	měsíčně;

20.	 schválení	provedení	opravy	havarijního	stavu	zídky	sklenovs- 
kého	potoka	firmou	J D stavební	práce	z Kopřivnice	–	Mniší	
za	částku	196	600	Kč	bez	DPH;

21.	 schválení	provedení	opravy	havarijního	stavu	místní	komu-
nikace	na	Horním	Sklenově	firmou	Technické	služby	Frýdek
-Místek	za	částku	66	852,50	Kč	včetně	DPH;

22.	 schválení	příspěvku	ve	výši	5	000	Kč	 spolku	Hukvaldský	
potlach	na	uspořádání	Letního	večera,	který	se	bude	konat	
dne	9.7.2021	v areálu	Hospůdky	na	koupališti;

23.	 schválení	 příspěvku	 ve	 výši	 5	 000	Kč	České	myslivecké	
jednoty	a Okresního	mysliveckého	spolku	Frýdek	–	Místek	na	
pořádání	akce	„Chovatelská	přehlídka	trofejí	lovecké	sezóny	
2020	honiteb	pověřených	obcí	Frýdek-Místek,	Frýdlant	nad	
Ostravicí,	Třinec,	Jablunkov	a Oblasti	chovu	 jelení	zvěře	
Beskydy“,	která	se	bude	konat	ve	dnech	10.7.	-	11.7.2021;

24.	 schválení	volného	vstupu	dětí	naší	mateřské	i základní	školy	
do	expozice	Země	hradů	v Informačním	centru	Hukvaldy;

25.	 bere	na	vědomí	přijetí	daru	–	čističky	vzduchu	Viessmann	
v ceně	9	000	Kč	od	manželů	Beňových	z Rychaltic;

26.	 schválení	cenové	nabídky	na	realizaci	autorského	dozoru	na	
„Výsadbu	v obci	Hukvaldy	–	alej,	sad	a mokřad“	od	Ing. Ivana	
Tachezyho	za	částku	16	800	Kč	bez	DPH.	Bude	se	 jednat	
o 6 návštěv	za	2	800	Kš	bez	DPH;

27.	 schválení	 cenové	 nabídky	 na	 výkon	 technického	 dozoru	
investora	při	realizaci	stavby	„Rekonstrukce	bývalého	kravína	
v Hukvaldském	dvoře“	od	společnosti	Benepro	z Českého	
Těšína	za	částku	580	981,50	Kč	včetně	DPH;

28.	 schválení	zadávací	dokumentace	na	„Zpracování	projektové	
dokumentace	na	rekonstrukci	sýpky	v areálu	Hukvaldského	
dvora“	podle	studie	schválené	zastupitelstvem;

29.	 schválení	dohody	a plánované	pomoci	na	vyžádání	mezi	
obecní	policií	a Českou	republikou	–	Hasičským	záchranným	
sborem	Moravskoslezského	kraje;

30.	 schválení	smlouvy	o dílo	s firmou	ADAR	ing	s.r.o.	z Žulové	na	
„Nástavba	odborných	učeben	ve	4.	NP	ZŠ	a MŠ	Leoše	Janáčka	
Hukvaldy	za	částku	10	345	000	Kč	bez	DPH.

Ivana Hrčková, místostarostka

Likvidace bOdavéhO hmyzu
Protože	opět	nastalo	období	se	zvýšenou	aktivitou	hmyzu,	

připomenu	možnosti	jak	se	v případě	krizové	situace	zachovat.

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

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

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

Můžete	se	také	v patřičné	výstroji	pustit	do	likvidace	vlast-
ními	silami.	K tomu	se	nejlépe	osvědčil	přípravek	Biolit	Plus	
007	proti	vosám	(zlatý).	Pro likvidaci jsou ideální ranní nebo 
podvečerní hodiny.

V případě	že	vás	hmyz	ohrožuje	a vy	se	necítíte	na	 jeho	
likvidaci	sami,	můžete	kontaktovat	dobrovolné	hasiče:

•	 SDH	Hukvaldy,	tel.	773	965	187
•	 SDH	Rychaltice,	tel.	721	073	176

Petr Domčík
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Co všechno vám může nabídnout chytře komunikující obec
Víte,	že	obec	Hukvaldy	využívá	Mobilní	Rozhlas	a je	tedy	schopna	chytré	a efektivní	komunikaci	s občany? 

Zapojte	se	do	komunikace	o dění	v obci	i vy.	Zaregistrovat	se	můžete	zcela	zdarma.

K čemu slouží Mobilní Rozhlas

Mobilní	 Rozhlas	 není	 pouze	 moderní	 obdobou	 klasického	
obecního	rozhlasu.	Nabízí	občanům	mnohem	víc.	Kombinuje	
možnost	rozesílání	SMS	zpráv,	hlasových	zpráv	a emailů,	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	 bude	 možné	 Mobilní	 Rozhlas	
v budoucnu	využít	i třeba	k vytváření	jednoduchých	minireferend	
a průzkumů,	tedy	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.

Co může nabídnout chytře komunikující obec?

•	 Neunikne	vám	žádná	důležitá	 informace,	 i když	 jste	třeba	
v práci	nebo	na	dovolené

•	 Sami	si	volíte,	jaké	informace	chcete	dostávat

•	 Máte	možnost	se	zapojit	do	dění	v obci	a  jednoduše	sdělit	
vedení	svůj	názor

•	 Máte	 šanci	nahlašovat	problémy	v  obci,	 jako	
je	 nepořádek	 nebo	 vandalismus,	 jednoduše	
přes	aplikaci	v mobilním	telefonu.	Aplikace	je	
bezplatnou	součástí	platformy	Mobilní	Rozhlas

•	 Můžete	jednoduše	pomáhat	sousedům	-	třeba	při	
hledání	ztracených	věcí	nebo	zatoulaných	zvířat

•	 Více	peněz	na	důležité	věci	–	Mobilní	Rozhlas	je	
levné	a efektivní	řešení	obecní	komunikace

•	 Lepší	znalost	svých	obyvatel,	protože	od	nich	
má	pravidelnou	zpětnou	vazbu

Proč se zapojit

Do	 chytré	 komunikace	 s  obcí	 se	 snadno	můžete	
zapojit	 i  vy.	 Stačí	 se	 do	 systému	 zaregistrovat	

a nastavit	si	preference	toho,	jaké	informace	chcete	od	své	obce	
získávat.	Budete	tak	dostávat	skutečně	jen	ty	zprávy,	které	vás	
budou	zajímat.

Díky	zapojení	do	systému	budete	moci	od	obce	dostávat	důležitá	
upozornění,	přičemž	zprávy	 je	možné	cílit	 i  třeba	dle	bydliště	
občana.	Pokud	například	ve	vaší	ulici	bude	plánována	odstávka,	
dostanou	informaci	pouze	občané	s odpovídající	adresou.	Občany,	
kterých	 se	 odstávka	netýká,	 naopak	 žádné	 zprávy	 obtěžovat	
nebudou.	

Kromě	zpráv	o zajímavých	kulturních	akcích	či	praktických	upozor-
nění	na	odstávku	nebo	havárii	je	Mobilní	Rozhlas	skvěle	využi-
telný	i v případě	krizových	situací.	Obec	může	občany	varovat	před	
nebezpečím	a zároveň	od	nich	získávat	zpětné	reakce.

Podstatou	Mobilního	Rozhlasu	je,	aby	se	potřebné	informace	vždy	
dostaly	k příjemci.	Je	totiž	velký	rozdíl	mezi	pouhým	zveřejněním	
informace	a jejím	reálným	doručením	a přečtením	ze	strany	občana.	
Zapojte	se	tedy	a ujistěte	se,	že	Vám	již	z dění	v obci	nic	neunikne.

Petr Domčík

Mobilní rozhlas

Registrovat se můžete online na webu 
hukvaldy.mobilnirozhlas.cz, přes aplikaci v telefonu,  
nebo vyplněním tištěného formuláře, který byl vložen 

v předchozím čísle Hukvaldského občasníku. Leták je také 
k dispozici na Obecním úřadě, v Infocentru a obecní knihovně.
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Během	letních	prázdnin	začne	velká	akce	–	Nástavba odbor-
ných učeben ve 4. NP  ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy.	Pro	
připomenutí,	na	 realizaci	 jsme	získali	dotaci	 Integrovaného	
operačního	regionálního	programu	pro	uhelné	regiony	(IROP),	
která	byla	vyhlášena	na	podzim	roku	2019.	Už	v roce	2016	jsme	
žádali	poprvé	o dotaci	také	IROP,	ale	byli	jsme	stále	„pod	čarou“	
a i přes	několikeré	navyšování	rozpočtu	do	programu	ze	strany	
Ministerstva	financí.	Takže	jsme	se	rozhodli	požádat	o dotaci	
znovu	při	dalším	vyhlášení	v roce	2019.	Mezitím	jsme	museli	
dvakrát	žádat	stavební	úřad	o prodloužení	termínu	stavebního	
povolení.	Nakonec	vše	dopadlo	dobře	a na	podzim	jsme	dostali	
rozhodnutí,	že	jsme	byli	podpořeni.	Úsměvné	bylo,	že	jsme	také	
dostali	zprávu,	že	 jsme	byli	podpořeni	 i  s prvním	projektem	
z roku	2016.	Ten	byl	ale	na	nižší	částku,	takže	jsme	jej	s díky	
odmítli	a schválili	přijetí	dotace	z roku	2019.

Celá akce má 5 etap:
1.	 Nástavba	odborných	učeben	–	stavební	část	včetně	vybudování	

schodolezu	pro	postižené

2.	 Vybavení	učeben

3.	 Oprava	přístupové	komunikace	s parametry	pro	bezbariérovost

4.	 Oprava	plotu	a instalace	brány	na	dálkové	ovládání

5.	 Úprava	školní	zahrady

Museli	jsme	také	nechat	vypracovat	dokumentaci	pro	prove-
dení	stavby	a na	jejím	základě	bylo	vyhlášeno	výběrové	řízení,	
do	kterého	se	přihlásilo	6	firem.	V pořadí	první	firma	s nejnižší	
nabídkou	 byla	 vyřazena,	 druhá	 firma	 s  kapacitních	 důvodů	
odstoupila	a třetí	firmou	ADAR	ing	s.r.o.	se	sídlem	v Žulové	byla	
uzavřena	smlouva	o dílo	na	částku	10	345	000	Kč	bez	DPH.

Stavební	práce	budou	ukončeny	podle	harmonogramu	do	
konce	roku	2021,	mezitím	bude	probíhat	příprava	a zpracování	
podkladů	pro	vyhlášení	výběrových	řízení	na	ostatní	etapy	tak,	
abychom	mohli	 ihned	po	dokončení	 s  jejich	 realizací.	Určitě	
budeme	potom	informovat	o dalším	průběhu.

Všechny	etapy	by	měly	být	ukončeny	do	konce	srpna	2022.

Další	 velkou	 akcí	 je	 Rekonstrukce bývalého kravína 
v Hukvaldském dvoře,	na	kterou	jsme	získali	dotaci	z Minis-
terstva	pro	místní	rozvoj.	Stále	ještě	probíhá	výběrové	řízení	na	
zhotovitele	stavby,	firma	s nejnižší	nabídkovou	cenou	je	vybrána,	
ale	ještě	musí	proběhnout	nezbytné	lhůty	pro	podání	námitek.	
V době	vydání	občasníku	by	mohla	být	podepsána	smlouva	o dílo	
s vítězem,	kterým	je	firma	ARRO	s.r.o z Hranic	na	Moravě	za	
částku	30	186	443	Kč	bez	DPH.	Práce	by	měly	začít	v červenci	
a celá	akce	musí	být	zrealizována	do	listopadu	2023	včetně	kolau-

dace	a závěrečného	vyúčtování	poskytovateli	dotace.	Přesná	výše	
dotace	(z registrace	akce	–	29	000	000	Kč)	bude	ještě	upřesněna	
po	jednání	s ministerstvem	s ohledem	k výši	vysoutěžené	částky.	
Měla	by	činit	70	%	celkových	uznatelných	výdajů.

S prvními	májovými	dny	začala	další	velká	dotační	akce	a to	je	
Výsadba v obci Hukvaldy – alej, sad a mokřad,	která	je	realizo-
vána	na	ploše	pod	parkovištěm	Biskupství	ostravsko-opavského	
podle	návrhu	zahradního	architekta	Ing.	Ivana	Tachezyho.	Na	
tuto	akci	jsme	získali	dotaci	z Operačního	programu	životního	
prostředí.	Smlouva	o dílo	na	realizaci	akce	byla	uzavřena	s firmou	
Lesostavby	a.s.	z Frýdku-Místku	za	částku	4	110	370,00	Kč.

K této	informaci	také	přikládám	obrázky	z projektové	doku-
mentace	pro	představu,	kde	bude	výsadba	realizována	a zároveň	
návrh	projektanta.	Firma	Lesostavby	začala	s terénními	pracemi,	
nejprve	budou	vybudovány	mokřady,	poté	chodníček,	pergola	
a mobiliář.	Poté	dojde	k úpravě	terénu,	aby	mohly	být	na	podzim	
zasazeny	ovocné	stromky	a oseta	tráva.	Moc	se	těšíme	na	květi-
novou	louku,	která	nám	rozkvete	naši	krásnou	obec.

Akce, které nás ještě čekAjí v letošním roce – finAncovány z dotAcí
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Realizace	akce	je	plánována	do	konce	roku	2021	a na	ni	bude	
navazovat	další	dvouletá	následná	péče,	kterou	bude	provádět	
realizační	firma	–	Lesostavby.

Velkou	akcí,	která	probíhá	v naší	obci	ke	výstavba	2. etapy 
kanalizace.	O ní	bude	informovat	ve	svém	příspěvku	pan	starosta.

Nemůžeme	taky	zapomenout	na	další	akci,	kterou	je	Obnova 
dřevěnky na Podoboří – 3. etapa.

Tady	 nás	 opět	 podpořil	 Moravskoslezský	 kraj	 částkou	
550 000 Kč	a Ministerstvo	kultury	částkou	200	000	Kč.	Před-
mětem	letošních	oprav	bude	oprava	komínového	tělesa	a přezdění	
stěny,	tesařské	konstrukce	-	schodiště,	strop,	podlaha,	 izolace	
spar,	konstrukce	truhlářské	-	6	kusů	oken,	vnitřní	a vnější	dveře	
včetně	zárubní.	Práce	provádí	firma	Pukýš	Dřevostavby	ze	Střelné	
za	částku	900	765	Kč	vč.	DPH.

Moravskoslezský	kraj	také	podpořil	částkou	150	000	Kč	re-
staurování	Sochy svatého Jana Nepomuckého	na	hukvaldském	
podzámčí.	Při	této	akci	nás	zároveň	podpořilo	Ministerstvo	kultu-
ry	prostřednictvím	obce	s rozšířenou	působností	–	Frýdek-Místek	
částkou	150	000	Kč.	Restaurování	provádí	akademický	sochař	
Mgr.A.	Jakub	Gajda,	PhD.	za	cenu	300	000	Kč,	takže	celková	
částka	bude	plně	pokryta	z obou	dotací,	za	což	velmi	oběma	po-
skytovatelům	děkujeme.

Ivana Hrčková, místostarostka

Oprava části kOmunikace a příkOpu na HOrním sklenOvě
V  měsíci	 dubnu	 byla	 opravena	 část	 komunikace	 na	

Horním	Sklenově,	která	byla	v havarijním	stavu	a je	využí-
vána	zejména	pro	parkování	aut	a autobusů.	Původně	byla	
cesta	rozšířena	při	asfaltování	po	kanalizaci,	ale	během	let	
došlo	k jejímu	poničení.	Zároveň	byl	také	opraven	a zpevněn	
odtokový	kanál	a kolem	něj	zpevněna	komunikace.	Práce	
prováděly	 Technické	 služby	 Frýdek-Místek	 za	 částku	
66 852,50	Kč	včetně	DPH.

Ivana Hrčková, místostarostka
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V loňském	roce	byla	v prvním	patře	budovy	rodného	domu	
Leoše	Janáčka	otevřena	expozice	Země	hradů,	která	 je	sou-
částí	Turistického	informačního	centra	Hukvaldy.	Tehdy	díky	
iniciativě	provozovatele	pana	Mirka	Bittera	bylo	ještě	částečně	
opraveno	kratší	schodiště	v 1.	patře	včetně	opravy	stěn	a jejich	
vymalování.

V letošním	roce	v zimě	pak	práce	pokračovaly	rekonstrukcí	
schodiště	 do	 přízemí.	 Zednické	 práce	 prováděli	 pracovníci	

obecní	zednické	čety.	Nejprve	bylo	odstraněno	dřevěné	obložení	
schodů.	Bohužel	omítka	začala	opadat	a nakonec	musela	být	
osekána	až	na	cihly	a musela	být	znovu	obnovena	celá	plocha	
z  přízemí	 až	 po	 záchody	 v  prvním	patře.	 Po	 opravě	 omítek	
nastoupila	firma	pana	Františka	Řeháčka,	která	instalovala	nové	
schody,	nové	obložení	radiátorů,	obložky	na	dveře	do	záchodů	
a do	Klubu	seniorů,	a také	zde	byly	vyměněny	dveře.	Součástí	
schodiště	je	nové	dřevěné	zábradlí.

Oprava schOdiště v rOdném dOmě LeOše Janáčka hukvaLdy
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Náklady	na	opravu	činily:

-	 materiál	pro	zednické	práce:	 12	578	Kč

-	 výroba	a instalace	zábradlí:	 8	594	Kč

-	 výroba	a položení	nových	schodů:	 75	265	Kč

-	 dveře,	obložky	a kryt	radiátorů:	 16	820	Kč

 Celkové náklady:  113 257 Kč

Děkujeme	všem,	kteří	se	na	realizaci	podíleli,	Mirku	Bitterovi,	
Fandovi	Řeháčkovi,	pracovníkům	naší	zednické	čety	– Jakubovi	
a Dankovi	Bezděkovým	a Vaškovi	Mužnému.	Výsledek	můžete	
vidět	na	přiložených	fotkách,	ale	určitě	to	bude	nejlepší	při	Vaší	
návštěvě	expozice	Země	hradů.

