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úvodní slovo

Vážení	spoluobčané,

je	před	námi	léto	a s ním	i období	prázdnin	a dovolených.	
Věřím,	že	je	po	těch	dvou	letech	různých	opatření	a nařízení	letos	
prožijemeprožijeme	v poklidu	a užijeme	si	sluníčko	i pohodové	
dny.

Co	se	děje	v naší	obci	a co	nás	ještě	čeká?	V letošním	roce	
pokračují	velké	 investiční	akce,	na	které	 jsme	získali	dotace	
ještě	v letech	2020	a 2021.	Jedná	se	o 2.	etapu	výstavby	kana-

lizace,	 rekonstrukci	bývalého	kravína	v Hukvaldském	dvoře,	
nástavbu	 odborných	učeben	 ve	 4.	NP	 základní	 školy	Leoše	
Janáčka,	výsadbu	v obci	Hukvaldy	–	alej,	sad	a mokřad	a zpra-
cování	projektové	dokumentace	na	vybudování	chodníku	od	
fotbalového	hřiště	po	karosárnu.

Také	pro	rok	2022	 jsme	požádali	o dotace,	u čtyř	žádostí	
jsme	byli	úspěšní,	na	vyhlášení	výsledků	u dalších	čtyř	žádostí	
ještě	čekáme.

Velmi	důležitá	investiční	akce,	která	velkou	měrou	ovlivňuje	naši	obec	je	„Silnice	II/486	Hukvaldy-	Dolní	Sklenov,	mosty	486-011,	
486-012“.	Investorem	je	Moravskoslezský	kraj,	stavbu	provádí	IDS	–	Inženýrské	a dopravní	stavby	Olomouc,	a.s.	Stavební	práce	
začaly	v květnu	2022	a celá	akce	by	měla	být	dokončena	do	listopadu	2023.	Stavební	práce	probíhají	podle	harmonogramu.	Stavba	
velmi	ovlivnila	průjezdnost	obcí,	jezdí	se	na	semafory	a zatím	jako	nejvíce	problematická	se	jeví	náhradní	autobusová	doprava.	Stávají	
se	situace,	že	náhradní	autobus	nepočká	na	spoj	z Ostravy,	ale		snažíme	se	vždy	tyto	problémy	řešit	s dopravcem.	Věříme,	že	těchto	
problémů	bude	ubývat	a najde	se	optimální	řešení	pro	všechny.

Ivana Hrčková, místostarostka obce

Název akce Celkové 
náklady Výše dotace Podíl obce Poskytovatel dotace

1. Výměna	elektroinstalace		a osvětlení	v mateřské	škole 1	006	321	Kč 400	000	Kč 606	321	Kč Moravskoslezský	kraj

2. Dovybavení	Informačního	centra 121	000	Kč 80	000	Kč 41	000	Kč Moravskoslezský	kraj

3. Podpora	hukvaldských	seniorů	při	cestách	za	
kulturou	a poznáním 187	000	Kč 93	000	Kč 94	000	Kč Moravskoslezský	kraj

4. Obnova	dřevěnky 900	008	Kč 550	000	Kč 350	008	Kč Moravskoslezský	kraj
a Ministerstvo	kultury

Název akce Předpokládané 
celkové náklady

Požadovaná 
dotace

Předpokládaný 
podíl obce Poskytovatel dotace

Rekonstrukce	povrchu	multifunkčního	
hřiště	v Rychalticích 2	196	268	Kč 1	685	027	Kč 511	241	Kč Ministerstvo	pro	místní	rozvoj

Veřejné	prostranství	v Krnalovicích 170	000	Kč 135	000	Kč 35	000	Kč MAS	Pobeskydí/SZIF

Pořízení	mobiliáře	pro	pořádání	spolko-
vých	akcí 432	000	Kč 170	000	Kč 252	000	Kč MAS	Pobeskydí/SZIF

Zpracování	projektové	dokumentace	na	
chodník	Juřeňák	v Rychalticích 390	000	Kč 273	000	Kč 117	000	Kč Moravskoslezský	kraj

Přiznané dotace:

Žádosti o dotace:

dotace 2022
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Rekonstrukce bývalého kravína v hukvadském dvoře. Foto: Miroslav Bitter
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Rekonstrukce mostu na Dolním Sklenově, foto: stavební dozor

Stavba silnice a mostu na Dolním Sklenově

Výsadba v obci Hukvaldy - alej, sad a mokřad

Výsadba v obci Hukvaldy - alej, sad a mokřad, foto. Miroslav Bitter
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Z obce

Rada	obce	se	sešla	v termínech	-	21.3.,	11.4.,	2,5.,	9.5.	a 30.5.2022	
a projednala	a schválila	následující	body:

1.		 Schválení	nového	ceníku	na	výběr	parkovného	na	obecním	
parkovišti,	který	bude	platný	od	1.4.2022:	jedná	se	o stano-
vení	ceny	za	parkování	autobusů	ve	výši	200	Kč	(do	30	minut	
zdarma).

2.		 Projednání	žádostí	o prodeji,	směně	a převodu	pozemků	
Antonína	 a  Magdy	 Kubošových,	 manželů	 Páníkových,	
Biskupství	ostravsko-opavského,	které	byly	následně	dopo-
ručeny	k projednání	na	zastupitelstvu	obce.

3.		 Schválení	žádosti	spolku	Koupaliště	Hukvaldy,	z.s.	o opravu	
závady	na	vodovodní	přípojce,	která	způsobuje	zamrzání	
vody	 v  zimním	 období.	 Oprava	 bude	 provedena	 obecní	
zednickou	četou	dle	návrhu	pana	Bezděka.

4.		 Schválení	souhlasu	s přijetím	daru	základní	školou	na	zajiš-
tění	obědů	pro	potřebného	žáka	ve	výši	1612	Kč	na	období	
do	konce	letošního	školního	roku	2022.

5.		 Schválení	rámcové	smlouvy	s firmou	Argos	Elektro	k uzaví-
rání	kupních	smluv	na	konkrétní	zboží	pro	obec	Hukvaldy.

6.		 Schválení	smlouvy	o poskytnutí	dotace	ve	výši	40	000	Kč	na	
činnost	Charity	Frenštát	pod	Radhoštěm	na	zajištění	nákladů	
na	pečovatelskou	a asistenční	službu.

7.		 Schválení	darovací	smlouvy	ve	výši	2	000	Kč	Spolku	pro	
obnovu	venkova,	kterého	je	obec	Hukvaldy	členem.

8.		 Schválení	 dodatku	 č.1	 ke	 smlouvě	 s Magistrátem	města	
Frýdku-Místku	o spolupráci	při	zajištění	dopravní	obsluž-
nosti	městské	hromadné	dopravy	–	linka	č.	305.	Předmětem	
smlouvy	je	navýšení	částky	na	267	006	Kč	(původní	částka	
byla	242	733	Kč).

9.		 Schválení	smlouvy	o dílo	s firmou	Digis	na	aktualizaci	programu	
GIS	za	celkovou	částku	42		350	Kč.	Předmětem	jsou	aktualizace	
dat	katastru	nemovitostí,	vložení	Změny	č.2	Územního	plánu	
obce	Hukvaldy,	přístup	k aktuálním	datům	katastru	nemo-
vitostí,	data	RUIAN.	pasportu	dopravního	značení,	vložení	
věcných	břemen,	systémová	a zákaznická	podpora.

10.		 Schválení	 smlouvy	 o  dílo	 se	 společností	 G-Consult	 	 na	
provádění	monitoringu	rekultivované	skládky	TDO	za	částku	
71 895	Kč.	Monitoring	je	nutné	provádět	po	dobu	30	let	od	
ukončení	rekultivace	a podléhá	každoroční	kontrole	Odboru	
životního	prostředí	Moravskoslezského	kraje.