Ivana Hrčková, místostarostka
Foto: Mirek Bitter
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Bohužel	 jsem	neměl	možnost	reagovat	na	příspěvek	paní	
místostarostky	ihned	jako	ona,	protože	nemám	možnost		odpo-
vědět	okamžitě	a tak	reaguji	až	nyní.	Ale	tentokrát	požaduji,	aby	
mi	bylo	odpovězeno	ihned.	Chci,	aby	bylo	konkrétně	uvedeno,	
který	paragraf	jsem	svým	článkem		porušil,		citovat	můj	údajný	
přestupek	a kdo		rozhodl,	že	můj	článek	údajně	není	vyvážený.	
To,	že	paní	místostarostka	píše,	že	jí	to	jedna	paní	povídala	na	
školení	neberu,	to	by	mohl	říct	každý.	Já	jsem	psal	slušně,	nikoho	
jsem	neurazil	a trvám	na	tom,	že	mám	právo	vyjádřit	svůj	názor!		
Tak	jako	kritizuji	zřízení	obecní	policie	a náklady	s tím	spojené	
neznamená,	že	nemohu	pochválit	vybudování	sběrného	dvora	
v Rychalticích.	Ale	obecně	 jsou	 lidé,	kteří	 	nesnesou	kritiku	
a silně	lpí	na	své	funkci.	Paní	místostarostka	je	sice	mladší	než	
já,	ale	také	pamatuje	totalitní	cenzuru.	Sice	si	nedovolila	můj	
názor	neuveřejnit,	ale	aspoň	zneužila	možnost	rychlé	odpovědi,	
což	já	nemám.

Dále	 se	 ve	 své	 odpovědi	 zapomněla	 vyjádřit	 k  podstatě	
článku.Proč	nehledá	vedení	obce	rezervy	kolem	sebe,	nesnižuje	
náklady	na	místní	správu	a naopak	rozhazuje	obecní	prostředky	
v dobách	krize	na	mimořádné	odměny.	V soukromé	sféře	to	jde	
jenom	s růstem	produktivity	práce,	zjednodušeně	řečeno	si	na	to	
firma	musí	vydělat.	Vedení	obce	místo	toho	zvýší	občanům	daně.

Ještě	jeden	postřeh	k vyváženosti.	Nic	proti	tomu,	že	se	zde	
píše	o  tom,	co	se	podařilo.	Ale	nikde	 jsem	nenašel	 informaci	
o tom,	že	již	čtvrtý	rok	vodí	jeden	projektant	za	nos	vedení	obce	
-	akce	"	Most	u Štefka"	v Rychalticích.	Kdo	ponese	ztráty?	Most	
je	zaplacen	a leží	někde	u dodavatele.	Už	před	dvěma	lety	jsme	na	
finančním	výboru	požadovali	tvrdší	postup	vůči	projektantovi.

Vím,	že	za	 tyto	názory	budu	nejen	kritizován,	ale	možná	
i dehonestován.	Přesto	považuji	za	nutné	se	vyjádřit.

Ing. Petratur Antonín, zastupitel obce
Hukvaldy 31.5.2021

Vydávání	zpravodajů	upravuje	tiskový	zákon	46/2000	Sb.,	ve	
znění	pozdějších	předpisů.	Za	jeho	obsah	odpovídá	vydavatel,	což	
je	v našem	případě	obec	Hukvaldy.

Vydavatel periodického tisku je povinen poskytovat objek-
tivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku 
a poskytnout přiměřený prostor pro zveřejnění sdělení, která 
vyjadřují názory členů zastupitelstva týkající se územně samo-
správného celku.

Zákonem	 jsou	 upraveny	 i  podmínky	 pro	 zveřejňování	
příspěvků	a odpovědí.	Vyvážené informace znamenají, že se 
k danému tématu mají vyjádřit obě strany, kterých se to týká. 
K porušení zákona tedy nedošlo žádnou stranou.	Vysvětlení	
informací	druhou	stranou	není	žádná	cenzura.

Ráda	bych	se	také	vyjádřila	ke	kritice	mimořádných	odměn,	
kde	Ing.	Petratur	uvádí,	že	v soukromé	sféře	to	jde	jen	s růstem	
ekonomiky.	 Loňský	 rok	 byl	 z  důvodu	 koronavirové	 situace	
mimořádný,	ale	náš	úřad	fungoval	v běžném	režimu	po	celý	rok.	
Z důvodu	vládních	opatření	byly	omezeny	úřední	hodiny,	nicméně	
občanům	jsme	byli	k dispozici	stále.	Úředníci	neměli	home	office,	
pracovníci	údržby	a zednické	čety	chodili	řádně	do	práce.	Napří-
klad	sníh	je	potřeba	odhrnovat	a uklízet	bez	ohledu	na	koronu,	
a to		i o víkendech	a v noci.	Tráva	se	taky	neposeče	sama	a pořádek	
v obci	se	musí	udržovat	neustále.	Odměny	si	všichni	pracovníci	
obce	určitě	zasloužili.

	Odměny	starosty	a místostarostky	je	věc	druhá	a rozhoduje	
o nich	zastupitelstvo,	které	nám	je	schválilo.	Není	a nemůže	
to	být	nic	 tajného.	Odměny	 jsou	navrhovány	za	mimořádnou	
činnost	pro	obec.	Během	kovidové	doby	se	nám	podařilo	získat	
více	než	80	milionů	z dotací	(kanalizace,	kravín,	nástavba	školy,	
zeleň	a další	„drobné	dotace“).	Je	za	tím	spousta	práce	navíc,	
mnohé	záležitosti,	které	běžně	dělají	externí	firmy	na	zakázku,	
řešíme	 s  panem	 starostou	 sami	 a  šetříme	 tím	 obci	 nemalé	
finanční	prostředky.

Další	kritika	byla	k navýšení	daní.	O navýšení	daně	z nemo-
vitosti	o jednonásobek	rozhodlo	zastupitelstvo	obce	především	
z důvodu	plánovaného	financování	další	etapy	výstavby	kanali-
zace.	Při	realizaci	první	etapy	kanalizace	obec	získala	dotaci	ve	
výši	80	milionů	Kč,	což	bylo	90	%	z uznatelných	nákladů.	Nyní	
při	druhé	etapě	už	poskytovatel	dotace	snížil	podporu	na	65	%	
z uznatelných	nákladů,	což	činí	28,8	milionů	korun	při	celkových	
nákladech	52,3	milionů	korun.

Na	druhé	straně	ale	také	rostou	mzdy	a daň	z nemovitosti	
platíme	mnoho	let	pořád	stejnou.	Vím,	že	toto	opatření	je	nepopu-
lární,	nicméně	kanalizace	je	budována	pro	občany	a bez	navýšení	
daně	by	její	realizace	nebyla	možná.	Věřím,	že	většina	občanů	toto	
řešení	přijme	s pochopením.

Ivana Hrčková, 
 místostarostka

Káží vodu, pijí víno 2

Reakce na příspěvek pana petRatuRa
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V loňském	roce	se	ucpal	přívod	vody	k zalévání	vedoucí	ke	
hřbitovu	v Rychalticích	ze	sklenovského	potoka	a dlouhou	dobu	
se	nedařilo	jej	přes	mnoho	pokusů	opravit.	Letos	na	jaře	nakonec	
pracovníci	naší	zednické	čety	zcela	vyčistili	hlubokou	studnu,	
která	je	přímo	u potoka	a podařilo	se	pročistit	i potrubí.	Upravili	
také	přívod	přímo	u obřadní	síně	včetně	nainstalování	filtru.

Zanedlouho	při	opravách	hřbitovní	zdi	došlo	k překopnutí	
hadice	ve	farní	zahradě	a byl	přerušen	přívod	vody	do	nádrže,	
která	 je	umístěná	u branky	od	fary.	Firma	opravující	zeď	vše	

opravila,	takže	voda	pro	zalévání	hrobů	už	je	všem	k dispozici	
na	obou	místech.

Jako	bonus	 jsme	nechali	obložit	 spodní	nádrž	kamenem	
tak,	aby	byla	nejen	funkční,	ale	i hezká.	To	můžete	také	vidět	
na	přiložené	fotce.

Tímto	se	omlouváme	návštěvníků	hřbitova	za	komplikace	
a děkujeme	za	pochopení.

Ivana Hrčková, místostarostka
Foto: Daniel Bezděk, Petr Bujnoch

Oprava přívOdu vOdy na hřbitOvě v rychalticích
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Velkou	změnou,	která	nastala	v odpadovém	hospodářství	
naší	obce	bylo	vybudování	a otevření	Sběrného	dvora	v bývalém	
areálu	zemědělského	družstva	v Rychalticích.

Co	to	znamená	pro	naše	občany?	Díky	tomu,	že	máme	sběrný	
dvůr,	nemusí	občané	s určeným	druhem	odpadů	jezdit	do	Frýd-
ku-Místku	na	jejich	sběrné	dvory	a nebo	čekat	na	sběr	velkoob-
jemového	a nebezpečného	odpadu,	který	jsme	dle	zákona	museli	
provádět	v	naší	obci	dvakrát	ročně,	vždy	na	jaře	a na	podzim.	
Mohou	se	tak	zbavovat	odpadu	průběžně.

Doposud jsme měli uzavřenou smlouvu o využití sběrných 
dvorů ve Frýdku-Místku. Naši občané měli tuto službu 
zdarma, platila ji za ně Frýdecké skládce obec Hukvaldy.

Upozorňuji	ale	všechny	naše	občany,	že	tato	služba	bude	
zrušena	a prosím	o využívání	našeho	dvora.

Co	můžete	přivézt	na	náš	sběrný	dvůr?	Vše	najdete	na	webových	
stránkách	obce,	ale	raději	zde	tyto	druhy	odpadů	zveřejním:

Ve sběrném dvoře se sbírá:

•	 velkoobjemový odpad	–	koberce,	plasty,	papír,	kovy,	sklo,	
textil,	nábytek	-	rozebraný,	aby	zabíral	co	nejmenší	prostor

Jako velkoobjemový odpad je možné odevzdat i  dřevo 
nevhodné pro recyklaci:

- okna, okenní rámy, dveře, dřevěné zárubně	-	pouze	bez	
skel,	rozebrané,	aby	zabíraly	co	nejmenší	prostor,	

- impregnované a povrchově upravené

- MDF desky, sololit, sololak

•	 nebezpečné odpady	–	akubaterie,	suché	články,	léky,	barvy,	
rozpouštědla,	chemický	odpad,	znečištěné	odpady

•	 zpětný odběr elektrozařízení	–	televize,	bílé	spotřebiče,	
zábavná	elektrotechnika,	zářivky,	malé	spotřebiče

•	 dřevo	vhodné	pro	recyklaci	-	povrchově neupravené desky, 
čisté palety, OSB a dřevotřískové desky  

•	 stavební odpad	 -	 fyzické	osoby	mohou	předávat	stavební	
a demoliční	odpad	o maximálním	objemu	50	l /	za	rok	na	
rodinný	 dům	 s  číslem	 popisným	 nebo	 rekreační	 objekt	
s číslem	evidenčním	dle	obecně	závazné	vyhlášky	o odpadech

• kovy

•	 textil

Nesbírají se:

•	 pneumatiky

Prostor sběrného dvora je monitorován kamerovým 
systémem.

Je přísně zakázáno ukládat odpad do prostor sběrného 
dvora bez přítomnosti obsluhy nebo před bránu areálu mimo 
provozní dobu sběrného dvora.

Pro separovaný odpad (papír, plasty, sklo, kovy, biologické 
odpady, jedlé oleje, tuky) jsou přednostně určeny sběrné nádoby 
na sběrných místech v obci

Obec	má	uzavřenou	smlouvu	o odvozu	komunálního,	tříděného	
i biologického	odpadu	s firmou	Frýdecká	skládka,	další	smlouvy	
o likvidaci	vysloužilých	elektrospotřebičů	s firmami	Elektrowin,	
Asekol	 a Ekolamp.	Množství	 tříděného	 odpadu	 sleduje	 firma	
EKO-KOM,	od	které	pak	získáváme		zpětnou	odměnu.

Ráda bych připomněla, jakým způsobem se v naší obci 
odpady likvidují.

Kromě	nového	sběrného	dvora	mohou	občané	uložit	tříděný	
odpad	na	17	místech	ve	všech	místních	částech.

Možná	se	bude	zdát,	že	tyto	informace	se	stále	opakují,	a že	
systém	nakládání	s odpady	už	máte	zažitý.	Zajímavé	ale	je,	že	se	
řada	sběrných	míst	každý	týden	proměňuje	ve	skládky.	Přitom	
tato	místa	jsou	určena	k třídění	papíru,	plastu,	skla,	biologického	
odpadu,	na	kov,	na	použitý	potravinářský	olej	a na	textil.

Asi	se	budu	opakovat,	ale	nechce	se	po	občanech	tak	moc,	jen	
trochu	soudnosti	a ohleduplnosti	ke	svému	okolí.	Převážná	většina	
obyvatel	obce	i chatařů	chce	mít	vše	kolem	svého	domu	či	chaty	
uklizené,	načančané,	ale	veřejná	prostranství	jsou	některým	lidem	
zcela	lhostejná	a ukradená.	Naštěstí	je	takových	lidí	méně,	neboť	
většina	obyvatel	je	skutečně	zodpovědná.

Podle	mnohých	lze	toto	zdůvodnit	zejména	blahobytem	a tím	
zvýšenou	spotřebou	čehokoliv	a s tím	související	zvýšenou	produkcí	
odpadů.	A zejména	doba	covidová	přinesla	velký	nárůst	některých	
komodit,	zejména	papíru	a plastů.

V roce	2019	jsme	vyprodukovali	471,7	tun	směsného	komu-
nálního	odpadu,	v roce	2020	to	bylo	474,54	tun.

Kam tedy s odpady a kdy jsou odváženy?

Směsný	komunální	odpad	z popelnic	se	vyváží	každý	druhý	
týden	(termíny	 jsou	uvedeny	v kalendáři	a aktualizovány	na	
webových	stránkách	obce)

Sklo	–	jedenkrát	měsíčně	(nepatří	zde	keramika,	zrcadla,	
porcelán,	drátěné	sklo,	autosklo).

OdpadOvé hOspOdářství v Obci hukvaldy
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Papír	–	doposud	to	bylo	dvakrát	týdně	(v minulosti	co	tři	
týdny),	nyní	jsme	museli	přistoupit	ke	svozu	každý	týden	(nepaří	
sem	dětské	pleny,	mastný,	mokrý,	uhlový	a znečištěný	papír).

Plasty	–	celoročně	každý	týden	(nepatří	zde	obaly	od	chemi-
kálií	a barev,	novodurové	trubky,	podlahové	krytiny).

Kontejnery	na	 tyto	 tři	komodity	 jsou	umístěny	na	všech	
15 stanovištích	po	obci	a jsou	vyváženy	vozy	Frýdecké	skládky.

Dále třídíme:

Kovy	–	nádoby	o objemu	1	100	l se	vyváží	dle	vytíženosti	
(nepatří	do	nich	obaly	od	barev,	tlakové	nádoby	–	laky	na	vlasy,	
šlehačky,	obaly	od	montážních	pěn)	a jsou	umístěny	v Drážkách	
na	Dolním	Sklenově,	na	parkovišti	naproti	fotbalového	hřiště,	
v Rychalticích	pod	kostelem	a u hasičárny	v Rychalticích.

Biologicky rozložitelný odpad	–	tráva	a listí	-	podle	naplně-
nosti	(dva	kontejnery	o objemu	10	m3	jsou	umístěny	v Drážkách	
na	Dolním	Sklenově	a v u zemědělského	družstva	v Rychalticích,	
které	opět	vyváží	Frýdecká	skládka)	a zároveň	jsme	v minulých	
letech	rozdali	našim	občanům	a chatařům	750	kompostérů.

Tuky a jedlé oleje	–	odvážejí	se	podle	naplněnosti,	odevzdá-
vejte	je	prosím	v uzavřených	PET	lahvích	do	zelených	popelnic,	
které	jsou	umístěné	v Drážkách	na	Dolním	Sklenově,	na	parko-
višti	naproti	 fotbalového	hřiště,	v Rychalticích	pod	kostelem	
a u hasičárny	a v Krnalovicích).

Textil	–	vyváží	dvakrát	měsíčně	firma	Textil	Eco	(speciální	
kontejnery	umístěné	v Drážkách	na	Dolním	Sklenově,	na	parko-
višti	naproti	 fotbalového	hřiště,	v Rychalticích	pod	kostelem	
a u hasičárny).

Likvidaci	ostatních	odpadů,	 jako	 je	např.	stavební	suť,	si	
občané	i chataři	musí	zajistit	sami	na	k tomu	určených	sklád-
kách	 (například	Frýdek-Místek	nebo	Staříč),	 tato	 služba	 je	
zpoplatněná.

Pokud máte s problém a nevíte, jak s nějakým odpadem 
naložit, raději zavolejte na obecní úřad, kde vám rádi 
poradíme. Vše je jen na domluvě a  určitě je to lepší než 
vytvářet černé skládky, a  nebo když jste pak nachytáni 
a nutíme vás odpad odvézt zpět domů.

Ivana Hrčková, místostarostka
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SBĚRNÝ DVŮR
PRO OBČANY OBCE  HUKVALDY

NEBEZPEČNÉ 
ODPADY

akubaterie, suché články, léky, barvy, 
rozpouštědla, chemický odpad, 
znečištěné odpady

VELKOOBJEMOVÝ 
ODPAD

nábytek, koberce, plasty, papír, kovy, 
sklo, textil, dřevo, stavební odpad
do 50 l/ dům s čp./ rok
PNEUMATIKY NEODEBÍRÁME

ZAŘÍZENÍ PODLÉHAJÍCÍ
ZPĚTNÉMU ODBĚRU 

televize, bílé spotřebiče, zábavná 
elektrotechnika, zářivky, žárovky,  
malé elektrospotřebiče

ODEBÍRANÉ ODPADY

Provozní doba: PÁTEK 14:00 - 18:00 hod. | SOBOTA 08:00 - 14:00 hod.
Tel.: +420 721 915 097 
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Obecní pOlicie Hukvaldy

V loňském	roce	zastupitelstvo	obce	schválilo	obecně	závaznou	
vyhlášku	o zřízení	obecní	policie	obce	Hukvaldy	k 1.1.2021.

K tomuto	kroku	jsme	přistoupili	po	mnoha	úvahách	a jedná-
ních	jak	posílit	bezpečnost	a ochranu	našich	obyvatel.	Projed-
návala	se	také	spolupráce	s většími	městy	o využití	služeb	jejich	
městských	policií,	ale	 tady	 jsme	narazili	na	finanční	stránku,	
kdy	na	základě	smlouvy	o spolupráci	bychom	museli	ročně	platit	
2,5 milionu	korun	na	zajištění	těchto	služeb.	Dalším	problémem	
bylo	 také	personální	 zajištění,	 kdy	 samotným	městům	chybí	
strážníci.	Hledali	jsme	také	inspiraci	u obcí,	které	si	samy	zřídily	
obecní	policii.	Když	jsme	pak	zvážili	všechny	možnosti,	tak	jsme	
jako	nejvýhodnější	a nejpraktičtější	pro	naši	obec	rozhodli	zřídit	
si	policii	vlastní.

Dalším	důvodem	bylo	 také	omezení	 služebny	Policie ČR 
v Palkovicích,	do	jejíhož	obvodu	naše	obec	spadá.

Přijali	jsme	dva	strážníky	s praxí	u	bezpečnostních	složek,	
kteří	museli	 projít	 postupně	povinným	 tříměsíčním	kurzem.	
V tomto	období	 jsme	zřídili	v prostorách	po	bývalé	večerce	–	
Hukvaldy	č.p.	4	v blízkosti	obecního	úřadu	policejní	služebnu,	
kterou	jsme	vybavili	nábytkem	a dalším	vybavením,	zakoupili	
nový	policejní	vůz.	Vybavení	policejní	služebny	splňuje	přísné	
požadavky	na	pracoviště	obecní	policie.

V současnosti	ještě	čekáme	na	dokončení	zkoušek	druhého	
strážníka	a předpokládáme	zahájení	činnosti	od	července	2021.

Informace	o obecní	policii	včetně	kontaktů	budou	zveřejněny	
na	webových	stránkách	obce.

Obecní	 -	městská	 policie	 je	 orgánem	obce,	 který	 zřizuje	
a zrušuje	zastupitelstvo	obecně	závaznou	vyhláškou.	Postavení	
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a činnost	MP	upravuje	zákon	č.	553/1991	Sb.,	o obecní	policii,	
ve	znění	pozdějších	předpisů	(dále	jen	”zákon	o obecní	policii”).	
Působnost	a činnost	MP	je	dále	upravena	dalšími	zvláštními	zákony	
(např.	zákonem	č.	250/2016	Sb.,	o odpovědnosti	za	přestupky,	ve	
znění	pozdějších	předpisů,	zákonem	č.	361/2000	Sb.,	o provozu	na	
pozemních	komunikacích,	ve	znění	pozdějších	předpisů,	zákonem	
č.	500/2004	Sb.,	správní	řád,	zákonem	č. 128/2000	Sb.,	o obcích,	
ve	znění	pozdějších	předpisů,	a dalšími).

Obecní	policie	při	zabezpečování	místních	záležitostí	veřej-
ného	pořádku	a plnění	dalších	úkolů	podle	tohoto	nebo	zvláštního	
zákona

•	 přispívá	k ochraně	a bezpečnosti	osob	a majetku,

•	 dohlíží	na	dodržování	pravidel	občanského	soužití,

•	 dohlíží	na	dodržování	obecně	závazných	vyhlášek	a nařízení	obce,

•	 se	podílí	v rozsahu	stanoveném	tímto	nebo	zvláštním	zákonem	
na	dohledu	na	bezpečnost	a plynulost	provozu	na	pozemních	
komunikacích,

•	 se	podílí	na	dodržování	právních	předpisů	o ochraně	veřejného	
pořádku	a v rozsahu	svých	povinností	a oprávnění	stanovených	
tímto	nebo	zvláštním	zákonem	činí	opatření	k jeho	obnovení,

•	 se	podílí	na	prevenci	kriminality	v obci,

•	 provádí	 dohled	 nad	 dodržováním	 čistoty	 na	 veřejných	
prostranstvích	v obci,

•	 odhaluje	přestupky,	jejichž	projednávání	je	v působnosti	obce,

•	 poskytuje	za	účelem	zpracování	statistických	údajů	Minis-
terstvu	vnitra	(dále	 jen	„ministerstvo“)	na	požádání	údaje	
o obecní	policii.

Ivana Hrčková,  
místostarostka

Opravy dřevěnýcH desek na zídce  
kOlem památníku padlýcH na HukvaldecH

V  letošním	roce	došlo	k výměně	dřevěných	desek	na	
kamenné	zídce	v blízkosti	památníku	padlých	na	Hukval-
dech.	Mnohé	už	byly	v havarijním	stavu,	uhnilé,	v někte-
rých	místech	už	i chyběly.	Tato	místa	jsou	velmi	oblíbena	
jako	 lavičky	 pro	 posezení	 nejen	 u  našich	 občanů,	 ale	
i návštěvníků	obce.	Už	se	těšíme,	až	nad	nimi	rozkvetou	
růže	a budeme	si	zde	moci	posedět	a kochat	se	pohledem	
na	krásu	hukvaldského	centra.

Desky	 nám	opravil	 a  namontoval	 pan	 Ivo	Elischer.	
Děkuji	 také	 Terezce	 Bartulcové	 za	 pomoc	 při	 stříhání	
a ošetření	růží	a pracovníkům	obce	Pavlu	Vávrovi	a Vaškovi	
Mužnému	za	následnou	péči	o růže.	Asi	by	bylo	vhodné	také	
opravit	„fasádu“	zídky,	na	které	se	už	také	podepsal	zub	
času,	ale	to	necháme	jako	plán	pro	příští	rok.

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

•	 Na	k.ú.	Sklenov,	p.č.	504	je	pronajat	pozemek	o výměře	50	m2 
(u hukvaldské	brány)	za	roční	nájemné	7	133	Kč	(+inflace)	od	
11.3.2002	na	dobu	neurčitou.

•	 Na	k.ú.	Sklenov	p.č.	1010/3	o 60	m2	(u ZŠ	LJ	Hukvaldy-digitální	
ústředna)	je	pronajat	pozemek	za	roční	nájemné	15	000	Kč	od	
9.9.1997	na	dobu	neurčitou.

•	 Na	k.ú.	Rychaltice	jsou	pronajaty	zemědělské	pozemky	firmě	
Mléčná	farma	Lubina,	spol.	s.r.o.	celkové	výměře	1,8796	ha	
(směr	Příbor)	za	roční	nájemné	3	934	Kč	pronajato	od	1.3.2005	
na	dobu	neurčitou.

•	 Na	k.ú.	Sklenov	–	část	Hukvaldského	dvora	je	pronajat	pozemek	
o výměře	100	m2	za	roční	nájemné	13	200,39Kč	(+	inflace)	na	
dobu	neurčitou.

•	 Na	k.ú.	Sklenov	část	p.č.	1201/3	o výměře	30	m2	 je	pronajat	
pozemek	za	roční	nájemné	1	152	Kč	vč.	DPH	(+	inflace)	na	
dobu	neurčitou.

Informace k závěrečnému účtu obce Hukvaldy za rok 2020
o pronajatýcH objektecH a pozemcícH, fInancování dotačnícH tItulů, závazcícH, poHledávkácH.

Bývalá	škola	Mládeži	(kromě	jedné	místnosti) 30	529	Kč	od	18.12.2000	na	dobu	neurčitou	+	inflace

Jedna	místnost	v bývalé	škole	Mládeži 1	538	Kč	od	23.2.1990	na	dobu	neurčitou	+	inflace

Provozovna	koupaliště 47	079	Kč	od	1.1.2017	na	dobu	určitou	do	31.12.2021	+	inflace

Objekt	č.p 4	Hukvaldy	(InteriéryJinak) 7	260	Kč	vč.	DPH	od	1.11.2020	do	30.11.2021	+	inflace

Část	budovy	č.p.	5	(cukrárna) 36	266	Kč	od	1.4.2003	na	dobu	neurčitou	+	inflace

Část	budovy	č.p.	5	(krámek) 21	001	Kč	od	1.5.2008	na	dobu	neurčitou	+	inflace

Část	televizního	stožáru	Vodafon 90	408,94	Kč	od	18.7.2000	do	19.7.2028t	vč.	DPH	+	inflace

Část	televizního	stožáru	O2 91	760,1	Kč	od	1.7.2016	do	30.6.2026	vč.	DPH	+	inflace

Mostní	objekt	směr	Příbor	pro	reklamu 33	880	Kč	od	1.7.2016	do	30.6.2021	vč.	DPH

Část	stodoly	v areálu	bývalého	dvora 5	504,29	Kč	od	1.11.2005	na	dobu	neurčitou	vč.	DPH	+	inflace

Část	stodoly	v areálu	bývalého	dvora 4	834	Kč	od	1.11.2005	na	dobu	neurčitou	+	inflace

Náklady Výnosy Zisk/-Ztráta
Za	internet 898	245,57	Kč 985	145,85	Kč 86	900,28	Kč
Za	televizi 1	304	635,67	Kč 664	990,28	Kč -	639	645,39	Kč
Celkem	TV	a INT 2	202	881,24	Kč 1	650	136,13	Kč -	552	745,11	Kč

Náklady Výnosy Zisk/-Ztráta

r.	2015 240	396,24	Kč 834	234,42	Kč 593	838,18	Kč
r.	2016 298	277,73	Kč 978	953,48	Kč 680	675,75	Kč
r.	2017 277	545,70	Kč 973	202,26	Kč 695	656,56	Kč
r.	2018 346	581,70	Kč 1	033	033,09	Kč 686	451,39	Kč
r.	2019 384	515,92	Kč 820	145,22	Kč 435	629,30	Kč
r.	2020 389	677,20	Kč 798	016,50	Kč 408	339,30	Kč

Náklady Výnosy Zisk/-Ztráta

Komunální	odpad 2	096	822,5	Kč 1	730	680,6	Kč -366	141,9	Kč

1. Obec pronajímá tyto objekty:

3. Obecní TV a internet

4. Parkoviště

5. Komunální odpad

2. Pronájmy pozemků

V nákladech	jsou	zahrnuty	i účetní	odpisy	v celkové	částce	
102	188,40	Kč.	Kdybychom	brali	v úvahu	jen	běžné	náklady	bez	
účetních	odpisů,	pak	je	TV	ve	ztrátě	588	551,19	Kč	a internet	v zisku	
137	994,48	Kč.	V roce	2020	nedošlo	k úpravám	ceny	za	TV.	Nabídka	
mini	stojí	90	Kč,	rozšířená	nabídka	180	Kč,	filmová	nabídka	440	Kč.

K 31.12.2020	bylo	na	OIIS	(TV)	napojeno	381	domácností	(vč. 	
podnikatelů),	tj.	o 14	více	než	v minulém	roce.	Obecní	internet	užívá	
377	domácností	(vč.	podnikatelů),	tj.	o 20	více	než	v předchozím	roce.

Od	roku	2010	obec	provozuje	parkoviště	sama.	Hlavní	provoz	
byl	od	března	do	listopadu,	v ostatních	měsících	jen	o sobotách	
a nedělích	za	příznivého	počasí.	V roce	2020	nedošlo	ke	úpravě	
ceny	parkovného,	za	parkování	osobního	auta	se	vybírá	od	1.9.2019	
50	Kč	a za	autobus	100	Kč.	V porovnání	s rozpočtovými	příjmy	
u parkoviště,	které	dosahují	částky	965	600	Kč	a výnosy	které	
dosahují	798	016,50	Kč	je	rozdíl	v odvedeném	DPH.

Na	základě	obecně	závazné	vyhlášky	č.	2/2019	o místním	
poplatku	za	provoz	systému	shromažďování,	přepravu,	třídění,	
využívání	 a  odstraňování	 komunálního	 odpadu	 obec	 vybírá	
poplatek	za	trvale	bydlící	500	Kč	a za	rekreační	objekty	676	Kč.	
Touto	vyhláškou	byly	 zrušeno	 	 zvýhodnění	domácností,	 které	
využívají	možnost	ekologického	vytápění.	Rekreačních	objektů	
bylo	zpoplatněno	145.

Od	roku	2002	obec	vybírá	poplatky	za	odvoz	komunálního	
odpadu	na	základě	schválené	obecně	závazné	vyhlášky.

Za	období	2010-2020	doplácela	obec	na	vývoz	komunálního	
odpadu	celkem	3	166	526,96	Kč.

Vývoz	popelnic	a kontejnerů	stálo	obec	ve	sledovaném	roce	
942 931,41	Kč,	za	odvoz	na	sběrný	dvůr	jsme	zaplatili 125 878,27 Kč,	
odvoz	 skla	 umělých	 hmot,	 papíru	 stálo	 725  075,27  Kč, 
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Svaz	měst	a obcí 6	626	Kč

Beskydy	–	Valašsko 10	000	Kč

Spolek	pro	obnovu	venkova 2	000	Kč

SMOPO	Brušperk 31	845	Kč

Sdružení	místních	samospráv 8	512,78	Kč

6. Poskytnuté příspěvky sdružením, jichž je obec členem:

7. Vývoj sdílených daní a daně z nemovitosti

8. Významné investiční výdaje z rozpočtu roku 2020

10. Poskytnutí neinvestiční dotace

11. Závazné ukazatele

12. Hospodaření Obce Hukvaldy v roce 2020

9. Pohledávky a závazky

Většinu	daňových	příjmů	obce	tvoří	podíly	na	celostátně	vybí-
raných	daních,	které	upravuje	zákon	o rozpočtovém	určení	daní.	
V roce	2020	jsme	na	sdílených	daních	získali	31	942	387,11	Kč.

Úprava hřiště v areálu ZŠ a MŠ Leoše Janáčka

V roce	2020	proběhla	úprava	školního	hřiště	v areálu	ZŠ	a MŠ	
Leoše	Janáčka	Hukvaldy	za	částku		6	720	715,	90	Kč,	v této	částce	
jsou	zahrnuty	veškeré	související	náklady.	Obec	obdržela	na	tuto	
akci	dotace	z MMR	4	022	246	Kč.

Sběrný dvůr Rychaltice

V roce	2020	proběhla	výstavba	Sběrného	dvora	v Rychalticích	
za	částku	4	543	580,94	Kč,	v této	částce	jsou	zahrnuty	veškeré	
náklady.	Obec	obdržela	na	tuto	akci	dotaci	z MŽP	3	858	546,89	Kč.

Neinvestiční dotace TJ Sokol

Dne	 11.3.2020	 Zastupitelstvo	 obce	 Hukvaldy	 schválilo	
Smlouvu	o poskytnutí	neinvestiční	dotace	na	provoz	TJ	Sokol	
Hukvaldy.	Dotace	byla	čerpána	v souladu	s určením	v celkové	výši	
350	000	Kč.

Při	 sestavování	 rozpočtu	 na	 rok	 2020	Zastupitelstvo	 obce	
Hukvaldy	stanovilo	své	příspěvkové	organizaci	ZŠ	a MŠ	LJ	Hukvaldy,	
p.o.	v rámci	poskytnutého	příspěvku	3	558	000	Kč	na	provoz.

Hospodaření	příspěvkové	organizace	ZŠ	a MŠ	Leoše	Janáčka	
Hukvaldy,	p.o.	skončilo	v hlavní	činnosti	ziskem	461	055,30 Kč	
a v doplňkové	činnosti	ziskem	57	906,76	Kč.

Rozpočet	byl	na	rok	2020	sestaven	jako	schodkový.	Rozpočtové	
hospodaření	skončilo	ziskem	2	704	410,70 Kč.	Finanční	hospoda-
ření	dle	výkazu	zisku	a ztrát	skončilo	ziskem	10 740 986,14	Kč.

K 31.12.2020	na	běžných	účtech	částka	13	681	971,19	Kč,	
k možnému	využití	pro	rozpočet	roku	2020.

Při	finančním	vypořádání	dotací	bude	obec	Hukvaldy	vracet	
finanční	prostředky	ve	výši	11	708,70	Kč	za	volby	.

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

Zpracovala:
Lucie Balcárková, účetní

Komentář	k vybraným	závazkům.

Neuhrazené	faktury	ve	výši	285	249,55Kč.

Závazky	z prosincových	mezd	činí	celkem	691	671Kč.

Komentář	k vybraným	pohledávkám.

Česká	telekomunikační	infrastruktura	za	nájem	stožáru	45 880,05 Kč	
(faktura	ve	splatnosti),	Nevi	s.r.o.	nájem	mostního	zařízení	64	360	 Kč	
(faktura	po	splatnosti	vypočítány	opravné	položky).

	za	nebezpečný	odpad	jsme	uhradili	127	227,85	Kč,	za	biologický	
odpad	bylo	vynaloženo	175709,7	Kč.	Naproti	tomu	jsme	inkasovali	
od	občanů	1	130	469	Kč,	od	společností	EKO-KOM	a.s.,	Elek-
trowin	a.s.,	Asekol	a.s.	a Sběrného	dvory	s.r.o.	za	třídění	odpadu	
jsme	získali	549	461,56	Kč,	od	podnikatelů	50750	Kč.

Neinvestiční dotace Janáčkův Máj o.p.s.

Dne	8.6.2020	Zastupitelstvo	obce	Hukvaldy	schválilo	Smlouvu	
o poskytnutí	dotace	z rozpočtu	obce	Hukvaldy	ve	výši	100	000	Kč	na	
úhradu	výdajů	spojených	s realizací	projektu	„Festivalový	podzim	
2020“.	Dotace	byla	čerpána	v souladu	s určením.

Neinvestiční dotace Sdružení rodičů ZŠ a  MŠ L. Janáčka 
Hukvaldy, z.s.

Dne	 23.3.2020	 Rada	 obce	 Hukvaldy	 schválila	 Smlouvu	
o poskytnutí	dotace	z rozpočtu	obce	Hukvaldy	ve	výši	50	000	Kč	
na	úhradu	nákladů	vzniklých	v průběhu	roku	2020	v souvislosti	
s realizací	stanovených	akcí	pod	záštitou	Sdružení	rodičů.	Dotace	
byla	čerpána	v souladu	s určením	v celkové	výši	47	665	Kč.
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Most ev.č. HU-M-11 přes řeku Ondřejnici v  obci Hukvaldy (u  lakovny č.p. 97) IČ 
117D8210C3340

V roce	2019	jsme	požádali	o dotaci	Ministerstvo	pro	místní	
rozvoj	z Programu	rozvoje	venkova	2019	 -	Podpora	obnovy	
staveb	 a  zařízení	 dopravní	 infrastruktury	 na	 rekonstrukci	
mostu	 u  karosárny	 a  byli	 jsme	 zařazeni	mezi	 náhradníky.	
Z důvodu	havarijního	stavu	mostu	jsme	rekonstrukci	provedli	
a  zafinancovali	 z obecního	 rozpočtu.	Stavební	práce	začaly	
v červnu	2019	a stavba	byla	dokončena	v září	2019.

Na	základě	výběrového	řízení	 realizaci	stavby	prováděla	
firma	Stavby	a statika	z Třince,	která	podala	 lepší	nabídku	-	
2 615	918,92	Kč.	V průběhu	stavby	byly	provedeny	vícepráce	nad	
rámec	rozpočtu	(například	přeložky	plynu	a telekomunikačních	
kabelů)	a naopak	byly	zohledněny	méně	práce,	celkový	rozdíl	
činil	+	243	679,08	Kč	včetně	DPH.	Celkové	náklady	na	rekon-
strukci	nakonec	činily	2	859	598	Kč	včetně	DPH.

V létě	2020	jsme	se	dozvěděli,	že	Ministerstvo	pro	místní	
rozvoj	 rozhodlo	o podpoře	náhradních	žadatelů,	 takže	 jsme	
učinili	nezbytné	kroky	k odevzdání	 všech	nutných	dokladů	
k posouzení	a získali	jsme	tzv.	Rozhodnutí	o poskytnutí	dotace.	
Maximální	výše	dotace	činí	1	000	000	Kč.