11.		 Schválení	smlouvy	o poskytnutí	dotace	z rozpočtu	MSK:
-		 na	„Výměnu	elektroinstalace	a osvětlení	v mateřské	škole	
na	Hukvaldech“	ve	výši	400	000	Kč	(37	%	z uznatelných	
nákladů),

-		 na	 podporu	 Turistických	 informačních	 center	 ve	 výši	
80 000 Kč	(80	%	z uznatelných	nákladů),

-		 na	„Obnovu	dřevěnky	č.e.	113	na	Hukvaldech	–	Podoboří	
–	4.	etapa	ve	výši	450	000	Kč	(50%	z uznatelných	nákladů),

-		 na	„Podporu	hukvaldských	seniorů	při	cestách	za	kulturou	
a poznávání	krás	naší	země“	ve	výši	93	000 Kč	(50%z uzna-
telných	nákladů).

12.		 Schválení	smluv	o poskytnutí	dotace	z rozpočtu	obce	pro	
Martina	Holexu	(10	000	Kč),	Mysliveckému	spolku	Hukvaldy	
(15	000	Kč),	Žirafa	integrované	centrum	(3	000	Kč),	Českému	
svazu	 včelařů	Rychaltice	 (3	 000	Kč),	Záchranné	 stanici	
Bartošovice	(5000	Kč),	Markétě	Giergielové	(10 000 Kč),	
Futsalovému	týmu	Růžové	Tlapičky	(20	000	Kč),	Sportov-
nímu	klubu	Policie	a Judo	Beskydy	(4	000	Kč).

13.		 Projednání	 a  posouzení	 předložených	 nabídek	 ve	 výbě-
rovém	řízení	na	realizaci	akce	na	„Prodloužení	vodovodu	
pro	Hukvaldský	dvůr	včetně	přípojek“.	Jako	nejvýhodnější	
vybrala	nabídku	firmy	Beskydská	vodárenská	z Ostravy	za	
částku	958	078	Kč	včetně	DPH,	se	kterou	následně	uzavřela	
smlouva	o dílo.

14.		 Projednání	 a  posouzení	 předložených	 nabídek	 ve	 výbě-
rovém	řízení	na	realizaci	akce	na	„Zpracování	projektové	
dokumentace	na	rozšíření	parkoviště	na	Hukvaldech.	Jako	
nejvýhodnější	vybrala	nabídku	firmy	Ateliér	Ptáček,	Ing.	
Zdeněk	Ptáček,	Horní	Němčí	za	částku	671	550	Kč	včetně	
DPH,	se	kterou	uzavřela	smlouvu	o dílo.

15.		 Projednání	a posouzení	předložených	nabídek	ve	výběrovém	
řízení	na	realizaci	akce	„Oprava	komunikace	na	chatovišti	
u  č.e.	 29“	 a  schválila	 jako	 nejvýhodnější	 nabídku	 firmy	
Mobiko	plus	za	částku	272	813	Kč.

16.		 Schválení	cenové	nabídky	na	pořízení	a montáž	tepelného	
čerpadla	pro	budovu	ve	sběrném	dvoře	od	firmy	A.D.Servis	
za	částku	347	754	Kč	včetně	DPH.

17.		 Schválení	cenové	nabídky	na	technický	a autorský	dozor	
na	realizaci	akce	„Nástavba	odborných	učeben		-	mobiliář	
a zeleň	u základní	školy“	od	Ing.	Petry	Ličkové	za	částku	
22 000	Kč	bez	DPH.

Z jednání rady obce Hukvaldy
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18.		 Projednání	návrhu	tzv.	vyhledávací	studie	na	vybudování	
kruhového	objezdu	v Drážkách	s tím,	že	vybrala	variantu	
„A“	–	28	metrů.

19.		 Schválení	cenové	nabídky	od	firmy	SEPTIC	na	zakoupení	
a montáž	dvou	jednokomorových	jímek	o objemu	8	m3	do	
sběrného	dvora	za	částku	35	500	Kč	za	1	kus.

20.		 Schválení	cenové	nabídky	na	vypracování	společné	projek-
tové	dokumentace	pro	stavební	povolení	na	„Stavební	úpravy	
autobusové	zastávky	Hukvaldy-hotel“	od	Veroniky	Slaninové	
z Frýdku-Místku	za	částku	59	500	Kč.

21.		 Schválení	nabídky	na	opravu	pumptracku	na	koupališti	od	
firmy	Bike	Ing	–	Romana	Koločaye	z Kolačna	za	částku	144	
000	Kč	včetně	DPH.	Předmětem	prací	 je	úprava	profilu,	
přerovnání	a zhutnění	stávající	pumptrackové	dráhy.

22.		 Schválení	cenové	nabídky	na	dokončení	projektové	doku-
mentace	na	rekonstrukci	chodníku	na	Mlýnské	straně	za	
částku	189	000	Kč	bez	DPH	od	firmy	AmunPro.

23.		 Schválení	 cenové	 nabídky	 od	 firmy	DIGIS	 z Ostravy	 na	
aktualizaci	dat	-	sítí	elektro,	plynu,	vodovodu	a sdělovacích	
kabelů	za	částku	10	000	Kč	bez	DPH.

24.		 Projednání	cenových	nabídek	na	realizaci	akce	„Výměna	
elektroinstalace	a osvětlení	v mateřské	škole	Hukvaldy“,	kdy	
nejvýhodnější	nabídku	podala	firma	ELIN	Servis	z Ostravy	
za	 částku	 	 1	 006	321,32	Kč	 včetně	DPH,	 se	 kterou	byla	
uzavřena	smlouva	o dílo.

25.		 Schválení	cenové	nabídky	na	dodávku	a  instalaci	venkov-
ních	vrat	do	budovy	ve	sběrném	dvoře	od	firmy	ZR	OKNA	
z Frýdku-Místku	za	částku	71	269	Kč	včetně	DPH.

26.		 Projednání	darovací	smlouvy	od	Nicolase	a Vanessy	Jalůvko-
vých	na	darování	pozemku	parc.	č.	873/6	a 1242/8	–	jedná	
se	 o  komunikaci	 nad	 restaurací	 „U  Štamgastů“,	 kterou	
doporučila	ke	schválení	Zastupitelstvu	obce.

27.		 Projednání	a schválení	přestupků	zákona	o silničním	provozu	
a přehledu	výběru	parkovného	na	parkovišti.

28.		 Schválení	cenové	nabídky	od	Miroslava	Švancara	 	ve	výši	
12	100	Kč	včetně	DPH	na	vedení	výběrového	řízení	na	reali-
zaci	akce	„Rekonstrukce	multifunkčního	hřiště	s umělým	
povrchem	včetně	mobiliáře“.

29.			Schválení	cenové	nabídky	od	Miroslava	Švancara	 	ve	výši	
12 100	Kč	včetně	DPH	na	vedení	výběrového	řízení	na	reali-
zaci	akce	zpracování	projektové	dokumentace	na	„Vybudo-
vání	zázemí	pro	školní	družinu	a školní	klub	ve	3.	NP	(nad	
mateřskou	školkou).

30.			Schválení	cenové	nabídky	od	firmy	Projekty	Statika	z Frýd-
ku-Místku	ve	výši		7	000	Kč	na	projednání	kolaudace	stavby	

„Nástavba	odborných	učeben	ve	4.	nadzemním	podlaží	ZŠ	
a MŠ	Leoše	Janáčka	Hukvaldy“.

31.		 Schválení	cenové	nabídky	na	výkon	autorského	dozoru	ve	
výši	560	Kč/hod.	od	pana	Zdeňka	Hložanky	při	 realizaci	
akce	Výměna	elektroinstalace	a osvětlení	v mateřské	škole	
Hukvaldy.

32.		 Schválení	zakoupení	sekačky	STARJET	P6	PRO	za	částku	
234	900	Kč.

33.		 Schválení	dodatku	č.	1	ke	kupní	smlouvě	k Dodávce	a montáži	
IT	vybavení	s firmou	Z+M Partner	z Ostravy	pro	odborné	
učebny	v základní	škole,	předmětem	je	změna	typů	monitorů	
oproti	původní	smlouvě.