Shrnutí:
•	 celkové	náklady…………...….	2	859	598	Kč	včetně	DPH
•	 přiznaná	dotace	……….….….	1	000	000	Kč
•	 podíl	obce	Hukvaldy………..		1	859	598	Kč	včetně	DPH

V současnosti	je	most	zkolaudován	a doklady	pro	závěrečné	
vyúčtování	akce	byly	Ministerstvu	pro	místní	rozvoj	odevzdány.

Více	 informací	o realizaci	akce	bylo	zveřejněno	v prosin-
covém	občasníku	v roce	2019.

Ivana Hrčková, místostarostka

dotace
Most u karosárny
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Oprava hřbitovní zdi na hřbitově v Rychalticích – 1. etapa opravy hřbitova v Rychalticích

V roce	2019	byla	dokončena	projektová	dokumentace	včetně	
stavebního	povolení	na	rekonstrukci	hřbitova	v Rychalticích.	
Projekt	 řeší	 komplexní	 úpravu	místního	 hřbitova	 zahrnující	
opravu	kamenné	hřbitovní	zdi	mezi	farní	zahradou	a hřbitovem,	

opravu	stávající	kamenné	dlažby	kolem	kostela,	provedení	nové	
zpevněné	dlažby	v  rámci	hřbitova,	areálový	 rozvod	osvětlení	
hřbitova	 ze	 stávajícího	 rozvaděče,	 areálový	 rozvod	 vody	 ze	
stávající	nátokové	šachty	v blízkosti	márnice,	 rozvod	dešťové	
kanalizace	v rámci	nových	zpevněných	ploch,	drobný	mobiliář	
hřbitova-lavičky,	stojany	na	kola.	Rozpočtové	náklady	jsou	vyčís-
leny	na	9 milionů	korun.	Na	rekonstrukci	hřbitovů	v současnosti	
nejsou	 téměř	žádné	dotace,	ale	využili	 jsme	vyhlášené	výzvy	
Ministerstva	pro	místní	rozvoj	–	Programu	rozvoje	a obnovy	
venkova	–	Obnova	drobných	sakrálních	staveb	a hřbitovů,	která	
umožňovala	podat	dotaci	na	obnovu	hřbitovních	zdí.	Začátkem	
roku	2019	jsme	podali	žádost	o dotaci,	při	hodnocení	jsme	byli	
zařazeni	mezi	náhradníky.	Zrealizovali	jsme	také	výběrové	řízení	
na	zhotovitele,	přihlásila	se	pouze	jedna	firma,	jejíž	nabídka	byla	
téměř	2,5 milionu	korun.	Bez	dotace	jsme	se	nakonec	rozhodli	
akci	 nerealizovat	 z  důvodu	 vysoké	 částky	 a  zkusit	 požádat	
o dodaci	v dalším	roce.	Bohužel	 tento	program	pro	rok	2020	
nebyl	vyhlášen,	ale	byli	 jsme	velmi	překvapeni,	že	nám	přišlo	
z ministerstva	rozhodnutí,	že	budou	akceptovat	náhradníky	z roku	
2019	a dotaci	ve	výši	500	000	Kč	nám	přiznají.

Takže	 jsme	 učinili	 nezbytné	 kroky,	 znovu	 jsme	 vyhlásili	
výběrové	řízení,	ve	kterém	vyhrála	s nejnižší	nabídkou	 firma	
J&D stavební	práce	z Kopřivnice	–	Mniší	s částkou	889	731	Kč,	
dotace	500	000	Kč,	podíl	obce	389	731	Kč.

Stavební	práce	začaly	koncem	roku	2020	a byly	dokončeny	
v červnu	2021.

Zeď	vykazovala	velké	poškození,	během	let	došlo	k popras-
kání	betonu,	byla	narušena	statika,	takže	jsme	rádi,	že	nakonec	

Oprava hřbitOvní zdi v rychalticích
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k realizaci	opravy	došlo.	Byla	provedena	nová	kamenná	zeď,	která	
je	napojena	na	zeď	stávající.	Ve	směru	od	fary	došlo	k rozebrání	
a znovupostavení	pilířů	a byla	demontována	a instalována	nová	
vrata.	 Využití	 zůstalo	 stejné	 jako	 stávající,	 zeď	 bude	 sloužit	
k obehnání	areálu	hřbitova.

Jen	na	připomenutí,	co	vše	se	za	posledních	pár	let	povedlo	na	
hřbitově	v	Rychalticích	zrealizovat.	Byla	opravena	horní	hřbitovní	
zeď,	došlo	také	k rekonstrukci	smuteční	obřadní	síně	a zpevně-
ných	ploch	v okolí	síně	budovy,	byla	vyspravena	a natřena	střecha,	
zrekonstruovány	záchody,	vybudován	vodovod	vedoucí	přes	farní	
zahradu	až	k záchodům.	Také	došlo	k přemístění	a zrestaurování	
kříže	uprostřed	hřbitova,	díky	tomu	se	zvětšila	plocha	pro	projíž-

dějící	auta	kamenických	firem,	která	často	najížděla	na	okraje	
hrobů	a poškozovala	je.	Obřadní	síň	byla	vymalována,	opraveny	
popraskané	zdi,	byly	vyrobeny	nové	lavice	do	interiéru	pro	smuteční	
hosty	a také	nové	lavičky	před	obřadní	síň.	V loňském	roce	bylo	
instalováno	nové	pojezdové	zařízení	pro	rakev	a v letošním	roce	
bude	instalováno	nové	vytápění	obřadní	síně.

Opravena	byla	také	vstupní	kovová	brána	před	hlavním	vchodem	
do	kostela	včetně	opravy	zábradlí	kolem	kamenných	schodů.

Další	etapy	rekonstrukce	budou	probíhat	podle	finančních	
možností	obce.

Ivana Hrčková, místostarostka obce
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Místní akční skupina Pobeskydí podpořila nákup Mobiliáře pro víceúčelové použití.

Na	základě	dotační	výzvy	Programu	rozvoje	
venkova	vyhlášené	v rámci	Strategie	komunitně	
vedeného	místního	rozvoje	MAS	Pobeskydí	byl	
vybrán	k dotační	podpoře	projekt	„Mobiliář	pro	
víceúčelové	použití“	v obci	Hukvaldy.

Předmětem	projektu	bylo	pořízení	mobiliáře	
pro	víceúčelové	použití	–	solární	nabíječky	včetně	
dvou	celodřevěných	laviček,	které	byly	umístěny	
v  blízkosti	 nového	 školního	 hřiště	 v  areálu	
ZŠ  a  MŠ	 Leoše	 Janáčka	 Hukvaldy.	 Jedná	 se	
o kovový	solární	informační	panel,	který	zároveň	
slouží	jako	stojan	pro	kola.	Tento	stojan	díky	solá-
rnímu	panelu	slouží	také	jako	nabíječka	baterií	pro	4	elektrokola,	
nabíječka	baterií	mobilních	přístrojů	–	telefonů,	tabletů	včetně	
držáků	těchto	zařízení.

K dalším	službám	patří	kompresor	s pumpou		na	huštění	cykli-
stických	kol.	Součástí	mobiliáře	je	informační	panel	s možností	
audio	nahrávek,	které	budou	obsahovat	informace	o obci,	památ-
kách,	přírodě,	historii	a zajímavostech	Hukvald.

Tento	mobiliář	 je	 pevně	 uchycen	 do	 země	
bez	nutnosti	napojení	na	elektrickou	síť.	Služby	
mobiliáře	 budou	 občanům	 poskytovány	 zcela	
zdarma	po	celou	dobu	životnosti	mobiliáře	(OZE	
-	obnovitelné	zdroje	energie).

Realizace	projektu	přispěla	k rozvoji	obce,	
informovanosti	 veřejnosti	 a  úpravě	 veřejného	
prostranství.	 Solární	 informační	 panel	 včetně	
laviček	mohou	využívat	děti	ze	základní	i mateřské	
školy,	jejich	rodiče,	občané	obce	i další	návštěvníci	
multifunkčního	školního	hřiště,	a také	senioři	ze	
sousedního	Domu	s pečovatelskou	službou.

Dodavatelem	byla	firma	JD	ROZHLASY	s.r.o.	z Horní	Bečvy,	
která	ve	výběrovém	řízení	podala	nejvýhodnější	nabídku.	Celkové	
náklady	na	 realizaci	projektu	činily	198	000	Kč,	výše	dotace	
z MAS	Pobeskydí	-	158	400	Kč,	podíl	obce	Hukvaldy	–	39	600	Kč.

Ivana Hrčková,  
místostarostka obce

Parčík u kostela v Rychalticích a alej podél řeky Ondřejnice

Koncem	dubna	2021	byla	dokončena	realizační	druhá	-	jarní	
část	projektu	s názvem	Výsadba	v obci	Hukvaldy,	na	jehož	reali-
zaci	jsme	získali	dotaci	z MAS	Pobeskydí.	Cílem	projektu	bylo	
vytvořit	liniovou	výsadbu	ovocných	stromků	–	švestek	podél	řeky	
Ondřejnice,	která	lemuje	zároveň	cestu	podél	řeky	a v parčíku	
pod	kostelem	v Rychalticích	doplnění	stávající	parkové	výsadby	
o stromy	domácího	původu,	jako	perspektivní	náhrada	za	starou	
výsadbu	a keřové	skupiny	jako	optické	oddělení	od	okrajových	
částí	parku.

Parčík u kostela

V ploše	parku	byly	vysázeny	vzrostlé	domácí	druhy	dřevin	–	
listnaté	stromy	a keře,	které	podpořily	základní	kostru	parčíku.	
Tyto	dřeviny	byly	doplněny	plochami	lučních	květin,	které	vytvoří	
příjemnou	kulisu	návštěvníkům	parku.	Jedním	z důvodů	osetí	
plochy	parku	lučními	květinami	je	i jejich	schopnost	lépe	zadr-
žovat	vodu	na	ploše	parku	a květiny	v této	louce	přilákají	mnoho	
hmyzu	a opylovačů	dané	lokality.

Výsadba u řeky Ondřejnice

Na	březích	Ondřejnice	se	vykytují	různé	druhy	náletových	
dřevin.	Mezi	těmito	keřovými	skupinami	a přilehlou	komunikací	
se	nachází	travnatý	pruh	extenzivního	trávníku,	na	kterém	bylo	
vysázeno	24	kusů	 švestek	domácích	a  vznikla	 tak	 jednořadá	
ovocná	alej,	která	bude	tvořit	vhodný	doplněk	ke	stávající	vegetaci.	
Tyto	nově	vysazené	stromy	přilákají	opylovače	a další	hmyz	do	
této	 lokality.	Tato	místní	část	Hukvald	 je	hodně	navštěvovaná	
obyvateli	a slouží	k procházkám,	proto	zde	byly	instalovány	i dvě	
lavičky	s odpadkovým	košem.

Projekt	bude	pokračovat	následnou	péčí	v dalších	třech	letech,	
která	bude	spočívat	v těchto	úkonech:

-	 kontrola	stavu	sazenic	2x	ročně	(květen	až	listopad	dle	klima-
tických	změn)

-	 kontrola	stavu	kotvení	stromů	1x	ročně	(květen	a listopad),	
v třetím	roce	jen	odstranění	úvazku	a kůlů

-	 oprava	kotvení	stromů

Mobiliář

Výsadba V obci HukValdy 
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-	 výchovný	řez	korun	stromů	1x	ročně

-	 1x	ročně	jarní	shrabání	a odstranění	uschlých	zbytků	trvalek

-	 6x/rok	zálivka	v dobách	přísušku	50	l /	u stromů,	3l	/sazenic	
u keřů	a 1l/	trvalek

-	 odplevelování	výsadbových	míst	stromů,	skupinových	zamul-
čovaných	výsadeb

-	 1x	ročně	přihnojení	všech	sazenic	(květen)

Na	konci	třetího	roku	bude	odstraněno	kotvení	vysazených	
stromů.

Realizaci	a následnou	péči	akce	provádí	firma		SVOBODNÉ	
ZAHRADY	KLUS	z Třince	za	částku	746	752,53	Kč.	Dotace	(EU)	
z Operačního	programu	Životní	prostředí,	která	byla	poskytnuta	
prostřednictvím	výzvy	MAS	Pobeskydí,	činí	515	433,48	Kč.

Ivana Hrčková, místostarostka obce
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Základní škola
Korfbal na HuKvaldecH

V  druhé	 polovině	 května	 dostala	 naše	
škola	nabídku	rozšiřující	sportovní	aktivity	
a vybavení	v rámci	projektu	Českého	korfba-
lového	svazu	–	Školního	korfbalu.	Zdarma	
jsme	dostali	k využívání	dva	korfbalové	koše	
a čtyři	míče.	V úterý	1.	6.	2021	na	Den	dětí	
k nám	přijeli	2	trenéři	z Kozlovic,	kteří	inter-
aktivní	formou	představili	tento	sport.

Historie korfbalu a jeho pravidla

Zakladatel	korfbalu	Nico	Broekhuijsen	
byl	učitelem	malých	dětí	v jedné	z nejchudších	
částí	Amsterodamu	na	počátku	20.	století.	
Inspirován	 ranou	 verzí	 basketbalu,	 který	
viděl	během	letní	školy	 tělesné	výchovy	ve	
Švédsku,	vymyslel	Broekhuijsen	v roce	1903	
korfbal.	Na	rozdíl	od	mnoha	jiných	týmových	
sportů,	které	byly	vyvinuty	pro	školy	s oddě-
lenou	výukou	tělesné	výchovy,	Broekhuijsen	
nalezl	geniálně	jednoduchý	způsob	začlenění	
chlapců	a dívek	v rámci	pravidel	hry.	Výzvou	pro	něj	bylo	zorga-
nizování	společné	fyzické	aktivity	pro	chlapce	i dívky,	která	by	
byla	založena	na	spolupráci,	a přesto	podporovala	soutěživost.	
Korfbal	byl	řešením,	které	šlo	zcela	odlišnou	cestou	než	mnohé	
ostatní,	na	první	pohled	podobné,	nicméně	ne	smíšené	týmové	
sporty,	jež	byly	vytvořené	pro	školy	ve	stejném	období	a jsou	dnes	
také	hrané	po	celém	světě.

Pravidla: 

Pravidla	 korfbalu	 jsou	 založena	 na	
rovnosti	a spolupráci.	Tým	tvoří	osm	hráčů	
–	čtyři	ženy	a čtyři	muži.	Koše	jsou	umístěné	
uvnitř	 hrací	 plochy,	 což	 umožňuje	 střelbu	
z  kteréhokoliv	 úhlu.	 Hráči,	 rozdělení	 na	
čtveřice,	plní	útočné	nebo	obranné	role,	po	
dvou	vstřelených	koších	se	útočníci	a obránci	
vymění.	Hráči	mohou	bránit	pouze	protihráče	
stejného	pohlaví	a ve	hře	je	zakázáno	jakékoli	
násilí.

Hráči	mohou	trénovat	jak	základní	doved-
nosti	(házení,	chytání,	střelba),	tak	i doved-
nosti	specifické	(útok,	bránění,	spolupráce,	
periferní	vidění).	Základem	monokorfbalu	
je	hraní	 tam	a zpět,	 tedy	hra	v  jedné	sekci,	
mezi	dvěma	koši,	které	jsou	od	sebe	v ideálním	
případě	vzdálené	15	metrů.

Záleží	především	na	velikosti	tělocvičny,	
která	je	hlavním	ukazatelem	nejen	pro	vzdálenost	košů	ale	i pro	
volbu	počtu	hráčů.	Týmy	by	měly	být	složeny	alespoň	ze	tří	hráčů.

Více	informací	naleznete	na:	www.korfbal.cz

Touto	cestou	bych	chtěla	poděkovat	panu	Ing.	Lukáši	Filipovi	
za	zapůjčení	vybavení	do	škol	a poutavou	ukázku	tohoto	sportu.	
Těšíme	se	na	spolupráci.

Marcela Jašková, učitelka tělesné výchovy

pOděkOvání  žáků 9. rOčníku
Pamatujeme	si,	jak	jsme	šli	první	den	do	školy	v pěkných	

šatech,	s aktovkou	na	zádech	a bačkůrkami	v rukou.	Těšili	
jsme	se.	Postupem	času	to	nadšení	trošku	opadlo.	V tomto	
školním	roce	nám	ale	koronavirus	pomohl	uvědomit	si,	co	
pro	nás	škola	znamená.	Zavřel	nás	doma.	S kamarády	i učiteli	
jsme	se	mohli	vídat	jen	přes	počítač.	Nebylo	to	jednoduché,	
ale	bojovali	 jsme.	Čekaly	nás	přijímací	zkoušky.	Nervozitu	
naštěstí	vystřídala	radost,	všichni	 jsme	přijati	na	zvolené	
střední	školy.	Všichni	věříme,	že	nám	dosud	nabyté	znalosti	
a dovednosti	pomohou	jejich	práh	překonat	snáz.	

Základní	škola	nám	ale	dala	i hodně	společných	zážitků	
při	školních	výletech,	lyžařském	výcviku,	při	zkoušení	diva-
delních	představení.	Užili	jsme	si	spoustu	legrace.

Vážená	paní	ředitelko,	vážení	učitelé,	děkujeme	vám	za	
těch	devět	let.	Udělali	jste	pro	nás	maximum.	I když	jsme	vás	
dokázali	někdy	hodně	vytočit,	vždy	jste	se	na	nás	usmáli	a hezky	
nás	pozdravili.	Když	jsme	potřebovali	s čímkoliv	pomoc,	vždy	
jste	nám	pomohli.	Byli	jste	pro	nás	takoví	druzí	rodiče.	

Žákyně a žáci 9. A
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Pomalu	končí	školní	rok	2020/2021.	Byl	to	rok	náročný	pro	
všechny,	kteří	mají	co	do	činění	se	školstvím.	Nejen	pro	vedení	
škol,	pedagogy,	žáky,	ale	 také	rodiče,	kterým	velmi	děkuji	za	
spolupráci,	vstřícnost	a pochopení	v mnohdy	vypjatých	situa-
cích.	Dělali	 jsme	maximum	pro	to,	abychom	dodrželi	veškeré	
předpisy,	doporučení	Ministerstva	školství	a mnohdy	proble-
matická	vládní	nařízení,	se	kterými	 jsme	nemuseli	souhlasit,	
ale	museli	 je	dodržet.	Snad	už	příští	školní	rok	bude	probíhat	
v normálním	režimu.

V  letošním	 školním	 roce,	 stejně	 jako	 v  roce	předchozím,	
proběhl	zápis	do	základní	školy	distančním	způsobem.	Zápis	do	
základní	školy	probíhal	v měsíci	dubnu.	Bylo	přihlášeno	celkem	
třicet	jedna	žáků,	ve	třech	případech	jsem	rozhodla,	na	základě	
doporučení	odborného	lékaře	a školského	poradenského	zařízení,	
o odkladu	školní	docházky.	Dva	žáci	budoucího	prvního	ročníku	
mají	naši	školu	jako	kmenovou,	ale	žijí	a vzdělávají	se	v zahraničí	
(celkem	na	škole	máme	těchto	žáků	dvanáct).	Ve	školním	roce	
2021/2022	nastoupí	do	1.	ročníku	dvacet	šest	žáků.	