34.		 Souhlas	s navýšením	kapacity	dětí	v Základní	škole	a Mateřské	
škole	Leoše	 Janáčka	k 01.09.2023	na	300	dětí,	 ve	 školní	
družině	na	120	dětí.	Nynější	kapacita	je	270	dětí,	zapsáno	
je	celkem	242	žáků,	z toho	9	je	v zahraničí.	O navýšení	se	
musí	žádat	s předstihem	a podle	grafu	z matriky	se	předpo-
kládá	nárůst	počtu	žáků	pro	školní	rok	2023-2024	o 50	dětí	
+	7 odkladů	z letošního	zápisu.

35.		 Souhlas	s navýšením	kapacity	školní	jídelny	na	380	strávníků.	
V současnosti	je	stanovená	kapacita	300	dětí,	ke	stravování	
je	zapsáno	81	dětí	mateřské	školy	a 222	žáků	základní	školy	
(celkem	303).	Z důvodu	nárůstu	počtu	strávníků	je	vhodné	
požádat	o navýšení	k kapacity	školní	jídelny	pro	další	roky.	
Senioři	a cizí	strávníci	se	do	kapacity	nepočítají.

36.		 Schválení	cenové	nabídky	od	Ing.	Pavla	Reka	na	provádění	
stavebního	dozoru	při	realizaci	akce	„Obnova	dřevěnky	č.e.	
113	na	Hukvaldech	–	Podoboří	–	4.	etapa“	za	částku	9	500 Kč	
za	měsíc.

37.		 Vzala	na	 vědomí	 informaci	 z  Frýdecké	 skládky	o  změně	
systému	evidence	odpadů	ze	separovaného	sběru	papíru	
a plastů	z kontejnerů	o objemu	1	100	l s horním	výsypem.
Vozidla	zajišťující	svoz	těchto	odpadů	jsou	vybavena	váhami	
pod	nástavbou	a odpady	budou	váženy	přímo	na	trasách	
svozu.	Vážení	nádob	se	provádí	vždy	před	výsypem	první	
nádoby	v obci	a pak	po	svozu	při	výjezdu	z obce	a  tím	je	
zjištěno	určení	aktuální	váhy	za	každou	obec	samostatně	
i v případě	svozu	více	obcí	najednou.

38.		 Rada	 obce	 Hukvaldy	 schvaluje	 předvolební	 kampaň	
v  Hukvaldském	 občasníku	 pro	 volby	 do	 Zastupitelstva	
obce	 Hukvaldy	 v  roce	 2022,	 v  rozsahu	 1	 strany,	 s  tím,	
že	 každá	 strana	 si	 nese	 zodpovědnost	 za	 obsah	 článku.	
Z důvodu	konání	voleb	do	obecního	zastupitelstva	v termínu	
23.-24.9.2022	bude	uzávěrka	dalšího	vydání	již	10.8.2022,	
aby	občasník	vyšel	nejpozději	začátkem	září	(v ostatních	
letech	byla	vždy	uzávěrka	letního	čísla	31.8.).

Ivana Hrčková, místostarostka
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Informace k závěrečnému účtu obce Hukvaldy za rok 2021
o – pronajatýcH objektecH a pozemcícH, fInancování dotačnícH tItulů, závazcícH, poHledávkácH.

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-digi-
tální	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.

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	435	372,35	Kč	a  internet	
v zisku	263	300,44	Kč.	Od	1.	7.	2021	došlo	k úpravám	cen	za	
TV	i INT.	Nový	ceník	pro	kabelovou	televizi	–	MINI	za	100	Kč,	
základní	za	200	Kč,	balíček	FILM	1	za	290	Kč,	balíček	FILM	2	

za	130	Kč	a balíček	SPORT	za	100	Kč.	Nový	ceník	pro	internet	–	
MINI	za	190	Kč,	PROFI	za	390	Kč,	FIRMA	za	490	Kč.

K 31.12.2021	bylo	na	OIIS	(TV)	napojeno	387	domácností	
(vč.	podnikatelů),	tj.	o 6	více	než	v minulém	roce.	Obecní	internet	
užívá	391	domácností	(vč.	podnikatelů),	tj.	o 14	více	než	v před-
chozím	roce.

1. Obec pronajímá tyto objekty:

3. Obecní TV a internet

2. Pronájmy pozemků

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) 43 560 Kč vč. DPH od 1.11.2020 vždy na rok s  opakovaným prodloužením + 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 Vodafone 90 408,94 Kč od 18.7.2000 do 19.7.2028 vč. DPH + inflace

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

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 955 204,06 Kč 1 146 856,10 Kč 191 652,04 Kč

Za televizi 1 168 605,59 Kč 702 693,27 Kč - 465 912,32 Kč

Celkem TV a INT 2 123 809,65 Kč 1 849 549,37Kč - 274 260,28 Kč
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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 červenci	2021	došlo	k dokon-
čení	 instalace	 závor	 a  spuštění	 automatického	 pokladního	
systému.	Závory	jsou	v provozu	každý	den	od	8:00	do	20:00	hodin.

Došlo	 také	 k  úpravě	 ceníku	 pro	 osobní	 automobily	 –	 do	
30 minut	zdarma,	do	1,5h	20	Kč,	do	2,5h	40	Kč,	nad	2,5h	70	Kč.

V  porovnání	 s  rozpočtovými	 příjmy	 u  parkoviště,	 které	
dosahují	 částky	 1	 420	 742,08	 Kč	 a  výnosy	 které	 dosahují	
1 174 166,97	Kč	je	rozdíl	v odvedeném	DPH.

Na	základě	obecně	závazné	vyhlášky	č.	3/2020	o místním	
poplatku	za	provoz	systému	shromažďování,	přepravu,	třídění,	
využívání	 a  odstraňování	 komunálního	 odpadu	 obec	 vybírá	
poplatek	za	trvale	bydlící	550	Kč	a za	rekreační	objekty	550	Kč.	
Rekreačních	objektů	bylo	zpoplatněno	144.

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

Za	období	2010-2021	doplácela	obec	na	vývoz	komunálního	
odpadu	celkem	3	354	798,98	Kč.

Vývoz	 popelnic	 a  kontejnerů	 stálo	 obec	 ve	 sledovaném	
roce	943 344,04	Kč,	za	odvoz	ze	sběrného	dvora	jsme	zaplatili	
123 000,47 Kč,	velkoobjemové	kontejnery	119	933,45	Kč,	odvoz	
skla	umělých	hmot,	papíru	stálo	693	888,21	Kč,	za	nebezpečný	
odpad	jsme	uhradili	21	978,45	Kč,	za	biologický	odpad	bylo	vyna-
loženo	196	267,95	Kč.	Naproti	tomu	jsme	inkasovali	od	občanů	
1	237	250,02	Kč,	od	společností	EKO-KOM	a.s.,	Elektrowin	a.s.,	
Asekol	a.s.	a Sběrného	dvory	s.r.o.	za	třídění	odpadu	jsme	získali	
621	411,53	Kč,	od	podnikatelů	51	479	Kč.

Většinu	daňových	příjmů	obce	tvoří	podíly	na	celostátně	vybíraných	daních,	které	upravuje	zákon	o rozpočtovém	určení	daní.	
V roce	2021	jsme	na	sdílených	daních	získali	38	613	779,85	Kč.

4. Parkoviště

5. Komunální odpad

6. Poskytnuté příspěvky sdružením, jichž je obec členem:

7. Vývoj sdílených daní a daně z nemovitosti

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

r. 2021 276 473,60 Kč 1 174 166,97 Kč 897 693,37 Kč

Náklady Výnosy Zisk/-Ztráta

Komunální odpad 2 098 412,57 Kč 1 910 140,55 Kč -188 272,02 Kč

Svaz měst a obcí 8 689,60 Kč

Beskydy – Valašsko 20 000 Kč

Spolek pro obnovu venkova 2 000 Kč

SMOPO Brušperk 32 580 Kč

Sdružení místních samospráv 6 746 Kč
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8. Významné investiční výdaje z rozpočtu roku 2021

Instalace parkovacího systému na parkovišti na Hukvaldech

V roce	2021	proběhla	úprava	parkoviště	spočívající	v instalaci	
nového	parkovacího	systému.	Před	instalací	systému,	který	tvoří	
tři	závory,	vjezdový	a výjezdový	terminál	a automatická	pokladna,	
bylo	 třeba	provést	stavební	úpravy	spočívající	ve	vybudování	
ostrůvku	mezi	terminály	a výkopové	práce	pro	umístění	kabelů.	
Celková	částka	byla	940	253,49	Kč	s DPH.

Kanalizace obce

V roce	2021	započala	další	etapa	výstavby	kanalizace	v obci	
Hukvaldy	prostřednictvím	Sdružení	měst	a obcí	Povodí	Ondřej-
nice.	Ve	sledovaném	roce	bylo	uhrazeno	celkem	21	407	095,12	Kč.	
Financování	kanalizace	je	zajištěno	úvěrem	u České	spořitelny	ve	
výši	36	mil.	Kč	(úvěr	je	sdílený	i pro	akci	Rekonstrukce	kravína).	
Výstavba	pokračuje	i v roce	2022.

Rekonstrukce kravína v Hukvaldském dvoře

Začátkem	srpna	2021	začaly	práce	na	rekonstrukci	bývalého	
kravína	v Hukvaldském	dvoře.	V první	etapě	došlo	k demolici	
novodobé	přístavby.	Nejprve	byla	demontována	střešní	krytina	
včetně	rozebrání	střešní	konstrukce,	následovalo	rozebrání	stropní	
konstrukce	a stěn	a byla	odstraněna	podkladová	deska.	V roce	
2021	se	proinvestovalo	6	735	854,49	Kč	z toho	4	262 474,79 Kč	bylo	
čerpáno	z úvěru.	Na	akci	zároveň	obec	získala	dotaci	z prostředků	
MMR.	Rekonstrukce	bude	pokračovat	do	roku	2023.

Nástavba odborných učeben v 4. NP ZŠ a MŠ Leoše Janáčka 
Hukvaldy

V červenci	2021	započaly	stavební	práce	v 4.	NP	základní	školy.	
Ve	sledovaném	roce	bylo	proinvestováno	celkem	5	996 133,80	Kč,	
z toho	2	697	369,64	Kč	bylo	čerpáno	z překlenovacího	úvěru	od	
České	spořitelny	(celková	výše	úvěru	22mil.	Kč	–	společný	pro	
akci	Výsadba	v obci	–	ovocný	sad).	Pro	tuto	akci	získala	obec	
dotaci	z prostředků	IROP	–	pro	uhelné	regiony.	Výstavba	bude	
dokončena	v roce	2022.

Výsadba v obci – Ovocný sad, alej a mokřad

Na	začátku	měsíce	května	2021	začala	investiční	akce,	která	
je	realizována	na	ploše	pod	parkovištěm	Biskupství	ostravsko
-opavského	podle	návrhu	zahradního	architekta	Ing.	Ivana	Tache-
zyho.	Na	tuto	akci	 jsme	získali	dotaci	z Operačního	programu	
životního	prostředí.	V roce	2021	bylo	proinvestováno	903	632 Kč	
z prostředků	obce.

Pořízení automobilu Hyundai pro obecní policii

Pro	nově	zřízenou	obecní	policii	byl	pořízen	nový	automobil	

značky	Hyundai	Tucson.	Za	vůz	s nainstalovanou	majákovou	
technikou	obec	zaplatila	678	385,90	Kč,	z toho	299	990	Kč	formou	
úvěru	se	splátkami	do	28.5.2024.

9. Pohledávky a závazky

Komentář	k vybraným	závazkům:
Neuhrazené	faktury	ve	výši	1	534	994,72	Kč.
Závazky	z prosincových	mezd	činí	celkem	720	767Kč.
Komentář	k vybraným	pohledávkám.
Česká	 telekomunikační	 infrastruktura	 za	 nájem	 stožáru	
47 348,21	Kč	(faktura	ve	splatnosti).

10. Poskytnutí neinvestiční dotace

Neinvestiční dotace TJ Sokol

Dne	 3.3.2021	 Zastupitelstvo	 obce	 Hukvaldy	 schválilo	
Smlouvu	o poskytnutí	neinvestiční	dotace	na	provoz	TJ	Sokol	
Hukvaldy.	Dotace	byla	čerpána	v souladu	s určením	v celkové	
výši	320	000	Kč.

Neinvestiční dotace Janáčkův Máj o.p.s.

Dne	 10.5.2021	 Zastupitelstvo	 obce	 Hukvaldy	 schválilo	
Smlouvu	o poskytnutí	dotace	z rozpočtu	obce	Hukvaldy	ve	výši	
200	000	Kč	na	úhradu	výdajů	 spojených	 s  realizací	projektu	
„Mezinárodní	 hudební	 festival	 Leoše	 Janáčka“.	Dotace	 byla	
čerpána	v souladu	s určením	v celkové	výši	200	000	Kč.

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

Dne	 3.3.2021	 Zastupitelstvo	 obce	 Hukvaldy	 schválilo	
Smlouvu	o poskytnutí	dotace	z rozpočtu	obce	Hukvaldy	ve	výši	
95	000	Kč	na	úhradu	nákladů	vzniklých	v průběhu	roku	2021	
v souvislosti	s realizací	stanovených	akcí	pod	záštitou	Sdružení	
rodičů.	Dotace	byla	čerpána	v souladu	s určením	v celkové	výši	
73	493,14	Kč.

Neinvestiční dotace na provoz Informačního centra na Hukval-
dech

Smlouva	o poskytnutí	dotace	z rozpočtu	obce	Hukvaldy	ve	
výši	409	640	Kč	schválena	Zastupitelstvem	obce	dne	7.12.2020.	
Vyúčtování	do	15.2.2022.

Neinvestiční dotace Charita Frenštát pod Radhoštěm

Dne	31.5.2021	Rada	obce	schválila	Smlouvu	o poskytnutí	
dotace	z rozpočtu	obce	Hukvaldy	ve	výši	40	000	Kč.	Čerpáno	
v souladu	s určením	v celkové	výši	40	000	Kč.
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11. Závazné ukazatele

Při	sestavování	rozpočtu	na	rok	2021	Zastupitelstvo	obce	
Hukvaldy	 stanovilo	 své	 příspěvkové	 organizaci	 ZŠ	 a MŠ	LJ	
Hukvaldy,	p.o.	v rámci	poskytnutého	příspěvku	4	170	000	Kč	
na	provoz.

Hospodaření	příspěvkové	organizace	ZŠ	a MŠ	Leoše	Janáčka	
Hukvaldy,	p.o.	skončilo	v hlavní	činnosti	ziskem	5	740,03	Kč	
a v doplňkové	činnosti	ziskem	4	221,50	Kč.

12. Hospodaření Obce Hukvaldy v roce 2021

Rozpočet	byl	na	rok	2021	sestaven	jako	schodkový.	Rozpoč-
tové	hospodaření	skončilo	ztrátou	29	030	441,26	Kč.	Finanční	
hospodaření	dle	výkazu	zisku	a ztrát	skončilo	ztrátou	10	695	
275,04	Kč.

K 31.12.2021	na	běžných	účtech	částka	11	916	969,48	Kč,	
k možnému	využití	pro	rozpočet	roku	2022.

Při	finančním	vypořádání	dotací	bude	obec	Hukvaldy	vracet	
finanční	prostředky	ve	výši	16	077,25	Kč	za	volby.

Pro	vysvětlení	uvádím	zjednodušený	přehled	pro	snad-
nější	pochopení,	co	činí	rozdíl	ve	výsledcích	ve	vztahu	k hoto-
vosti	 (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 pohle-
dávkám,	která	se	však	v rozpočtu	neprojeví.