Zápis	do	mateřské	školy	proběhl	v týdnu	od	10.	do	14.	května	
2021.	 Žádost	 o  přijetí	 dítěte	 jsme	 převzali	 od	 rodičů	 třiceti	
šesti	dětí.	Z důvodu	kapacity	mateřské	školy,	kterou	nesmíme	
překročit,	bylo	přijato	devatenáct	dětí.	

Každoročně,	na	základě	údajů	z obecní	matriky,	zpracovávám	
graf	počtu	narozených	dětí	na	dalších	pět	let,	abychom	se	v před-
stihu	připravili	na	organizační	zajištění	každého	školního	roku.	
Nesmíme	překročit	kapacitu	ani	mateřské	školy	ani	základní	
školy.	

Z grafu	(zpracován	k 1.	9.	2020)	je	zřejmé,	že	pro	školní	rok	
2021/2022	mělo	přijít	k zápisu	do	1.	ročníku	dvacet	jedna	dětí,	
ale	podáno	bylo	třicet	jedna	přihlášek.	Je	to	dáno	tím,	že	se	na	

Hukvaldy	a přilehlých	částí	stěhují	nové	rodiny,	přibývá	žáků	
z jiných	obcí	(rodiče	jsou	bývalými	žáky	školy	a chtějí	děti	vozit	
k nám).	Od	školního	roku	2021/2022	do	naší	školy	nastoupí	do	
6. ročníku	šest	žáků	z Chlebovic.	V Chlebovicích	je	pouze	1.	stupeň	
a žáci	byli	zvyklí	jezdit	do	Frýdku	-		Místku.	Od	nového	školního	
roku	si	vybrali	naši	školu.	

Před	deseti	 lety	hrozilo,	že	hukvaldské	škole	bude	zrušen	
2.	stupeň	(6.	–	9.	roč.).	Škola	měla	několik	let	udělenu	výjimku	
z počtu	žáků	a zřizovatel	(obec	Hukvaldy)	musel	doplácet	zvýšené	
náklady	na	vzdělávání,	což	byl	plat	 jednoho	učitele	ve	výši	cca	
500 000	Kč	včetně	zákonných	odvodů,	na	kalendářní	rok.	Někteří	
zastupitelé	chtěli,	aby	se	raději	2.	stupeň	zrušil,	než	by	obec	tyto	
prostředky	hradila.	Naštěstí	díky	předsedům	školské	rady	Jiřímu	
Sedlářovi,	následně	Pavlovi	Reisigovi	a hlavně	vedení	obce	panu	
starostovi	Luďkovi	Bujnoškovi,	Ivaně	Hrčkové,	členům	rady	obce,	
většině	zastupitelů	a podpoře	rodičů,	jsme	2.	stupeň	naší	základní	
školy	ubránili	a počty	žáků	se	neustále	zvyšují.	

Vzrůstající	počet	žáků	v posledních	deseti	letech.

Počty žáků ve školním roce

Školní rok Počet žáků1.st. Počet žáků 2. st. Celkem

2012/2013 82 61 143

2013/2014 87 61 148

2014/2015 83 66 149

2015/2016 103 65 168

2016/2017 104 63 167

2017/2018 129 60 189

2018/2019 127 63 190

2019/2020 141 66 207

2020/2021 144 81 225

2021/2022 153 93 246

 

„Na základě predikce daní na rok 2021, z toho plynoucího objemu sdílených daní pro obce, 
váhy kritéria „počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí“ a počtu dětí MŠ a žáků 
ZŠ k 30. září 2020 se předpokládá, že objem „prostředků plynoucích za žáky“ pro rok 2021 
bude ve výši cca 13,4 tis. Kč na žáka“. Tyto finanční prostředky dostane obec Hukvaldy ze 
státního rozpočtu pro školu na rok 2021. V posledních deseti letech škola vždy, po schválení 
zastupitelstvem, tyto finanční prostředky do provozního rozpočtu školy dostala. Obec i škola 
žádá také o různé dotace, díky kterým dochází ke stálému zlepšování nejen materiálních 
podmínek pro vzdělávání žáků.  

Finanční prostředky na rok 2021, které škola dostala z Ministerstva školství prostřednictvím 
krajských úřadů (platy, OON, ONIV – učební pomůcky, učebnice, další vzdělávání 
pedagogických pracovníků, nemocenské, podpůrná opatření u žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami apod.) činí 27 272 942 Kč. Od 1. 9. 2021 dojde ještě k navýšení 
těchto prostředků v souvislosti se zvýšením PHmax školy (počet vyučovacích hodin na školu 
podle počtu tříd a žáků). Můžeme a v některých případech musíme dělit třídy na skupiny a 
tedy přijmout dalšího pedagogického pracovníka. 

Všechny finanční prostředky jak z obecního tak státního rozpočtu podléhají přísným a 
pravidelným kontrolám.  

Školní rok 2020/2021 byl hodně náročný také pro žáky 9. ročníku, kteří se museli za pomoci 
svých učitelů a někdy i rodičů připravit na přijímací zkoušky, které proběhly za stejných 
podmínek, jako kdyby byla prezenční výuka. Uspěli výborně. V 9. ročníku je celkem čtrnáct 
žáků. Dvanáct z nich bylo přijato v prvním kole. Dva žáci po odvolání. Většina z nich se 
dostala na obě školy, které si zvolili v přihlášce. Na víceleté gymnázium do Frýdku-Místku se 
ze 7. ročníku hlásily dvě žákyně. Obě byly přijaty. Všem velká gratulace a přání, aby byli 
v životě úspěšní. Děkuji všem učitelům za dobře odvedenou práci, zvláště pak paní učitelce 
českého jazyka Heleně Daňkové a paní učitelce matematiky Haně Piskořové za přípravu žáků 
na přijímací zkoušky.      
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Základní škola a Mateřská škola  
leoše Janáčka Hukvaldy na konci školníHo roku 2020/2021.

Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy na konci 
školního roku 2020/2021. 

Pomalu končí školní rok 2020/2021. Byl to rok náročný pro všechny, kteří mají co do činění 
se školstvím. Nejen pro vedení škol, pedagogy, žáky, ale také rodiče, kterým velmi děkuji za 
spolupráci, vstřícnost a pochopení v mnohdy vypjatých situacích. Dělali jsme maximum pro 
to, abychom dodrželi veškeré předpisy, doporučení Ministerstva školství a mnohdy 
problematická vládní nařízení, se kterými jsme nemuseli souhlasit, ale museli je dodržet. Snad 
už příští školní rok bude probíhat v normálním režimu. 

V letošním školním roce, stejně jako v roce předchozím, proběhl zápis do základní školy 
distančním způsobem. Zápis do základní školy probíhal v měsíci dubnu. Bylo přihlášeno 
celkem třicet jedna žáků, ve třech případech jsem rozhodla, na základě doporučení odborného 
lékaře a školského poradenského zařízení, o odkladu školní docházky. Dva žáci budoucího 
prvního ročníku mají naši školu jako kmenovou, ale žijí a vzdělávají se v zahraničí (celkem 
na škole máme těchto žáků dvanáct). Ve školním roce 2021/2022 nastoupí do 1. ročníku 
dvacet šest žáků.  

Zápis do mateřské školy proběhl v týdnu od 10. do 14. května 2021. Žádost o přijetí dítěte 
jsme převzali od rodičů třiceti šesti dětí. Z důvodu kapacity mateřské školy, kterou nesmíme 
překročit, bylo přijato devatenáct dětí.  

Každoročně, na základě údajů z obecní matriky, zpracovávám graf počtu narozených dětí na 
dalších pět let, abychom se v předstihu připravili na organizační zajištění každého školního 
roku. Nesmíme překročit kapacitu ani mateřské školy ani základní školy.  
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„Na	základě	predikce	daní	na	rok	2021,	z toho	plynoucího	
objemu	sdílených	daní	pro	obce,	váhy	kritéria	„počet	dětí	a žáků	
navštěvujících	školu	zřizovanou	obcí“	a počtu	dětí	MŠ	a žáků	ZŠ	
k 30.	září	2020	se	předpokládá,	že	objem	„prostředků	plynoucích	
za	žáky“	pro	rok	2021	bude	ve	výši	cca	13,4 tis. Kč na žáka“.	Tyto	
finanční	prostředky	dostane	obec	Hukvaldy	ze	státního	rozpočtu	
pro	školu	na	rok	2021.	V posledních	deseti	letech	škola	vždy,	po	
schválení	zastupitelstvem,	tyto	finanční	prostředky	do	provoz-
ního	rozpočtu	školy	dostala.	Obec	i škola	žádá	také	o různé	dotace,	
díky	kterým	dochází	ke	stálému	zlepšování	nejen	materiálních	
podmínek	pro	vzdělávání	žáků.	

Finanční	prostředky	na	rok	2021,	které	škola	dostala	z Mini-
sterstva	školství	prostřednictvím	krajských	úřadů	(platy,	OON,	
ONIV	–	učební	pomůcky,	učebnice,	další	vzdělávání	pedago-
gických	pracovníků,	nemocenské,	podpůrná	opatření	u žáků	se	
speciálními	vzdělávacími	potřebami	apod.)	činí	27 272 942 Kč. 
Od	1.	9.	2021	dojde	ještě	k navýšení	těchto	prostředků	v souvis-
losti	 se	zvýšením	PHmax	školy	 (počet	vyučovacích	hodin	na	
školu	podle	počtu	tříd	a žáků).	Můžeme	a v některých	případech	
musíme	dělit	třídy	na	skupiny	a tedy	přijmout	dalšího	pedago-
gického	pracovníka.

Všechny	 finanční	prostředky	 jak	z obecního	 tak	státního	
rozpočtu	podléhají	přísným	a pravidelným	kontrolám.	

Školní	 rok	 2020/2021	 byl	 hodně	 náročný	 také	 pro	 žáky	
9.  ročníku,	 kteří	 se	museli	 za	 pomoci	 svých	 učitelů	 a  někdy	
i rodičů	připravit	na	přijímací	zkoušky,	které	proběhly	za	stejných	
podmínek,	 jako	kdyby	byla	prezenční	výuka.	Uspěli	výborně.	

V 9.	ročníku	je	celkem	čtrnáct	žáků.	Dvanáct	z nich	bylo	přijato	
v prvním	kole.	Dva	žáci	po	odvolání.	Většina	z nich	se	dostala	
na	obě	školy,	které	si	zvolili	v přihlášce.	Na	víceleté	gymnázium	
do	Frýdku-Místku	se	ze	7.	ročníku	hlásily	dvě	žákyně.	Obě	byly	
přijaty.	Všem	velká	gratulace	a přání,	aby	byli	v životě	úspěšní.	
Děkuji	všem	učitelům	za	dobře	odvedenou	práci,	zvláště	pak	paní	
učitelce	českého	jazyka	Heleně	Daňkové	a paní	učitelce	mate-
matiky	Haně	Piskořové	za	přípravu	žáků	na	přijímací	zkoušky.					

Chtěla	bych,	 jako	každoročně,	také	poděkovat	všem,	kteří	
školu	podporují	a v nelehké	práci	nám	pomáhají.	Představitelům	
obce	Hukvaldy,	členům	školské	rady	pod	vedením	Pavla	Reisiga,	
členům	Sdružení	 rodičů	pod	vedením	Petra	Červinky	 i  všem	
rodičům,	kteří	nám	vyjadřovali	a vyjadřují	podporu.	V neposlední	
řadě	také	sponzorům.	Manželé	Beňovi	zakoupili	čistič	vzduchu	
pro	třídu	Krtečků	v mateřské	škole,	manželé	Vlčkovi	darovali	
škole	dvě	interaktivní	tabule	s dataprojektory	a množství	stolních	
her	pro	výuku	anglického	jazyka	(další	dvě	interaktivní	tabule	na	
pylonech	jsme	zakoupili	z provozního	rozpočtu	školy	a v době	
uzavření	školy	ve	třídách	instalovali).	Dále	pak	pan	Rožnovský	
věnoval	škole	4	tablety	pro	žáky	a dron	pro	technický	kroužek.	

Děkuji	 také	panu	Stanislavu	Zahradníkovi,	díky	kterému,	
jako	zaměstnanci	firmy	Hyundai,	škola	získá	nový	cvičící	stroj	na	
školní	hřiště	a žáci	z technického	kroužku	mají	možnost	pracovat	
se	stavebnicí,	kde	zjišťují,	 jak	bude	možno	v budoucnu	využít	
vodík	v automobilovém	průmyslu.	Blíže	o obou	dotacích	budu	
informovat	v příštím	čísle	Občasníku.							

Přeji	dětem	krásné	blížící	 se	prázdniny,	učitelům	a všem	
ostatním	příjemnou	a odpočinkovou	dovolenou.	Věřím,	že	se	
všichni	ve	zdraví	setkáme	při	zahájení	školního	roku	2021/2022	
dne	1.	září	2021,	v 8:00	hod.	již	tradičně	před	budovou	školy.		

   Alena Lévová, ředitelka školy
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Projekt Vdechni žiVot knize
Obecní knihOvna infOrmuje

Jelikož	jsme	zapojeni	do	pracovní	skupiny	
Čtenářská	 gramotnost,	 která	 se	 realizuje	
v rámci	MAP	Frýdek-Místek	II	(MAS	Pobe-
skydí,	 z.s.),	 dostali	 jsme	 se	 ke	 garantství	
projektu	Vdechni	život	knize.	Tento	projekt	si	
kladl	za	cíl	spojit	v rámci	spolupráce	podporu	
čtenářských	a polytechnických	dovedností.	
Základem	 projektu	 byla	 soutěž	 v  psaní	
a výrobě	knihy,	které	se	zúčastnilo	5	škol	zapo-
jených	do	této	pracovní	skupiny.	Původně	se	
měla	soutěž	uskutečnit	na	jaře	roku	2020,	ale	
vzhledem	k omezením,	která	tehdy	panovala,	
jsme	se	rozhodli	soutěž	přesunout	na	školní	
rok	2020/2021.	V plánu	byly	3	workshopy	pro	
všechny	zapojené	děti	 (historický	knihtisk,	
setkání	s knihkupcem	a tipy	k psaní	odbor-
ného	textu).	Vzhledem	ke	zhoršující	se	epide-
miologické	situaci	nemohly	tyto	workshopy	
proběhnout	 a  současně	 bylo	 nutno	 soutěž	
řádně	dokončit.

Do	 soutěže	 se	 zapojily	 ZŠ	 z  Bašky,	
Brušperka,	Dobratic,	 Fryčovic	 a Hukvald.	
Celkem	 soutěžilo	 38	 dětí	 a  svá	 díla	 měly	
odevzdat	do	4.6.	Hodnocení	těchto	děl	provede	
odborná	porota	složená	z knihovnic	Městské	
knihovny	 ve	 F-M  a  dalších	 členů	 pracovní	
skupiny	Čtenářská	gramotnost.	Kdo	zvítězí,	
není	ještě	před	uzávěrkou	tohoto	čísla	občas-
níku	zřejmé,	ale	pro	všechny	zapojené	 jsou	
připraveny	velmi	hodnotné	ceny.	Vítězný	tým	
navíc	obdrží	pro	každého	soutěžícího	poukaz	
na	rodinný	vstup	do	Světa	techniky	v DOV.	

Náš	 soutěžní	 tým	 tvoří	 8	 žáků	 z  obou	
šestých	tříd.	Jelikož	se	dle	zadání	soutěže	nemohlo	jednat	o čistou	
beletrii,	bylo	nutno	zapojit	fantazii	a najít	vhodné	téma	pro	kombi-
naci	více	literárních	žánrů.	Naše	skupinka	napsala	knihu	s názvem	
„Ztraceni	v čase“,	která	v příběhové	rovině	pojednává	o skupině	
dětí	z budoucnosti	vydávající	se	do	minulosti,	aby	přesvědčila	
zakladatele	hradu	Hukvaldy,	aby	postavil	hrad	na	vedlejším	kopci,	
protože	pod	hradem	se	v budoucnosti	probudí	sopka.	Současně	
během	jednotlivých	zastávek	přibližují	návštěvníkovi	obce	zdejší	
památky,	významné	osobnosti	či	milníky	v dějinách.	A jak	celý	
příběh	dopadne?	Pokud	to	budete	chtít	vědět,	bude	jeden	výtisk	
této	jejich	prvotiny	dostupný	také	k zapůjčení	v naší	knihovně.	

Více	informací	o projektu,	ale	také	foto-
grafie	z vyhlášení	a dílčí	 texty	naleznete	na	
zivotknize.blogspot.com

Literárně-knihovnicko tvůrčí kroužek

Z  projektu	 Vdechni	 život	 knize	 vzešla	
skupinka	 dětí	 ze	 šesté	 třídy,	 která	 by	 ráda	
v literární	tvorbě	pokračovala.	Dohodli	jsme	se	
tedy,	že	plynule	navážeme	na	ukončený	projekt	
a budeme	se	i nadále	scházet	v rámci	 literár-
ně-knihovnicko	 tvůrčího	 kroužku.	 Kroužek	
bude	fungovat	v případě	nouze	i on-line,	reálně	
potom	 na	 týdenní	 bázi	 (popř.	 dvoutýdenní	
v období	prázdnin)	–	přesné	termíny	si	domlu-
víme	 osobně.	 Pokud	mají	 i  vaše	 děti	 zájem,	
určitě	uvítáme	i další	nadšence	do	našich	řad.	
Věk	a škola	není	rozhodující.	Pro	více	informací	
kontaktujte	knihovnici.	

Univerzita třetího věku a  trénování 
paměti

Aktuálně	 končíme	 další	 semestr	 v  naší	
univerzitě	třetího	věku	–	tentokrát	s Gianem	
Lorenzem	Berninim,	který	výrazně	ovlivnil	
barokní	architekturu	a to	zejména	v Itálii.	Od	
konce	září	2021	budeme	pokračovat	dalším	
tématem,	které	se	však	bude	nejspíš	(dle	aktu-
álních	 preferencí)	 týkat	 také	 architektury	
a umění	renesance.	

Současně	bychom	rádi	veřejnosti	nabídli	
Tréninky	paměti.	Začali	jsme	s nimi	již	v době	
uzavřených	 knihoven,	 kdy	 jsme	 na	 webu	
knihovny	 (www.knihovna-hukvaldy.cz) 

začali	zveřejňovat	vědomostní	kvízy.	Nyní	bychom	rádi	přistoupili	
i k  jednotlivým	setkáním	v knihovně,	která	by	byla	na	trénink	
paměti	zaměřená.	