Zpracovala: Balcárková Lucie,  
účetní

Sečení trávy a dodržování nedělního klidu
Ráda	 bych	 touto	 cestou	 opět	 poděkovala	 všem	

občanům,	kteří	jsou	velmi	ohleduplní	a slušní	ke	svému	
okolí	 a  ctí	nedělní	klid	a omezují	používání	hlučných	
strojů	–	sekaček	na	trávu,	zahradních	traktorků,	křovi-
nořezů,	motorových	pil,	drtičů	větví,	kompresorů,	cirku-
lárek,	sbíječek,	bouracích	kladiv	pouze	na	pracovní	dny	
a sobotu.

Věřím,	že	v dalších	letech	těchto	ohleduplných	občanů	
bude	přibývat.

Další	 poděkování	 patří	 všem,	 kteří	 se	 starají	
o  prostranství	 před	 svými	 domy	 a  udržují	 i  obecní	
pozemky	přiléhající	k jejich	nemovitostem	a také	příkopy	
v blízkosti	domů.

Dále	bych	touto	cestou	chtěla	upozornit	na	povin-
nost	sekání	trávy	dvakrát	ročně	na	soukromých	pozem-
cích,	které	nám	ukládá	zákon.	První	termín	je	vždy	do	
30.6.	každého	roku.	K základním	povinnostem	vlastníka	
pozemku	patří	omezování	výskytu	a šíření	škodlivých	
organismů	včetně	plevelů	tak,	aby	nevznikla	škoda	jiným	
osobám	nebo	nedošlo	k poškození	životního	prostředí	
a nebo	k ohrožení	zdraví	lidí	nebo	zvířat	-	§	3	zákona	č.	

326/2004	Sb.,	o rostlinolékařské	péči,	ve	znění	pozdějších	
předpisů.

Pokud	 se	 nebude	 majitel	 či	 uživatel	 pozemku	
řádně	starat	o svůj	pozemek,	může	být	podán	podnět	
na	příslušný	odbor	životního	prostředí,	aby	mohly	být	
podniknuty	 kroky	k nápravě	popsaného	 stavu.	Proto	
žádáme	všechny	vlastníky,	aby	toto	ustanovení	dodržo-
vali	a respektovali	své	okolí.

Ivana Hrčková, místostarostka
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Kladení věnců

RekonstRukce budovy v aReálu sběRného dvoRa

Ve	středu	4.	května	2022,	v předvečer	77.	výročí	osvobození	
naší	obce	od	fašismu,	jsme	vzpomínkou,	položením	kyticových	
věnců	 a  zapálením	 svíček	 uctili	 oběti	 obou	 světových	 válek	
u pomníků	na	Hukvaldech	a v Rychalticích.	Čest	jejich	památce.	
Nedopusťme,	aby	se	hrůzy	války	zase	opakovaly.

Ivana Hrčková, místostarostka obce

V letošním	roce	pokračují	práce	na	rekonstrukci	vnitřních	
prostor	budovy	v bývalém	Jungově	dvoře	v Rychalticích,	kde	
sídlí	také	sběrný	dvůr.	Vznikne	zde	nové	zázemí	včetně	sociál-

ního	zařízení	pro	pracovníky	rychlé	roty	a zednické	čety.	Na	jaře	
začalo	vyzdívání	vnitřních	příček,	byly	provedeny	instalatérské	
práce	-	odpady	k jednotlivým	komponentům,	u vjezdu	do	dílny	



– 11 –

byly	nataženy	hrubé	omítky,	opravena	klenba	v prostoru	vjezdu	
a instalována	pojezdová	vrata.	Byla	také	provedena	pokládka	elek-
troinstalace	ve	žlabech,	usazena	rozvodná	elektro	skříň.	V květnu	
bylo	také	zakoupeno	pro	tuto	budovu	tepelné	čerpadlo.

Před	budovou	byly	usazeny	2	vsakovací	jímky	o objemu	16 m3 

za	částku	82	280	Kč	a srovnán	terén.

V letošním	roce	bylo	profinancováno	706	000	Kč.

Ivana Hrčková, místostarostka
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Oprava pumptracku
Ve	dnech	3.	a 4.	května	2022	proběhla	v areálu	Koupaliště	

Hukvaldy	oprava	povrchu	pumptrackové	dráhy.	Ta	dostala	nový	
kabát	z jemnějšího	vápence,	který	zajišťuje	hladší	a trvanlivější	
povrch.	Opravu	provedla	firma	Bikeing	ze	Slovenska	za	částku	
144	000	Kč,	která	pumptrack	před	třemi	lety	také	stavěla.	Opravu	

zafinancovala	Obec	Hukvaldy	ze	svého	rozpočtu	a já	bych	jí	tímto	
za	všechny	bikery,	kteří	pumptrack	navštěvují,	a také	 jménem	
provozovatele	areálu	spolku	Koupaliště	Hukvaldy,	moc	podě-
koval!

Aleš Drlík, správce
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Setkání Seniorů
Ve	čtvrtek	19.	května	2022	se	konalo	v sále	naší	základní	školy	

setkání	seniorů.	Poslední	akce	se	uskutečnila	na	podzim	2019,	
v dalších	dvou	letech	byla	kvůli	kovidovým	opatřením	pauza.	Jsme	
rádi,	že	naše	pozvání	přijalo	115	seniorů	starších	70	let.

Na	úvod	nás	čekalo	vystoupení	žáků	ze	Základní	umělecké	
školy	v Brušperku	pod	vedením	paní	učitelky	Evy	Bílé.	Poté	násle-
dovalo	přivítání	z úst	pana	starosty	Luďka	Bujnoška	a program	
zakončilo	vystoupení	dětí	naší	školy,	které	s nimi	nacvičila	paní	
učitelka	Radka	Křenková.	K poslechu	i tanci	pak	hrála	celý	večer	
cimbálová	muzika	Gajdůšek.

Naše	seniory	také	čekalo	občerstvení,	pozdní	oběd,	chlebíčky	
i koláčky,	na	zapití	pivo,	vínko	i kávička.

Chtěla	 bych	moc	 poděkovat	 děvčatům	 z  Klubu	 seniorů,	
které	nám	napekly	skvělé	koláčky,	kuchařkám	ze	školní	jídelny	
za	 přípravu	 oběda	 a  chlebíčků	 a  všem,	 kteří	 nám	 pomáhali	
s obsluhou.

Věřím,	že	se	zúčastněným	setkání	líbilo,	potkali	se	se	známými	
a přáteli	a užili	si	hezké	odpoledne	a někteří	i večer.

Ivana Hrčková, místostarostka
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Výměna schodů na chatoVišti
Na	chatovišti	byly	opraveny	schody,	které	už	nesloužily	a chůze	po	nich	byla	nebezpečná.
Schody	vyrobil	pan	Ivo	Elischer	za	částku	15	500	Kč.

Ivana Hrčková, místostarostka obce

Vítání občánků – jaro 2022
Vítání		nových	občánků	do	svazku	obce	Hukvaldy	má	v naší	

obci	dlouholetou	tradici	a uskutečňuje	se	většinou	dvakrát	ročně,	
podle	počtu	narozených	dětí.	Letošní	 jarní	vítání	se	konalo	ve	
sobotu	23.	dubna	v obřadní	síni	Obecního	úřadu	na	Hukvaldech.	
Slavnostní	akce	se	zúčastnilo	9	dětí	z deseti	pozvaných,	naroze-
ných	v období	od	října	2021	do	března	2022:	Vincent	Tomaško,	
Matyáš	Krutil,	Lotta	Knybel,	Vojtěch	Kovařík,	Amálie	Strako-
šová,	 Veronika	Ondryášová,	Ondřej	 Faldyna,	Ondřej	 Bůžek	
a Anežka	Krejčí.	Děti	obdržely	malý	dárek	v podobě	hezké	knížky	
a balíčku	z knihovny,		DVD	s nahrávkou	z akce,	soubor	fotografií	
a každá	maminka	květinu	a rodiče	se	podepsali	do	pamětní	knihy.	