Kromě	paměti	bychom	rádi	zvýšili	povědomí	zejména	seniorů	
o práci	s počítačem	a pohybu	na	 internetu,	aby	se	vyvarovali	
nechtěných	potíží,	tato	setkání	by	opět	probíhala	v knihovně.

Pokud	máte	zájem	o některou	z nabízených	aktivit,	kontak-
tujte	prosím	knihovnici	nebo	se	zastavte	v knihovně	pro	podrob-
nější	informace.

Bc. Markéta Kološová, knihovnice
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SDH rycHaltice
hasiči

Probíhající příprava mladých hasičů z Rychaltic

Je	to	už	více	než	rok,	co	je	tady	s námi	ten	škaredý	bacil	a my,	
hasiči	 z Rychaltic,	 se	 kvůli	 němu	nemůžeme	 spolu	 potkávat	
a trénovat	na	soutěže,	hrát	si,	cvičit	a učit	se	nové	věci.	Přesto	
každou	neděli	máme	společný	půlhodinový	 trénink.	Jak	 je	 to	
možné?	Jednoduše,	díky	živému	vysílání	na	facebooku.	A tak	
každý	sám	doma	a všichni	na	dálku	společně	si	v neděli	v 10:30	
pustíme	živé	vysílání	a máme	společné	cvičení.	

Na	začátku	si	pustíme	hopsací	písničku	na	rozehřátí,	pak	
postupně	protáhneme	všechny	svaly	na	těle	a taky	posilujeme.	
Děláme	prkno	a vydržíme	už	1	minutu.	:)	Nakonec	si	zatancujeme	
třeba	makarenu,	letkis,	ptačí	tanec	a další.	A někdy	si	dáme	jen	
taneční	cvičení,	kdy	celou	půlhodinu	tancujeme.	Sice	to	není,	

jako	když	jsme	spolu	na	cvičišti	nebo	v tělocvičně,	ale	i tak	máme	
radost,	že	 jsme	alespoň	na	dálku	spolu.	Po	cvičení	si	vložíme	
fotky	pod	lekci,	abychom	věděli,	kdo	cvičil	a komu	se	nechtělo.	
A abychom	měli	motivaci,	tak	ten,	kdo	bude	mít	80%	a vyšší	účast,	
pojede	v létě	na	výlet	do	Heiparku	do	Tošovic.	Tam	na	nás	čeká	
bobová	dráha,	trampolíny,	skluzavky	a další	atrakce,	na	které	se	
už	všichni	těšíme!	Ale	není	to	jen	o cvičení	a tančení,	musíme	se	
i něco	naučit	a tak	nám	dává	naše	vedoucí	Verča	Michnová	i další	
úkoly,	které	musíme	plnit,	třeba	se	učíme	vázat	uzly,	malujeme	
značky,	jarní	kytičky	a podobně.

Konečně	se	situace	zlepšuje,	a pokud	nám	bude	přát	hezké	
počasí,	budeme	se	potkávat	zase	na	trénincích	venku.	My	vedoucí	
se	na	to	už	moc	těšíme!

Šárka Rožnovská, SDH Rychaltice
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kronika

K historii SDH Rychaltice (3. část – poslední)

Další	zápisy	v kronice	jsou	datovány	do	roku	1994	a jejich	zapisovatelem	
byl	předseda	a pozdější	starosta	sboru	dobrovolných	hasičů	Adolf	Strakoš.	
Písemné	dokumentace	byly	z velké	části	při	přestavbě	hasičské	zbrojnice	
zničeny.	Záznamy	jsou	tedy	strohé	a heslovité.

V roce	1914	vypukla	1.	světová	válka	a mnoho	členů	sboru	odešlo	na	
frontu	–	někteří	z nich	se	 již	nevrátili.	Ve	spolupráci	s obcí	byly	konány	
hlídky.	Při	sboru	byla	ustavena	kolona	Červeného	kříže,	která	v případě	
potřeby	měla	pečovat	o zraněné	vojáky.	V době	války	řídil	činnost	sboru	
většinou	Julius	Kubala,	který	byl	starostou,	velitelem,	ale	také	vedl	pokladnu	
a pořizoval	zápisy.	

V říjnu	1918	byly	naplánovány	oslavy	osamostatnění	Čsl.	Republiky.	
Oslavy	se	konaly	v neděli	3.	listopadu	–	zorganizován	byl	slavnostní	průvod	
s hudbou,	který	procházel	obcí,	a pak	následovala	lidová	veselice.	

Po	válce	se	činnost	sboru	pozvolna	rozvíjela.	Roku	1922	byl	založen	
divadelní	spolek,	do	nějž	se	zapojilo	19	členů.	

Jelikož	dosavadní	zbrojnice	chátrala,	bylo	přistoupeno	ke	stavbě	zbroj-
nice	nové,	v pořadí	 již	 třetí.	Stavba	byla	provedena	roku	1926	–	celkový	
náklad	na	stavbu	činil	19725,-.	

V roce	1933	obec	v Rychalticích	přistavila	v sále	obecního	hostince	trvalé	
jeviště.	Tím	byl	dán	podnět	k tomu,	aby	Sokol	a Sbor	dobrovolných	hasičů	
jakožto	dvě	složky,	hrající	pravidelně	divadlo,	se	dohodly	a pořídily	vnitřní	
výbavu	jeviště	a další	ochotnickou	činnost	prováděly	společně.	Nacvičování	
probíhalo	pod	taktovkou	br.	Ludvíka	Kološe	a Aloise	Tomančáka.	

Od	roku	1937	byl	v rámci	sboru	ustaven	tzv.	Ženský	odbor,	do	kterého	se	
přihlásilo	30	děvčat.	Zástupkyněmi	tohoto	odboru	byly	p.	Gebauerová	a p.	
Komínková.	Bohužel	značná	část	žen	po	provdání	svou	spolkovou	činnost	
omezila	a tak	tento	odbor	postupně	zanikl.	

V těžké	době	po	Mnichově	a během	německé	okupace	se	činnost	sboru	
omezila	pouze	na	činnost	technickou	–	školení,	cvičení	apod.	Při	osvobo-
zovacích	bojích	v naší	obci	vzniklo	13	požárů.	Po	osvobození	byla	činnost	
sboru	opět	obnovena,	zejména	pak	aktivita	divadelní.	

Po	roce	1952	se	sbor	dostal	do	vleklé	krize,	kdy	starých	členů	ubývalo	
a mladí	se	mnohdy	odstěhovali,	noví	členové	nebyli	nikterak	získáváni.	
Částečný	zvrat	nastal	v roce	1956	příchodem	Ad.	Strakoše	a Mir.	Divily,	kteří	
se	s nevšedním	zájmem	chopili	práce	pro	sbor.	Vzniklo	družstvo	Mladých	
požárníků	pod	vedením	Lea	Rožnovského	a Zdenky	Mojestíkové.	Činnost	
tohoto	družstva	ale	časem	opět	poněkud	skomírala.	Další	nastartování	
činnosti	mladých	měl	na	svědomí	Jiří	Šlosar	a Ruda	Chamrád	po	roce	1983.

Počátkem	roku	1984	bylo	sboru	přiděleno	nové	požární	vozidlo	AVIA	
s plným	vybavením.	Roku	1995	sbor	oslavil	100	let	od	svého	vzniku.	Na	
popud	tehdejšího	starosty	obce	byla	zbrojnice	nově	natřena	zevnitř	i zvenku.		 Za SDH Rychaltice, Markéta Kološová
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Kopce Kolem naší obce

Každoroční	akce	 turistů	Kopce	kolem	naší	obce	se	 i přes	
pandemickou	situaci	podařilo	v sobotu	20.	března	méně	početné	
skupině	 zdolat.	Na	 cestě	nám	k  dobré	náladě	přálo	 celý	 den	
sluníčko	a dojímala	nás	krásně	zasněžená	krajina.

Tradiční	svačinová	zastávka	byla	na	vyhlídce	pod	Kazničovem.		
Cesta	oborou	se	neobešla	se	setkáním	s oborními	zvířaty,	které	
jsme	potkávali	a u východu	z obory	viděli	i samotné	krmení	daňků.

Z Fojtových	vrchů	jsme	si	užili	krásný	výhled	na	celé	Hukvaldy	
a nedalekou	Kopřivnici.	K naší	smůle	už	ale	na	Fojtových	vrších	
bylo	sněhu	málo.	Letos	jsme	naši	procházku	ukončili	v Rychalti-
cích	a Babí	hory	si	necháme	na	příště.

Julie Axmannová, KČT Hukvaldy
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Po zarostlém chodníčku – 40. ročník

		Již	po	čtyřicáté	uspořádali	hukvaldští	turisté	tradiční	pochod	
Po	zarostlém	chodníčku.	Počasí	bylo	příznivé	a na	300	turistů	se	
vydalo	na	15-ti	kilometrovou	tůru	po	okolí	Hukvald.	Bylo	připra-
veno	občerstvení	v podobě	Vajtova	piva	na	vrcholu	Kubánkov.	
Další	občerstvení	nepřicházelo	v úvahu,	jelikož	to	nedovolovala	
epidemiologická	situace.	Napříč	této	nepříjemnosti	byli	turisté	
se	zázemím	na	Kubánkově	spokojeni.

		Další	možností	se	občerstvit	bylo	v cíli	v Hospůdce	Na	koupa-
lišti,	kde	Klárka	se	Sedlem	připravili	jak	zelňačku,	tak	guláš.

	 	Vzhledem	k  tomu,	že	startovné	bylo	dobrovolné,	 turisté	
podpořili	 tento	 pochod	 celkově	 nezanedbatelnou	 částkou	 ve	
prospěch	odboru	KČT	Hukvaldy.	Tato	částka	bude	použita	na	
účastnické	listy,	razítka	k akci,	popřípadě	k údržbě	naučné	stezky.	
Věříme,	že	tak,	jak	na	podzim	bude	už	situace	příznivější	a Chod-
níček	se	uskuteční	tak	jak	jsme	zvyklí.	

Slávek Koval, KČT Hukvaldy
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NEKLANOVA POÉZYJE
NAŠE POTOKY

V Palkovicích	je	potok,
který	se	jmenuje	Palkovický	potok.

Jezdíval	jsem	přes	něj	na	kole,
vznikl	mi	z toho	otok.

V Krnalovicích	je	potok,
který	se	jmenuje	Krnalovický	potok.

Chodíval	jsem	přes	něj	pěšky,
chlastal	jsem	přitom	patok.

KRVELAČNÝ MUEZZIN
Opustil	jsem	minaret
pro	zálibu	v boji;
utrhla	mi	mina	ret,
holky	se	mě	bojí.

Šel	jsem	hledat	Boha	ven,
teď	mě	huba	bolí;
potácím	se	zohaven
po	minovém	poli.

PÁLAVA
Pálavské	víno,

k němuž	jsme	tíhli,
je	tomu	vinno,
že	nejsme	štíhlí;
nektar	ten	sladký

byl	pro	nás	kosmem!
Teď	jsme	jak	matky
v měsíci	osmém.

PLEŠATÁ VÝČEPNÍ
Měla	vlasy	samou	loknu,

než	tam	vnikla	veš.
Vždycky,	když	si	piva	loknu,

vidím	její	pleš.

DELISSA
Svou	kočku	Delissu
vlákal	jsem	do	lisu.
Od	těch	dob	Delissa
se	ke	mně	nelísá.

O PRINCEZNĚ NA HRÁŠKU
Komoří	zvyklí

na	zápach	zvratků
princeznou	smýkli
na	karimatku;
našli	ji	spící

v mrkvi	a hrášku,
ve	zbytcích	pizzy
z těsta	v prášku.

GENERAČNÍ POHLED
Nejsme	vědci,	jsme	však	přeci
chytřejší,	než	naši	předci,
tak	proč	naši	potomci
jsou	takoví	pitomci?

KDO JSI BEZ VINY
Z Dobříše	do	Zlína	cesta	je	dlouhá,
od	dobra	ke	zlu	však	je	to	jen	krok;
porota	v předpeklí	tužky	si	strouhá,
nad	knihou	hříšníků	popíjí	grog.

OLINKA
Půvabnou	Olinku
opřel	jsem	o linku,
žádal	ji:	Olinko,
ukaž	mi	kolínko!
Vzala	však	polínko
a teď	mám	bolínko.

WATERLOO
Našel	jsem	si	babu,
jíž	je	metal	tabu;

poslouchá	jen	Abbu.
Už	pro	ni	hrob	hrabu.

NEVOLNOST FOTBALOVÉHO FANOUŠKA
Pozvracel	si	sandály,
ne	však	vinou	rumu:
to	korupční	skandály
znechutily	hru	mu.

ASIJSKÝ TURISTA V OSTRAVĚ
V knajpě	Čiňan	knedlik	hryže,

naštvany,	že	došla	ryže.

ŠVÝCARSKÝ TURISTA V OSTRAVĚ
Jen	do	plic	vzduch	nasál,

už	ho	vezou	na	sál.

ŠŤASTNÝ NÁLEZCE
Nalezl	jsem	v Pendolinu
banjo,	basu,	mandolínu,

kytaru	a balalajku;
to	mi	banda	dala	lajků!

PARTA HIC
Haviř,	co	chlompe	smetanu
musi	byť	zblbly	z metanu.

Petr "Neklan" Benke

příspěvky od občanů
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Psychologická
Když	tě	život
někdy	nutí
dělat	těžká
rozhodnutí

Když	ti	potom
osud	dává
shora,	zdola
zleva,	zprava

Když	se	zády
točí	štěstí

a všechno	se
řeší	pěstí

Když	si	myslíš
že	už	není
dobro

ani	ochota

Koukej	na	to
že	je	to	jen
jedna	z lekcí

života

Až	se	v hrudi
vzedme	zlost
až	si	zařveš

“TEĎ	UŽ	DOST“

Asi	to	bude
znít	divně

“užij	tu	zlost
pozitivně“

I když	v ničem
nejsou	chutě
nech	se	vést
a povedu	tě

Nechci	trousit
rady	volů

(vím	co	říkám
mám	v tom	školu)

V tomhle	stavu
všichni,	vždycky

vidí	věci
dramaticky

Musíš	změnit
náhled	přeci

když	chceš	najít
krásu	věci

Nevytyč	si
těžké	cíle
na	to	není
pravá	chvíle

Setři	z rány
krůpěj	krve
když	to	nejde
napoprvé

Zkus	se	chopit
mojí	rady
vzpomeň	si
na	kamarády

Koho	najdeš
koho	chytíš
dej	jim	vědět
jak	se	cítíš

Denní	výšlap
v horku,	v chladu
procházku	si
vytyč	k hradu

Vyběhni	ven
v šortkách,	tričku
proměň	mozek
na	chemičku

Serotonin
s dopaminem
ruku	v ruce
s endorfinem

Poženou	tě
na	horizont
s tvojí	vůlí

za	tvým	cílem

Tahle	trojice
ta	má	v moci
hnát	do	těla
dobrý	pocit

Baž	se	všeho
do	sytosti
užívej	si
maličkostí

Komplimenty
přijmi	směle
nech	zas	vášeň
proudit	v těle

Jak	to	vidím
už	máš	kliku

(vždyť	čteš	Sládka
v občasníku)

Nechci	lhát
že	vše	hned	bude

jen	ti	říkám
že	to	půjde

 
Lukáš Sládek

MILAN KUNDERA A HUKVALDY 

Málo	se	u nás	ví,	že	 jeden	z největších	současných	žijících	
světových	 romanopisců	Milan	 Kundera,	 od	 roku	 1975	 žijící	
v Paříži,	v roce	1959	navštívil	naši	obec,	aby	poznal	genia	loci,	
které	 utvářelo	 osobnost	 a  dílo	 nejslavnějšího	 hukvaldského	
rodáka,	hudebního	skladatele	Leoše	Janáčka.	Už	Milanův	otec	
Ludvík,	 brněnský	 rodák,	 vynikající	 klavírista	 a  rovněž	 skla-
datel,	byl	Janáčkovým	velikým	obdivovatelem,	propagátorem	
a interpretem	a roku	1926,	dva	roky	před	Mistrovým	skonem,	

sám	Hukvaldy	navštívil	u příležitosti	odhalení	pamětní	desky	na	
Janáčkově	rodném	domě.	A zaznamenal	si	tam,	co	sám	Janáček,	
jenž	byl	té	slávě	přítomen,	na	místě	pronesl:	"Zdá se mi, že se mi 
nejlépe podařilo co nejtěsněji se přimknout k té mysli prostého člověka 
v posledním mém díle, v Sinfoniettě. Na této cestě chtěl bych jíti dále. 
Ač jsem v letech, začíná, zdá se mi, v mé tvorbě vyrůstat nová žilka, 
nová větévka. Jako na těch 400 - 500 let starých stromech hukvald-
ských. Člověk se podívá a z boku vyrůstá mladá větvička. Mé poslední 
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tvůrčí období - to je takový nový výtrysk duše, která s ostatním světem 
zúčtovala a chce být co nejblíže k prostému člověku." 

	 Tatínkovou	vášní	 a  obdivem	pro	 Janáčka	nasákl	 i  syn,	
který	už	se	s Mistrem	osobně	setkat	bohužel	nemohl,	poněvadž	
přišel	na	svět	až	sedm	a půl	měsíce	po	Janáčkově	smrti	(když	
roku	1971	zemřel	Ludvík	Kundera,	nechal	mu	Milan	v brněn-
ském	krematoriu	zahrát	Janáčkův	Druhý kvartet pro smyčce).	
O třicet	let	později,	na	prahu	závratné	spisovatelské	kariéry,	
přijíždí	Milan	Kundera	ve	 stopách	svého	otce	na	Hukvaldy	
a  vydává	o  své	návštěvě	 svědectví	 v  podobě	 Janáčkovského 
fejetonu,	který	téhož	roku	vyšel	v měsíčníku	Kultura.	V nejno-
vější,	monumentální	a kontroverzní	biografii,	nazvané	prostě	
Kundera,	o tom	její	autor	Jan	Novák	píše	následující:	Fejeton 
z roku 1959 podává zprávu o cestě do Janáčkova rodného domu 
v Hukvaldech, kam Kundera jede hledat otisk génia uctívaného 
celou jeho rodinou. Fejetonista přijíždí do Hukvald patřičně citově 
naladěn, proto ihned zaregistruje, že Janáčkovo rodiště stojí 
naproti hukvaldskému hradu "hruď proti hrudi. Je v  tom něco 
dramatického, je v tom napětí, ten dům se podobá vykřičníku, ten 
dům se podobá vztyčené paži " - Kunderovi se rozjíždí asociace, 
ale včas se uklidní a  uvědomí si, že mu takové heroické obrazy 
obrazy tanou na mysl nejspíš proto, že ví, že v tom domě se narodil 
rebel Janáček a že "tu všechno vnímá skrze vzpomínky na jeho 
hudbu", ačkoliv ve skutečnosti to psychologicky funguje spíše 
naopak, spíš nás "hudba či poezie učí chápat i  jejich krajinu" 
v duchu skladatelů. Proto nyní autor vnímá Janáčkův dům "jako 
drásavou velkou septimu, v níž tak ráda kráčí jeho melodie", ale 
kdyby se tu narodil třeba Antonín Dvořák, tak by tentýž dům 
připažil, přestal by být vykřičníkem a my bychom ho vnímali i se 
vším, "co je kolem, mnohem lahodněji".