Součástí	uvítání	nových	občánků	bylo	nové	pásmo	písniček,	
básniček	a říkadel	dětí	Základní	a Mateřské	školy	Leoše	Janáčka	
pod	vedením	paní	učitelky	Radmily	Křenkové	a projev	místosta-
rostky	obce	Ivany	Hrčkové.

Podle	rozhodnutí	Zastupitelstva	obce	Hukvaldy	každé	nově	
narozené	dítě	také	dostává	peněžní	dar	v hodnotě	2	000	korun,	
který	si	rodiče	vždy	při	předložení	rodného	listu	mohou	vyzved-
nout	přímo	na	Obecním	úřadě	na	Hukvaldech.

Ivana Hrčková, místostarostka
Foto: Tereza Czyźová
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Zápis žáků do 1. ročníku do Základní školy a Mateřské školy 
leoše Janáčka Hukvaldy pro školní rok 2022/2023.

Den Dětí v mateřské škole a otevření zahraDy v záklaDní škole  
a mateřské škole leoše Janáčka hukvalDy

K zápisu	se	dostavilo	30	dětí.	Tři	z těchto	dětí	přišlo	po	odkladu	
z loňského	zápisu.	Šest	rodičů	požádalo	odklad	školní	docházky.	
1.	září	2022	přivítáme	v první	třídě	24	dětí.	Otevřeme	tedy	jednu	
první	třídu.	Následující	graf	ukazuje	počty	dětí	s trvalým	pobytem	
v obci	Hukvaldy,	které	by	měly	nastoupit	do	1.	ročníku	v příštích	

letech.	Z grafu	vyplývá,	že	ve	školním	roce	2023/2024	bude	nutno	
otevřít	dvě	první	třídy.	Z tohoto	důvodu	bude	dostatečný	počet	
míst	pro	děti	v mateřské	škole.	

Mgr. Alena Lévová,  
ředitelka školy

V pátek	27.	května	2022	jsme	oslavili	Mezi-
národní	den	dětí.	Pozvali	 jsme	klauna	Pepíno	
Prcka,	který	pro	děti	připravil	zajímavý	program,	
plný	soutěží	a zábavy.	Jen	počasí	nám	ten	den	
nebylo	nakloněno,	a tak	při	pohledu	na	honící	
se	 mraky	 jsme	 raději	 akci	 přesunuli	 do	 sálu	
základní	školy.	Na	závěr	každému	dítěti	klaun	
nafoukal	a vytvaroval	balónek.	Děti	odcházely	
se	srdíčkem,	mečem	pejskem	…	Pro	obohacení	
setkání	jsme	přišli	s malým	nápadem.	V pozvánce	
jsme	poprosili	rodiče,	kteří	rádi	pečou,	aby	pro	
děti,	 ale	 i  pro	 sebe	 připravili	 něco	 dobrého.	
Nepočítali	 jsme,	 že	 v  den	 konání	 oslavy	 nám	
29 rodičů	přinese	napečené	dobroty.	Vypadá	to,	
že	na	Hukvaldech	se	peče	hodně.	Do	pečení	se	
nezapojily	jen	maminky,	ale	i dědeček	a tatínek.	
Moc	 všem	 touto	 cestou	děkujeme.	V předsálí	
jsme	na	stoly	připravili	výrobky	rodičů	a každý	
si	mohl	vzít,	na	co	měl	chuť.	Bylo	připraveno	také	

pití	a vařila	se	káva.	A protože	napečené	dobroty	
moc	chutnaly,	rozhodli	 jsme	se	vydat	Školkové	
recepty.	Jednotlivé	výtvory	byly	očíslované.	Na	
webu	mateřské	školy	se	pod	daným	číslem	objeví	
recept	spojený	s fotografií	výrobku.	

Před	samotnou	oslavou,	kdy	počasí	nám	ještě	
bylo	 nakloněno,	 jsme	 využili	 setkání	 s  rodiči	
a  umožnili	 jim	 prohlídku	 zahrady	 mateřské	
školy.	 Na	 podzim	 loňského	 roku	 byl	 na	 naší	
zahradě	dokončen	projekt	„Přírodní	zahrada“.	
Na	tento	projekt	jsme	získali	dotaci	ze	Státního	
fondu	 životního	 prostředí	 v  celkové	 hodnotě	
499 999,99	Kč.	Spoluúčast	zřizovatele	na	této	
akci	 byla	 97	848,91	Kč.	Nové	 stavby	 jsme	na	
zahradě	 rozmístili	 tak,	 aby	 vznikla	místa	pro	
vzdělávání,	ale	 i místo	pro	volný	pohyb	a hru.	
Realizátorem	projektu	byla	místní	firma	-	Truh-
lářství	Josef	Fajkus.	Spolupráce	s  firmou	byla	

Zápis žáků do 1. ročníku do Základní školy a Mateřské školy Leoše Janáčka Hukvaldy 
pro školní rok 2022/2023. 

K zápisu se dostavilo 30 dětí. Tři z těchto dětí přišlo po odkladu z loňského zápisu.  

Šest rodičů požádalo odklad školní docházky. 1. září 2022 přivítáme v první třídě 24 dětí. 
Otevřeme tedy jednu první třídu. 

Následující graf ukazuje počty dětí s trvalým pobytem v obci Hukvaldy, které by měly 
nastoupit do 1. ročníku v příštích letech. Z grafu vyplývá, že ve školním roce 2023/2024 bude 
nutno otevřít dvě první třídy. Z tohoto důvodu bude dostatečný počet míst pro děti v mateřské 
škole.    

 

                                           

                                                                                Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy 
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bezproblémová	a velice	vstřícná.	Pracovali	 tak,	aby	neomezili	
provoz	na	školní	zahradě.	V rámci	projektu	se	na	zahradě	objevilo	
21	nových	prvků.	Celkově		je	můžeme	rozdělit	na	zábavné,	účelové	
a vzdělávací.	Mezi	zábavné	patří	například		šeptanda,	xylofon,	
kreslící	tabule,	kaminkoviště.	Do	kategorie	účelových	bychom	
mohli	zařadit	vrbové	stavby	(vrbové	iglú	a vrbový	tunel),	domeček	
s pergolou,	stínicí	plachtu	nad	pískovištěm,	lavičky	a stoly,	alejové	
stromy.	Mezi	vzdělávací	prvky	můžeme	zařadit	vyvýšené	záhony,	
kde	si	děti	vyzkoušejí	péči	o rostliny,	vjemový	chodník,	hmyzí	
hotýlek,	pozorovatelnu	počasí,	vodní	prvek	s využitím	zachycené	
dešťové	vody,	edukační	otočný	panel,	brambořiště,	ptačí	budky,	
kompostér	a pozorovací	záhony	na	kořenovou	zeleninu.	Každý	
prvek	by	si	zasloužil	několik	informací	o možnostech	jeho	využití.	
Na	jaře	 jsme	společně	s dětmi	vysadili	záhony,	vyplnili	hmyzí	
hotýlek.	Teď	nastal	čas	zalévání,	pletí	a pozorování.	Uvidíme	jak	
zájem	a nadšení	našim	malým	zahradníkům	a pozorovatelům	
dlouho	vydrží.