V domě, kde pan učitel Eliáš a paní učitelka Eliášová opatrují 
dvě místnosti, ponechané přesně tak, jak si je Janáček zařídil, 
se Kundery zmocní rozpaky nad nevkusem, s nímž si "tvrdošíjný 
buřič konvencí" zařídil oba pokoje: "starožitnosti, starobylosti, 
staromódnosti" a nad postelí kýčovitý barvotisk: "u starodávného 
spinetu sedí nakadeřený manekýn, z boku o spinet se opírá slečna 
v bílých krajkách a dívá se do jeho tváře, zatímco u klavíru na zemi 
sedí neméně kadeřavý chrt". Je to taková ohavnost, že Kundera 
okamžitě začne v duchu hledat nějaké praktické důvody, jimiž by 
vysvětlil, proč si jeho milovaný génius zařídil svůj nejintimnější 
prostor s takovým nevkusem; například, že tenhle zarámovaný kýč 
Janáčkovi něco připomínal, třeba z něj skladatel nasával dobovou 
atmosféru, například "dech romantického příběhu o  nešťastné 
lásce hrdiny opery Osud".

Ve chvíli, kdy Kundera už sám sebe skoro přesvědčí, že barvo-
tisk nad postelí je vlastně pro Janáčkův vkus "nepříznačný", vstoupí 
do druhého pokoje a zavrávorá. Před ním visí dva vysoké obrazy, 
dva "typické kousky echt měšťáckého vkusu: voda, leknín, rákosí 

a po rákosí šplhá nahaté dítě, andílek" a Kundera je raněn: "Jak 
mohl Janáček milovat takové obrazy?"

Průvodkyně Eliášová nabídne fejetonistovi ještě cár naděje, 
když mu prozradí, že oba obrazy koupil Janáček od obchodníka 
se starožitnostmi a manžela Kamily Stösslové, své poslední lásky, 
a  že je dokonce koupil za velmi přemrštěnou cenu. "Podnícena 
touto informací počne představivost klást otázky," chytí se Kundera 
posledního stébla: co když ty obrazy nemiloval Janáček, nýbrž jeho 
láska, "žena bohatého obchodníka s nevkusnostmi"? A nebylo na 
těch ohavných obrazech to nejdůležitější, že si je Janáček vůbec 
koupil? "Nebylo dokonce v přemrštěné ceně jakési vyrovnání mezi 
ním a manželem jeho lásky? Anebo - tady se člověk leká domyšlení 
- nebyla tato pro Janáčka nevýhodná koupě příznačná pro celý 
jeho poměr k  paní Kamile?" Vysvětlilo by to mnohé, například 
to, že se její manžel choval k Janáčkově lásce "dlouho tak klidně, 
málem přejícně"...

Kundera evokuje úprk svých myšlenek, své zběsilé hledání 
nějakého odůvodnění, než si uvědomí, že tohle celé je jen touha 
zhrzeného ctitele, jak si udržet iluze, a  nechá toho. Nakonec 
dokonce uzná, že kýče v hukvaldském domě vlastně vůbec nejsou 
v rozporu s Janáčkovým konzervativním výtvarným vkusem: tento 
hudební revolucionář byl totiž uváděn Josefem Čapkem a Václavem 
Špálou, nemluvě vůbec o Picassovi, "ve stejný zmatek, v  jaký on 
sám uváděl svou nekonvenční hudbou současné publikum. Není 
tajemství Janáčkova uměleckého vkusu o nic méně záhadné než 
tajemství jeho poslední lásky?"

A tak se ctitel Janáčkova génia náhle ocitne před zrcadlem, 
najednou stojí tváří v  tvář své představě o tom, jaký má génius 
být a jak si má zařídit byt i život, a s hrůzou si vzpomene, jak se 
vyvyšoval a "ohrnoval nos nad lidmi jinak vzdělanými, kteří měli 
na stěnách nevkusný obraz. A hle, můj největší z největších, můj 
od mládí milovaný Janáček má ve svých pokojích andílky na rákosí 
a chrta u spinetu. Jak to vše pochopit?" Kunderova mysl se ještě 
chvíli zdráhá, ale nakonec si přizná: "Nic naplat, nedá se nic dělat. 
Živá lidská osobnost je spojena ze zázračných a vždycky trochu 
nepochopitelných protikladů. Měli bychom se to učit respektovat. 
A nejen u velkých lidí, ale v každém člověku. I ta nejlepší despocie 
je hloupá právě proto, že je despocie, a dobře jí tak, ocitla-li se 
v rozpacích."

A tak kýče na stěnách Janáčkových pokojů umrtví i Kunderova 
vnitřního dogmatika, ten právě zjistil, že "lidská osobnost je vždycky 
trochu nepochopitelný zázrak", a nyní se vrátí do pokoje s Janáč-
kovou postelí a ještě dlouho zírá na kudrnatého chrta a kudrnatého 
manekýna nad vysoko nastlaným ložem, neboť ho náhle zachvátí 
"jakési nesrozumitelné štěstí z té sladké nedokonalosti génia".  

Petr "Neklan" Benke

Použité	prameny:	Jan	Novák:	Kundera.	Český	život	a doba	
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LETOS ODSTARTOVAL 1. ROČNÍK LAŠSKÉHO 
POKLADU - HRY PRO VŠECHNY GENERACE ODHALU-
JÍCÍ KRÁSY LAŠSKÉ BRÁNY BESKYD

Hru pro všechny generace připravila Lašská brána Beskyd 
na území všech čtyř obcí, které sdružuje. V Kopřivnici, Štram-
berku, Příboře a na Hukvaldech si tak můžete od května do 
října 2021 zahrát venkovní zábavně-poznávací hru na osmi 
různých trasách. 

“Rozhodli	jsme	se	seznámit	místní	obyvatele	a turisty	s krásami	
Lašské	brány	Beskyd.	Zvolili	jsme	takovou	formu	hry,	která	bude	
zajímavá	pro	všechny	generace.	Můžou	ji	hrát	jak	děti	s rodiči,	tak	
mladé	páry,	dospěláci	 i senioři.	Námět	pochází	od	mého	před-
chůdce,	Lukáše	Filipa,	současného	vedoucího	Muzea	nákladních	
automobilů	TATRA,”	říká	Tomáš	Kamín,	vedoucí	Informačního	
centra	Kopřivnice	a koordinátor	turistické	destinace	Lašská	brána	
Beskyd.		

Na	webu	lasskypoklad.cz	byla	postupně	v květnu	a v červnu	
odhalena	výchozí	místa	všech	osmi	tras.	Každá	trasa	má	tři	stano-
viště,	na	kterých	se	řeší	otázky	týkající	se	dané	lokality.	Pokud	si	
hráči	nebudou	vědět	rady,	nápovědu	a potřebné	informace	najdou	
na	 turistických	 infotabulích.	“U této	hry	 je	často	potřeba,	aby	
spolupracovali	všichni	členové	rodiny	jako	jeden	tým.	Rozhodně	
nečekejte	jen	jednoduché	otázky	pro	nejmenší.	To	však	neznamená,	
že	byste	děti	nemohli	do	hry	skvěle	zapojit,	že	by	hru	nezvládli	
nebo	se	u ní	nudily.	V tomto	je	však	zapotřebí	vzájemná	rodinná	
spolupráce	a zapojení	rodičů,	ochota	vysvětlit	dětem	některá	slova	
nebo	jim	pokládat	doplňující	otázky,	které	je	k výsledku	dovedou,”	
dodává	Tomáš	Kamín.	“Ti,	kdo	už	lokalitu	znají	lépe,	zase	možná	
díky	otázkám	odhalí	zatím	netušené	a neodhalené	zajímavosti	
a souvislosti.	Sami	jsme	při	přípravě	této	hry	objevili	několik	témat,	
která	rozhodně	doporučujeme	v běžně	dostupných	zdrojích	blíže	
pohledat	a prozkoumat.”

Součty	bodů	u správných	odpovědí	na	všech	třech	stanovištích	
pomohou	odhalit	nejen	zajímavosti	o místě,	kterým	trasa	prochází,	
ale	také	umístění	pokladu.	“Na	konci	každé	trasy	hráče	čeká	malý	
poklad.	A soutěžící,	kteří	projdou	do	konce	října	všech	osm	tras,	se	
nakonec	mohou	zapojit	i do	celoroční	hry	o velký	Lašský	poklad,”	
dodává	Michaela	Sekerášová,	ředitelka	Kulturního	domu	Kopřiv-
nice,	který	se	na	přípravě	celého	projektu	významně	podílel.		

S ohledem	na	protiepidemická	opatření	volili	autoři	hry	trasy	
tak,	aby	hráče	zavedly	do	pokud	možno	méně	frekventovaných	
míst	v souladu	s principy	slow-travel.	“Například	na	Hukvaldech	
se	téměř	vyhnete	oboře	a zřícenině	hradu.	Hru	je	díky	tomu	možné	

hrát	i v případě,	že	by	došlo	k opětovnému	lockdownu,	protože	sama	
o sobě	není	závislá	na	otevírací	době	informačních	center	nebo	
hlavních	turistických	atrakcí,”	dodává	Tomáš	Kamín.

Na	začátku	května	2021	byly	otevřeny	první	čtyři	trasy,	v každé	
obci	po	jedné.	Následně	byly	na	webu	lasskypoklad.cz	a na	soci-
álních	sítích	Lašské	brány	Beskyd	postupně	zveřejňovány	další	
připravené	trasy.	“Rádi	bychom	všechny	účastníky	hry	požádali,	
aby	se	zejména	přímo	v místě,	kde	objeví	poklad,	nefotografovali,	
neprozrazovali	jeho	umístění	nebo	na	něj	jinak	neupozorňovali,	
aby	poklad	po	dokončení	své	hry	opětovně	ukryli	na	stejné	místo	
pro	ostatní	účastníky.	Věříme,	že	si	takto	společným	přispěním	hru	
všichni	lépe	užijeme,”	říká	Michaela	Sekerášová.

Již	teď	mají	organizátoři	na	lašský	poklad	veskrze	pozitivní	
ohlasy.	Hráči	pokladu	totiž	můžou	své	zážitky	zapisovat	do	notýsku,	
který	naleznou	na	konci	každé	trasy.	A činí	tak	v hojné	míře.	Námět	
a provedení	hry	si	pochvalují	především	rodiče	s dětmi,	pro	které	
znamená	 hledání	 pokladu	 příjemně	 strávené	 společné	 chvíle	
v nádherné	krajině	Lašské	brány	Beskyd.			

Více	informací:	www.lasskypoklad.cz

Kontakt:	Tomáš	Kamín

vedoucí	Informačního	centra	Kopřivnice

koordinátor	Lašské	brány	Beskyd

mobil	734	171	755,	

e-mail:	vedouci.ic@kdk.cz

lašská brána beskyd
Lašský pokLad
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Lašský poklad
Trasa H1: Poklad řeky Ondřejnice

Stanoviště č. 1
Vydej se na cestu za pokladem. Na tomto místě ti skřítek Lašánek položí 
tři otázky. Když sečteš body u svých odpovědí, získáš první klíč k pokladu. 
Nápovědu hledej přímo na infotabuli. Odpověz na otázky, sečti body správných 
odpovědí a součet si zapiš nebo dobře zapamatuj. Na konci cesty ti pomůže 
najít poklad. Nepiš na tabuli, hru si lépe užijí i ostatní.

Soutěžní otázky:

Která města jsou součástí 
Lašské brány Beskyd?

Otázka č. 1

Jak se jmenuje mezinárodní 
hudební festival konaný 
na Hukvaldech?

Otázka č. 2

V hradní oboře založené již 
v 16. století se pasou…

Otázka č. 3

Sečti body správných odpovědí. Máš? Skvělé! Získal jsi  
první klíč k pokladu ze tří.

Druhý klíč najdeš u Hukvaldského pivovaru. Vydej se 
po cyklostezce č. 6006 dolů ke Sklenovskému rybníku, 
za ním odboč doprava a dojdi až k pivovaru.

vzácná stáda pakoňů. 3

ovce a kozy místních farmářů. 8

stáda daňků a muflonů. 6

Janáčkovy Hukvaldy. 4

Festival Lišky Bystroušky. 7

Festival Leoše Janáčka. 1

Stanoviště č. 2
(2. klíč)

Stanoviště č. 1
(1. klíč)

Start

Stanoviště č. 3
(3. klíč)

Doporučená trasa

Kopřivnice, Štramberk, Ostrava a Hukvaldy. 9

Kopřivnice, Štramberk, Příbor a Hukvaldy. 5

Brno, Štramberk, Příbor a Hukvaldy. 2

Časová náročnost okruhu: 
přibližně 2 hodiny 
(4 km)

O Lašském pokladu
Hra pro všechny generace v nádherné krajině Lašské brány Beskyd. Osm tématických tras 
tě zavede na kouzelná místa čtyř obcí: Kopřivnice, Štramberka, Příbora a Hukvald. V cíli můžeš 
nejen vypátrat poklad, ale současně si díky krásným místům tohoto regionu uvědomit, že 
poklady se ukrývají na každém kroku. 

www.lasskypoklad.cz lasskabranabeskyd lasska_brana_beskyd

Nevíš si rady?
Další info najdeš 
na www.lasskypoklad.cz.

Kopřivnice
K1

K2

Štramberk
Poklad Kotouče
49.5874447N, 18.1217181E
Zauličí 485, Štramberk

Poklad štramberských skal
49.5888039N, 18.1276722E
Botanická zahrada, Štramberk

Š1

Š2

Turistická infotabule u Národního sadu

Turistická infotabule u brány do botanické zahrady

Poklad Červeného kamene
49.5877061N, 18.1541903E
Husova 49, Kopřivnice
Turistická infotabule pod parkovištěm u koupaliště

Poklad Váňova kamene
49.5937908N, 18.1438731E
Masarykovo náměstí, Kopřivnice
Turistická infotabule před bývalou školou u Masarykova náměstí

Příbor
Poklad Boroveckých rybníků
49.6342836N, 18.1013150E
Borovecké rybníky, Příbor

Poklad starého Příbora
49.6394239N, 18.1425522E
Zámečnická 117, Příbor

P1

P2

H1

Turistická infotabule č. 1 u Boroveckých rybníků

Turistická infotabule u rodného domu Sigmunda Freuda

Hukvaldy

H2 Poklad hukvaldského podhradí 
49.6228825N, 18.2230039E
Hukvaldy č.p. 40, Hukvaldy
Turistická infotabule za branou do hradní obory

Poklad řeky Ondřejnice
49.6243767N, 18.2205269E
Hukvaldy č.p. 26, Hukvaldy
Turistická infotabule na centrálním parkovišti na Hukvaldech

K1
Š1

Š2

H1
H2

P1

P2

ŠTRAMBERK

PŘÍBOR

HUKVALDY

K2
KOPŘIVNICE

Lašský 
poklad pořádá 

Lašská brána Beskyd
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Lašský poklad
Trasa H1: Poklad řeky Ondřejnice

Stanoviště č. 2
Vydej se na cestu za pokladem. Na tomto místě ti skřítek Lašánek 
položí tři otázky. Když sečteš body u svých odpovědí, získáš druhý 
klíč k pokladu. Nápovědu hledej přímo na infotabuli. Odpověz 
na otázky, sečti body správných odpovědí a součet si zapiš nebo 
dobře zapamatuj. Na konci cesty ti pomůže najít poklad. Nepiš 
na tabuli, hru si lépe užijí i ostatní.

Soutěžní otázky:

Větrný mlýn v Dolním Sklenově byl 
v roce 1787 ještě dřevěný. Jak se mu 
říkalo?

Otázka č. 1

Stanoviště č. 2
(2. klíč)

Stanoviště č. 1
(1. klíč)

Start

Stanoviště č. 3
(3. klíč)

Doporučená trasa

Vodní mlýn patří mezi objekty, které 
v Dolním Sklenově stály již ve…

Otázka č. 2

Serpentýnové chodníky nahoru 
k Janáčkově Lavičce nechal vybudovat…

Otázka č. 3

Sečti body správných odpovědí. Máš? Skvělé! Získal jsi  
druhý klíč k pokladu ze tří.

Třetí klíč k pokladu najdeš na infotabuli u autobusové zastávky 
Dolní Sklenov, rozcestí. Jdi po žluté značce podél řeky 
Ondřejnice, poté překroč řeku a jdi po modré až k rozcestí.

Fojt Mikuláš z dědiny sklenovské. 3

Leoš Janáček. 8

Manželé Josef a Anděla Ondříčkovi. 6

13. století. 4

14. století. 9

15. století. 1

Sklenáč. 5

Dřeváč. 2

Klepáč. 7

Chybí ti 1. klíč ze stanoviště č. 1? Vypátrej 
jej na infotabuli u centrálního parkoviště na 
Hukvaldech.

O Lašském pokladu
Hra pro všechny generace v nádherné krajině Lašské brány Beskyd. Osm tématických tras 
tě zavede na kouzelná místa čtyř obcí: Kopřivnice, Štramberka, Příbora a Hukvald. V cíli můžeš 
nejen vypátrat poklad, ale současně si díky krásným místům tohoto regionu uvědomit, že 
poklady se ukrývají na každém kroku. 

www.lasskypoklad.cz lasskabranabeskyd lasska_brana_beskyd

Nevíš si rady?
Další info najdeš 
na www.lasskypoklad.cz.

Kopřivnice
K1

K2

Štramberk
Poklad Kotouče
49.5874447N, 18.1217181E
Zauličí 485, Štramberk

Poklad štramberských skal
49.5888039N, 18.1276722E
Botanická zahrada, Štramberk

Š1

Š2

Turistická infotabule u Národního sadu

Turistická infotabule u brány do botanické zahrady

Poklad Červeného kamene
49.5877061N, 18.1541903E
Husova 49, Kopřivnice
Turistická infotabule pod parkovištěm u koupaliště

Poklad Váňova kamene
49.5937908N, 18.1438731E
Masarykovo náměstí, Kopřivnice
Turistická infotabule před bývalou školou u Masarykova náměstí

Příbor
Poklad Boroveckých rybníků
49.6342836N, 18.1013150E
Borovecké rybníky, Příbor

Poklad starého Příbora
49.6394239N, 18.1425522E
Zámečnická 117, Příbor

P1

P2

H1

Turistická infotabule č. 1 u Boroveckých rybníků

Turistická infotabule u rodného domu Sigmunda Freuda

Hukvaldy

H2 Poklad hukvaldského podhradí 
49.6228825N, 18.2230039E
Hukvaldy č.p. 40, Hukvaldy
Turistická infotabule za branou do hradní obory

Poklad řeky Ondřejnice
49.6243767N, 18.2205269E
Hukvaldy č.p. 26, Hukvaldy
Turistická infotabule na centrálním parkovišti na Hukvaldech

K1
Š1

Š2

H1
H2

P1

P2

ŠTRAMBERK

PŘÍBOR

HUKVALDY

K2
KOPŘIVNICE

Lašský 
poklad pořádá 

Lašská brána Beskyd
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Lašský poklad
Trasa H1: Poklad řeky Ondřejnice

Stanoviště č. 3
Vydej se na cestu za pokladem. Na tomto místě ti skřítek Lašánek položí tři otázky. 
Když sečteš body u svých odpovědí, získáš třetí klíč k pokladu. Nápovědu hledej přímo 
na infotabuli. Odpověz na otázky, sečti body správných odpovědí a součet si zapiš nebo dobře 
zapamatuj, pomůže ti najít poklad. Nepiš na tabuli, hru si lépe užijí i ostatní.