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2022/2023

	 	 	 	 	Zápis	do	mateřské	školy	se	uskutečnil	4.	května	2022.	
Žádost	o přijetí	k předškolnímu	vzdělávání	podalo	celkem	35 dětí.	
Jednu	žádost	právní	zástupci	dítěte	stáhli	před	vydáním	rozhod-
nutí.	Počet	volných	míst	v době	zápisů	byl	17,	ale	v průběhu	správ-
ního	řízení	se	zvýšil	o dvě	místa	na	19	(vyřízení	odkladu	školní	
docházky).	Dne	25.	května	2022	bylo	zveřejněno	pod	registrační	
značkou	19	přijatých	dětí.	Patnácti	dětem	bylo	vydáno	rozhodnutí	
o nepřijetí.	Z toho	4	děti	nemají	bydliště	v naší	obci	a 9	dětí	nedo-
sáhne	k 1.	září	2022	tři	let.	Protože	tři	děti	daly	z důvodu	stěhování	
přihlášku	do	jiné	mateřské	školy,	po	vydání	rozhodnutí	se	uvolnila	
další	tři	místa.	Takže	celkem	bylo	přijato	22	dětí.	

PaedDr. Vladimíra Nevludová,  
zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu
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10. ročník karnevalového reje
Hukvaldy	 jsou	 světové.	V  sobotu	 14.	 května	 2022	 	 se	 na	

X. ročníku	Karnevalového	reje	ve	společenském	sále	školy	předá-
vali	Oskaři	za	nejlepší	masku	a za	nejlepší	herecký	výkon	za	všech	
IX	ročníků	této	úžasné	akce.	

Za	vším	hledej	ženu	a v tomto	případě	to	platí	stoprocentně.	
Paní	Alexandra	Reková,	spolu	se	svým	manželem	Pavlem,	dětmi,	
Jirkou	a Pavlou	Matulovými,	manželi	Kašpárkovými	a dalšími	
přáteli,	v pozdějších	letech	i se	členy	Sdružení	rodičů,	organi-
zovali	každoročně	Karnevalový	rej,	 jehož	výtěžek	byl	věnován	
škole.	 Finanční	 prostředky	 byly	 použity	 např.	 na	 spoluúčast	
k dotacím	–	 lezecký	kámen,	vybavení	cvičné	kuchyně,	zakou-
pení	interaktivní	tabule,	sportovního	nářadí	a vybavení	tříd	na	
1.	st.	nábytkem.	Celý	 výčet	je	k dispozici	u účetní	školy.	Podařilo	
se	také	zajistit	spoustu	sponzorů,	rodiče	prodávali	vstupenky	
návštěvou	v domácnostech.

Celkem	za	9	let	bylo	škole	předáno	456	340	korun.	Za	letošní	
rok	ještě	není	vše	vyúčtováno.	

Několik	týdnů	měli	možnost	občané	i rodiče	hlasovat	na	face-
booku	školy	a ve	Sklenově	v obchodě,	který	herecký	výkon	a která	
maska	byla	za	těch	devět	let	nejlepší.	
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A kdo	tedy	Oskary	(krásné	sošky	Lišky	Bystroušky)	získal?

Z nominovaných	v kategorii	maska	se	umístili	na	

1.	místě	s počtem	hlasů	104	-	Evžen	Huml
2.	místě	s počtem	hlasů	63	-	Jamajka	bob	aneb	Kokosy	na	sněhu
3,	místě	s počtem	hlasů	51	-	Noty

Z nominovaných	v kategorii	herecký,	nebo	taneční	výkon

1.	místě	s počtem	hlasů	89	-	Homolkovi
2.	místě	s počtem	hlasů	87	-	Karibská	noc
3,	místě	s počtem	hlasů	67	-	Letem	světem	hudby

Oceněným	blahopřeji	a děkuji	všem,	kteří	se	za	celá	léta	na	
organizaci	podíleli,	protože	to	byla	spousta	a spousta	hodin,	které	
organizátoři	věnovali	ze	svého	volného	času.	Velmi	si	 toho	ve	
škole	vážíme.

S velkou	radostí	 jsem	sledovala,	 jak	 tato	akce,	související	
se	školou,	spojuje	občany	obce	bez	ohledu	na	různé	politické	
názory	a přesvědčení.	Pravidelně	se	do	organizace	zapojoval	i pan	
starosta	Luděk	Bujnošek,	paní	místostarostka	Ivana	Hrčková	
a paní	Marta	Sobotíková.	Dále	velká	skupina	ochotných	rodičů	
pod	vedením	předsedy	Sdružení	rodičů	pana	Petra	Červinky,	
místopředsedů	Pavla	Reisiga	a Daniely	Nyklové.	Výčet	jmen	je	
opravdu	velký.

Děti	manželů	Rekových	Terezka	a Tomáš	odcházejí	na	své	
vysněné	střední	školy	a podle	paní	Rekové	to	byl	poslední	ročník	
Karnevalového	reje	na	Hukvaldech,	který	byl	jejím	„dítětem“.	Saši	
DĚKUJI.	Zapsala	ses	do	povědomí	mnoha	lidí.				

Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy
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Školní rok 2021/2022 v Základní Škole  
a Mateřské škole leoše Janáčka Hukvaldy

Školní	rok	2021/2022	jsme	ve	škole	zahajo-
vali	s velkým	přáním,	aby	nám	Covid	19	opět	
nezpůsobil	 uzavření	 školy.	 	 Zapojením	 do	
projektu	Ministerstva	školství,	financovaného	
z Národního	plánu	obnovy	(doučování),	jsme	
se	snažili	žákům,	kteří	to	potřebovali,	pomoci	
i  mimo	 výuku	 vypořádat	 se	 s  nedostatky	
ve	 znalostech	 po	 distanční	 výuce.	 Velkým	
problémem	se	ukázal	návrat	žáků	do	kolektivu	
mezi	spolužáky	a ke	stanoveným	pravidlům.	
Dvě	třetiny	školního	roku	trvalo,	než	jsme,	ve	
spolupráci	s rodiči,	kterým	za	to	děkuji,	děti	
opět“	vrátili“	ke	slušnému	chování	k učitelům	
i spolužákům.	Obavy	také	panovaly,	 jak	žáci	
devátého	ročníku	zvládnou	přijímací	zkoušky	
na	střední	školy.	Učitelé	dělali	maximum,	aby	
žáky	motivovali	k učení	a na	přijímací	zkoušky	je	dobře	připravili.	
Úsilí	bylo	velmi	úspěšné.	Dvacet	žáků	z devátého	ročníku	bylo	
hned	v prvním	kole	přijímacího	řízení	na	školy	přijato.	Z toho	
15	žáků	na	obě	zvolené	školy	a 5	žáků	na	jednu	ze	škol,	které	

si	vybrali.	Opravdu	velký	úspěch,	za	kterým	
je	 snaha	většiny	žáků	 i  rodičů	o co	nejlepší	
výsledky	a hlavně	systematická	práce	vyuču-
jících	matematiky	(RNDr.	Hany	Piskořové)	
a  českého	 jazyka	 (Mgr.	 Heleny	 Daňkové).	
Na	víceletá	gymnázia	bylo	přijatých	6	žáků	
z pátých	ročníků	a 3	žáci	ze	sedmých	ročníků,	
dva	ještě	čekají	na	výsledek	odvolání.	

	 	 	 	 	 	 Žáci	 se	 opět	 v  průběhu	 školního	 roku	
účastnili	 soutěží	a olympiád,	kde	 si	 změřili	
své	schopnosti	s vrstevníky	škol	nejen	Povodí	
Ondřejnice.	V minikopané	a v pěvecké	soutěži	
Loutnička	postoupili	do	okresních	kol.	V Lout-
ničce	obsadili	první	místa	i v okresním	kole.	
Úspěšní	byli	i v jiných	soutěžích.

	 	 	 	 	Učitelé	absolvovali	v průběhu	školního	roku	mnoho	kurzů	
dalšího	vzdělávání	z různých	oblastí	a v různých	tématech,	což	
využijí	ve	své	další	práci.	Pracovali	na	již	probíhajících	projek-
tech	např.	Šablony	III,	Světová	škola,	Erasmus	+,	Národní	plán	
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podpory	 (doučování)	 a  také	 společně	připravujeme	 zapojení	
v dalších	projektech	na	příští	roky,	 jako	jsou	Šablony	IV	nebo	
projekt	„Odborné,	kariérové	a polytechnické	vzdělávání	v MSK	
II“	(OKAP),	do	klíčové	aktivity	g3	ABAKU	(zkvalitnění	výuky	
matematiky	–	mentoring	učitelů	ve	výuce).							