Soutěžní otázky:
Které tvrzení není 
pravdivé?

Otázka č. 1

Kterých sedm stromů 
v hukvaldské oboře bylo 
vyhlášeno za chráněné stromy?

Otázka č. 2

Kolik dětí měli celkem 
rodiče Leoše Janáčka?

Otázka č. 3

Získal jsi všechny tři klíče? Skvělé! Skřítek Lašánek ti teď  
s jejich pomocí odhalí cestu k ukrytému pokladu.

Třináct dětí. 6

Devět dětí. 2

Pět dětí. 9

Staré lípy srdčité. 5

Vzrostlé kaštany červené. 3

Buky lesní s obnaženými kořeny. 8

Stanoviště č. 2
(2. klíč)

Stanoviště č. 1
(1. klíč)

Start

Stanoviště č. 3
(3. klíč)

Doporučená trasa

Dominantou obce Hukvaldy je zřícenina jednoho  
z největších hradů na Moravě.

1

V bývalé obecné škole na Hukvaldech si Leoš Janáček 
vybudoval odpočinkové sídlo.

4

Socha Lišky Bystroušky byla zhotovena na památku 
prvního uvedení opery "Liška Bystrouška" L. Janáčka.

7

Chybí ti klíče z předchozích stanovišť? Vypátrej 
je na tabulích u hukvaldského parkoviště a 
sklenovského pivovaru.

Pozn.: Průměrná délka kroku dospělého člověka je asi 70 cm,  
průměrná délka kroku dítěte je asi 50 cm.

Použij 1. klíč z parkoviště: 12 12 15

Postav se před žlutý dům 
s jelenem ve štítu

před zastřešenou 
zastávku

ke 2 vzrostlým stromům 
na travnatém ostrůvku

Použij 2. klíč od pivovaru: 14 19 22

Ujdi vzdálenost přibližně 40 metrů 1 metr 300 metrů

Použij 3. klíč z rozcestí: 18 16 17

Jdi směrem k zastřešené 
zastávce

k hradu ke křižovatce

Na tomto místě hledej ukrytý poklad.

O Lašském pokladu
Hra pro všechny generace v nádherné krajině Lašské brány Beskyd. Osm tématických tras 
tě zavede na kouzelná místa čtyř obcí: Kopřivnice, Štramberka, Příbora a Hukvald. V cíli můžeš 
nejen vypátrat poklad, ale současně si díky krásným místům tohoto regionu uvědomit, že 
poklady se ukrývají na každém kroku. 

www.lasskypoklad.cz lasskabranabeskyd lasska_brana_beskyd

Nevíš si rady?
Další info najdeš 
na www.lasskypoklad.cz.

Kopřivnice
K1

K2

Štramberk
Poklad Kotouče
49.5874447N, 18.1217181E
Zauličí 485, Štramberk

Poklad štramberských skal
49.5888039N, 18.1276722E
Botanická zahrada, Štramberk

Š1

Š2

Turistická infotabule u Národního sadu

Turistická infotabule u brány do botanické zahrady

Poklad Červeného kamene
49.5877061N, 18.1541903E
Husova 49, Kopřivnice
Turistická infotabule pod parkovištěm u koupaliště

Poklad Váňova kamene
49.5937908N, 18.1438731E
Masarykovo náměstí, Kopřivnice
Turistická infotabule před bývalou školou u Masarykova náměstí

Příbor
Poklad Boroveckých rybníků
49.6342836N, 18.1013150E
Borovecké rybníky, Příbor

Poklad starého Příbora
49.6394239N, 18.1425522E
Zámečnická 117, Příbor

P1

P2

H1

Turistická infotabule č. 1 u Boroveckých rybníků

Turistická infotabule u rodného domu Sigmunda Freuda

Hukvaldy

H2 Poklad hukvaldského podhradí 
49.6228825N, 18.2230039E
Hukvaldy č.p. 40, Hukvaldy
Turistická infotabule za branou do hradní obory

Poklad řeky Ondřejnice
49.6243767N, 18.2205269E
Hukvaldy č.p. 26, Hukvaldy
Turistická infotabule na centrálním parkovišti na Hukvaldech

K1
Š1

Š2

H1
H2

P1

P2

ŠTRAMBERK

PŘÍBOR

HUKVALDY

K2
KOPŘIVNICE

Lašský 
poklad pořádá 

Lašská brána Beskyd
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Dne	4.	dubna	1931	se	v obci	Rychaltice	konala	ustavující	
schůze	 Včelařského	 spolku	Rychaltice	 za	 účasti	 28	 členů.	
Aklamací	 byli	 zvoleni	 do	 předsednictva	 výboru:	 předseda	
Čeněk	 Rokos	 (řídící	 učitel),	 místopředseda	 Ludvík	 Kološ	
(varhaník),	 jednatel	 Václav	 Buchbauer	 (vrchní	 dozorce),	
a pokladník	Antonín	Bujnoch	(kovář).		Mohli	bychom	říci,	že	
to	byli	otcové	zakladatelé	spolku.	

V sobotu	8.	května	2021	byl		u příležitosti	90.	výročí	této	
události	slavnostně	položen	věnec	na	hrobku	prvního	předsedy	
spolku	Čeňka	Rokose.	 	Pietního	 aktu	 se	 obětavě	 zúčastnil	
starosta	obce	Hukvaldy	Mgr.	Luděk	Bujnošek,	členové	rodiny	
a členové	výboru	ZO	ČSV	Rychaltice.	Vyobrazení	př.	Čeňka	
Rokose	je	provedeno	v originálu	tužkou,	kterou	vedl	jeho	syn	
př.	Jaromír	Rokos,	bývalý	učitel	včelařství.	

Je	 naší	morální	 povinností	 nezapomínat	 na	 kořeny,	 ze	
kterých	jsme	vyrostli.	Na	druhé	straně	se	musíme	snažit,	aby	
i po	nás	něco	dobrého	zůstalo.	

Petr Bujnoch, jednatel ZO ČSV Rychaltice

včelaři
Pietní akt k 90. výročí založení včelařského sPolku
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Mrazivé	dny	jsou	snad	za	námi.	Sníh	ze	
silnic	 je	 	pryč	a ranní	teploty	 jsou	také	stále	
příjemnější.	Není	 divu,	 že	 cyklisté	 jsou	 na	
cestách	stále	častějším	jevem.	

Ale	i o kolo	je	třeba	řádně	pečovat.	Před	
první	jarní	vyjížďkou	po	dlouhé	zimě	by	každý	
cyklista	měl	navštívit	nejprve	specializovaný	
servis,	kde	kolo	řádně	zkontrolují	a uvedou	
do	stavu,	ve	kterém	může	bezpečně	vyjet	na	
cestu.	Někteří	 cyklisté	 si	 své	kolo	 servisují	
sami,	 a  tak	 je	 třeba	 po	 zimě	 připomenout	
povinnou	výbavu	jízdního	kola:

-	 přední	odrazka	bílé	barvy

-	 zadní	odrazka	červené	barvy

-	 dvě	na	sobě	nezávislé	brzdy

-	 oranžové	odrazky	ve	výpletu	kol

-	 oranžové	odrazky	na	obou	stranách	pedálů

Přestože toto je povinná výbava 
jízdního kola, kolo doplňujeme také o:

-	 světlomet	s bílým	světlem

-	 zadní	svítilnu	červené	barvy

A to	zejména	za	snížené	viditelnosti,	
tedy	 pokud	 vyjíždíme	 časně	 z  rána,	
k  večeru,	 za	 mlhy	 nebo	 deště.	 Při	
snížené	 viditelnosti	 je	 vhodné	 použít	
také	reflexní	prvky.	

Mladší	cyklisté	by	neměli	zapomínat	
na	povinnost	užívat	za	jízdy	ochrannou	
přilbu.	Tuto	povinnost	ukládá	cyklistům	
do	 18	 let	 zákon.	 Přesto,	 i  pokud	 jste	
starší,	používejte	při	 jízdě	ochrannou	
přilbu,	může	Vám	zachránit	život.	

 A závěrem pár připomenutí:

•	 cyklisté	smějí	jet	jen	jednotlivě	za	sebou

•	 cyklista	nesmí	vozit	předměty,	které	by	znesnadňovaly	řízení	
jízdního	 kola	 nebo	 ohrožovaly	 jiné	 účastníky	 silničního	
provozu

•	 na	jízdním	kole	se	na	vozovce	jezdí	při	pravém	okraji	vozovky,	
jen	jednotlivě	za	sebou

•	 jízdním	kolem	se	rozumí	i koloběžka,	pro	kterou	tak	platí	stejná	
pravidla	jako	pro	jízdu	na	jízdním	kole

•	 je-li	zřízen	jízdní	pruh	pro	cyklisty,	stezka	pro	cyklisty	nebo	
je-li	na	křižovatce	s řízeným	provozem	zřízen	pruh	pro	cyklisty	
a vymezený	prostor	pro	cyklisty,	je	cyklista	povinen	jich	užít

•	 cyklista	jedoucí	na	jízdním	kole	je	také	považován	za	řidiče	
a platí	pro	něj	 stejná	pravidla	 jako	pro	 řidiče	motorových	
vozidel,	takže	tak	jako	nepatří	alkohol	za	volant,	nepatří	ani	
za	řídítka	jízdního	kola	

Cyklistická	sezóna	tedy	může	začít……nezapomínejte	však,	
že	i cyklista	je	účastníkem	silničního	provozu	a proto	je	třeba	být	
obezřetný	a dodržovat	dopravní	předpisy.	

Tisková zpráva Policie ČR.

policie České republiky
CyklistiCká sezóna začíná
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Každoročně	 na	 českých	 silnicích	 zemře	 několik	 desítek	
motorkářů,	kteří	podcení	 svůj	 stroj	nebo	nejsou	dostatečně	
zkušení	k řízení	silnějších	motorek.	Co	bychom	měli	vědět	a na	
co	si	dát	pozor	před	a při	jízdě?

•	 Jeden	z důležitých	bodů	 je	dobrý	 technický	stav	motorky.	
S tímto	je	provázaná	hustota	vzduchu	v pneumatice	a dezén.	
Než	vyjedete	na	cestu,	ujistěte	se,	že	dezén	předního	kola	je	
rovnoměrný	po	celé	délce	kola.	Pokud	si	všimnete,	že	boční	
strana	je	tzv.	sjetá	a dezén	ubývá,	zhoršují	se	jízdní	vlastnosti.	
Tlak	v pneumatice	je	zpravidla	uvedený	na	nálepce	umístěné	
na	rámu	stroje.

•	 Opomíjeným	prvkem	bývá	vybavení.	Zkušený	motorkář	nevy-
jíždí	bez	speciálního	motocyklového	oblečení	a vybavení.	

•	 Znalost	svého	stroje	je	pro	motorkáře	zásadní.	Obecně	platí,	
že	motorka	má	o poznání	delší	brzdnou	dráhu	než	vozidlo	
a tudíž	by	měl	dodržovat	bezpečné	rozestupy.	

•	 Dalším	 neméně	 podstatným	 faktorem	 jízdy,	 je	 včas	
a  adekvátně	 reagovat	na	 krizové	momenty,	 které	mohou	
přijít.	V hustém	městském	provozu	se	často	stává,	že	řidič	
zaparkovaného	vozidla	přehlédne	přijíždějícího	motoristu	ve	
zpětném	zrcátku	a otevře	dveře,	čímž	dojde	ke	kolizi.	Výborné	
je	osvojit	si	úhybný	manévr.	

•	 Asi	 každý	motorkář	 již	 zažil	 náhle	 odbočení	 automobilů	
doleva	v momentě,	kdy	to	chtěl	pořádně	rozjet	rovně.	Tato	
situace	je	považována	za	jednu	z nejnebezpečnějších	situací.	
Řidič	 vozidla	 motorkáře	 nevidí	 a  motorkář	 může	 lehce	
přehlídnout	blikající	blinkr	=	PŘEDVÍDAVOST!!!

•	 Mezi	nejčastější	příčiny	dopravních	nehod	patří	nepřiměřená	
rychlost.	Motorka	sama	o sobě	vybízí	k svižné	jízdě,	vždyť	
právě	dynamika	 je	největším	 lákadlem.	V  tomto	směru	 je	
velmi	krátkozraké	jezdit	na	hraně	možností	(tzv.	nadoraz).	

•	 Důležitou	součástí	bezpečné	 jízdy	 je	koncentrace.	Radost	
z jízdy,	adrenalin,	veškeré	chemické	procesy,	které	v průběhu	
jízdy	 zažíváte,	 je	 nutné	 adekvátně	 ovládat.	 Ze	 stejného	
důvodu	není	vhodné	sedat	na	motorku	rozzuřený	nebo	jinak	
psychický	rozhozený.

Mnoho	šťastných	kilometrů	bez	nehod	a slunce	nad	hlavou

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
por. Bc. Martina Jablońská

komisař oddělení prevence

Motorkáři na cestách (aneb dobrej gang)
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angličtina
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„SPADL ŘETĚZ! PO CELÉM
SVĚTĚ  DOCHÁZEJÍ KOLA,

VÝROBCI HLÁSÍ NEDOSTATEK
SOUČÁSTEK."

in
ze

rc
ae

 · i
nz

er
ce

 · i
nz

er
ce

 · i
nz

er
ce

 · i
nz

er
ce

 · i
nz

er
ce

 · i
nz

er
ca

e ·
 in

ze
rc

e ·
 in

ze
rc

e ·
 in

ze
rc

e ·
 in

ze
rc

e ·
 in

ze
rc

e ·



– 47 –

 
Ocitli jste se v tíživé životní situaci? Zvažte nabídku 

psychoterapeutické pomoci, v obci Hukvaldy. 

Bc. Pavla Gustinová 
Poskytuji individuální a párové konzultace zaměřené na podporu 

zejména v těchto oblastech: 
 

 potíže v mezilidských vztazích (partnerské, pracovní, rodinné zásady a zvyklosti), 
 vztahové problémy s okolím, nebo s konkrétním člověkem, 

 zvládání náročných životních situací jako je rozchod, rozvod, úmrtí blízké osoby, 
ztráta zaměstnání a podobně, 

  vyrovnání se s nemocí, soužití s nemocným člověkem, 
 nepříjemný strach, fobie, úzkosti, 

 potřeba zvýšení sebevědomí, hledání smyslu života, 
 hledání a pochopení sebe sama. 

 

Sezení probíhá osobně po telefonické domluvě na Hukvaldech, v budově nad Beskydským 
informačním centrem. Telefon pro objednání: 702 167 028, e-mail: info@psys.cz . 

Více informací na adrese: www.psys.cz 
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ˆ

XII. rocník

AUTOOPRAVNA
Zdeněk Bůžek

pondelí 5.7.2021
Za Hukvaldským pivovarem 

U VAJTA
startovné 50 a 120Kc

ˆ

ˆ

Kategorie ELIT

12.000 Kc
od 12:00

Kategorie KADET do 15 let

3.000 Kc

ˆ ˆ

od 10:00 hod. registrace

Obec Hukvaldy

Partneri akce

ˆ

2021
O PENALTOVÉHO KRÁLE MS KRAJE
porádá Futsal team 

Ružové Tlapicky Hukvaldy°

ˆˆ
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KOMINICTVÍ 
 Pavel Kovář 

Budovatelská 809, Studénka 742 13, IČO: 03441504 
 

PRO VEŠKERÉ BYTOVÉ I NEBYTOVÉ JEDNOTKY 
 

Zajišťujeme veškeré kominické práce dle zákona  č. 320/2015. 
čištění a kontrola spalinových cest dle n.v91/2010 sb. 

Revize spalinových cest sb. 34/2016. 
U plynových spotřebičů měření CO. 

Vystavení zprávy o roční kontrole komínu. 
 

Cena za roční revizi 475,-Kč, navíc spal. cesta je o 100,-Kč navýšena. 
 

Termín si můžete domluvit na kterýkoli den na 
 tel: 776 131 059 

 
 

 

 
ČEZ, a. s., pracoviště Dům Energetiky Ostrava 
vladislav.sobol@cez.cz; 725 595 417, www.cez.cz  
 
   

 

   
Virtuální exkurze v elektrárnách: Díky obřímu zájmu připravil ČEZ 
nové studio i program 
 

V době covidové distanční výuky se staly virtuální výpravy do 
nejstřeženějších prostor Česka doslova hitem, energetici je proto ještě 
vylepšili a nabízejí show, jaká tu ještě nebyla! Elektrárny Skupiny ČEZ mohou nyní zájemci navštívit ze 
speciálního interaktivního TV studia. Během virtuálního výletu do jaderných elektráren Dukovany a 
Temelín nebo k zeleným obnovitelným zdrojům čekají účastníky unikátní pokusy, praktické ukázky a 
soutěže o ceny. Prohlídky „Virtuálně v elektrárně“ absolvovalo z pohodlí domova už přes 31 tisíc 
školáků i dospělých zájemců. 

Proč nosí jaderníci žluté kombinézy? Kolik nožiček má chladicí věž? A jak dlouhý je list větrné elektrárny? To 
je jen drobná ochutnávka bohatého energetického menu, který začali ve virtuálním televizním studiu 
ČEZ servírovat profesionální moderátoři, zkušení elektrárenští průvodci a experti na telefonu. Zbrusu nový 
formát exkurzí do ekologických energetických provozů oživuje distanční výuku na školách a zpestřuje 
lidem jednotvárné dny bez zábavy.  

Účast na prohlídkách bezemisních elektráren si zájemci zajistí jednoduše na webu 
www.virtualnevelektrarne.cz. On-line přenos z televizního studia bude probíhat až do konce školního roku. Na 
každý všední den je vypsáno až 8 termínů hodinových exkurzí – dopoledne pro školy, odpoledne i pro 
veřejnost. Připojení probíhá přes platformu MS Teams. Všechny exkurze jsou zdarma. 

Vladislav Sobol 
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