					V souvislosti	s válkou	na	Ukrajině	jsme	také	řešili	přijetí	ukrajin-
ských	žáků	do	naší	školy.	V současné	době	máme	ve	škole	dva	žáky.	
Děti	se	i přes	jazykovou	bariéru	do	kolektivu	začlenily.	Spolužáci	
je	přijali	mezi	sebe	a učitelé	se	jim	snaží	maximálně	věnovat.	

	 	 	 	 	 Školní	 rok	byl	 pro	nás	 složitý	 v  souvislosti	 s  nadstavbou	
4. nadzemního	podlaží	školy.	Obec,	jako	zřizovatel	školy,	získala	
dotaci	na	vybudování	dvou	nových	učeben	(informatika	a multi-
mediální	–	jazyková	učebna)	v hodnotě	téměř	20	milionů	(	z toho	
dotace	18	milionů,	finanční	prostředky	obce	Hukvaldy	2	mil.).	
Potýkali	 jsme	se	s hlukem,	prachem,	přítomností	cizích	osob	
ve	škole,	otevíráním	školy	o víkendech,	svátcích,	zabezpečením	
majetku	apod.	Několikrát	protekly	stropy	do	tříd	druhého	stupně.	
Učili	jsme	v různých	prostorách.	Pan	starosta	Luděk	Bujnošek	
téměř	denně	s firmou	problémy	řešil.	V průběhu	letních	prázdnin	
se,	v souvislosti	s touto	nadstavbou,	budou	měnit	odpady	a přívody	
vody,	obklady	a umyvadla	ve	třídách	a kabinetech	z 3. nadzem-
ního	podlaží	až	do	přízemí.	Budou	se	také	rekonstruovat	podlahy	
a stropy	ve	třídách	a kabinetech,	kde	k zatečení	došlo.	Toto	bude	
hradit	firma	z pojištění.	Obec	také	získala	dotaci	na	výměnu	elekt-
roinstalace	a osvětlení	v mateřské	škole,	což	bude	realizováno	také	
o prázdninách.	Děkuji	vedení	obce	Hukvaldy	–	panu	starostovi	
Luďkovi	Bujnoškovi,	paní	místostarostce	Ivaně	Hrčkové,	členům	
rady	obce	Petrovi	Laníkovi,	Tereze	Matulové	a Pavlovi	Reisigovi,	
který	je	zároveň	předsedou	školské	rady.	Také	členům	obecního	
zastupitelstva,	kteří	školu	podporují.	Jedná	se	o systematickou	
péči	o největší	obecní	majetek,	o podporu	vzdělávání	dalších	
generací	–	budoucnost	naší	krásné	obce.	Bez	spolupráce	vedení	
obce	a ředitele	školy	se	samotná	budova	školy	a hlavně	kvalita	
vzdělávání	nemůže	dále	rozvíjet.

Každoročně	také	vyhodnocuji	spolupráci	se	Sdružením	rodičů,	
složkami	obce	a dalšími	spolupracujícími	partnery.	Příkladná	je	
spolupráce	se	Sdružením	rodičů	pod	vedením	Petra	Červinky,	
Daniely	Nyklové	a Pavla	Reisiga.	Velmi	si	 spolupráce	vážím.	
V tomto	školním	roce	se	opět	konalo	mnoho	školních	i mimoškol-
ních	akcí,	na	které	přispěla	obec	Hukvaldy	z dotace	Sdružení	
nebo	z výtěžků	z jednotlivých	akcí.	Podrobnější	informace	budu	
předkládat	ve	výroční	zprávě	za	školní	rok	2021/2022.

Děkuji	všem	učitelům	i ostatním	zaměstnancům	za	zvládnutí	
nelehkých	úkolů,	které	na	počátku	školního	 roku	stály.	Přeji	
všem	zaměstnancům,	dětem	i jejich	rodičům	krásné	prázdniny	
a odpočinkovou	dovolenou.	Těším	se	na	spolupráci	i ve	školním	
roce	2022/2023.

Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy



– 22 –

Úprava prostranství za budovou školy
Součástí	 projektu	 na	 vybudování	 dvou	 odborných	 učeben,	
kabinetů	a toalet	byla	i úprava	prostor	za	budovou	školy	–	vybu-
dování	„dvorku“	(výsadba	rostlin,	lavičky,		asfalt	na	komunikaci	
ke	společenskému	sálu	a uzamykatelná	brána	–	stejný	systém	
jako	do	obory).	Obec	ze	svých	prostředků	vybuduje	několik	
parkovacích	míst	vedle	tělocvičny.	Tato	parkovací	místa	budou	
využívat	zaměstnanci	školy,	kterých,	vzhledem	ke	zvyšujícímu	
se	počtu	žáků	přibývá,	ale	i návštěvníci	akcí	ve	společenském	
sále.	Uzavřením	brány	zamezíme	nekontrolovanému	vjezdu	
cizích	osob,	zvlášť	v době,	kdy	se	v těchto	prostorech	pohybují	
děti	při	venkovních	činnostech.	Nebude	také	možno	nekontrolo-
vaně	plnit	kontejnery	na	komunální	odpad,	které	mají	převážně	
sloužit	 škole	a vedlejší	DPS.	Po	nově	vyasfaltované	cestě	 se	
budou	moci	pohybovat	malí	cyklisté	z mateřské	školy	na	odrá-
žedlech	a koloběžkách.

K nově	vybudovanému	atletickému	oválu	přibyly	z rozpočtu	školy	
„piknikové	sety“,	které	tvoří	venkovní	učebnu	a kterou	v teplých	
dnech	využívají	učitelé	se	svými	žáky.	Techničtí	zaměstnanci	
školy,	spolu	s firmou	Hřiště	Bonita,	vybudovali	nové	pískoviště	
s plachtou,	která	poskytne	dětem	při	hraní	stín	a na	noc	bude	
sloužit	jako	ochrana	proti	vyměšování	psů	a koček.	Pískoviště,	
stejně	jako	atletický	ovál	i vnitřní	hřiště,	slouží	veřejnosti.	

K  zajištění	ochrany	majetku	 jsou	na	budově	 školy	umístěny	
kamery	s velkým	rozlišením	a záznamem.	Dále	je	ostraha	zajiš-
těna	obyvatelkou	DPS	paní	Danou	Tomšejovou,	která	bude	
dohlížet,	aby	večer	byla	na	pískovišti	sundaná	plachta	a v případě	
potřeby	kontaktovala	obecní	policii.	

Děkuji	 vedení	 obce	Hukvaldy	 za	 spolupráci	 při	 zlepšování	
podmínek	pro	vzdělávací	činnost	školy.

Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy  
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S 9. třídou v Praze
Prahu	plnou	slunce	si	od	19.	do	21.	května	užili	žáci	9.	 třídy.	
Na	Pražském	hradě	si	s panem	průvodcem	připomněli	důležité	
momenty	historie	naší	země.	Ve	Stavovském	divadle	zhlédli	
hru	Oběd	u Wittgensteina,	v níž	exceloval	Saša	Rašilov.	Velmi	
příjemná	byla	projížďka	lodí	po	Vltavě,	v cíli	plavby,	nádherné	
trojské	zoo,	se	dětem	mimo	jiné	předvedla	slůňata	při	koupeli.	
Děti	také	navštívily	Národní	muzeum,	nebo	Národní	technické	
muzeum,	část	z nich	zamířila	i do	České	národní	banky,	která	
zrovna	slavnostně	otevírala	svou	novou	interaktivní	expozici.	

Mgr. Helena Daňková   
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Mazaný hloupý honza

ZájeZd žáků Základní školy  
a Mateřské školy leoše janáčka Hukvaldy do velké Británie

O  hloupém	Honzovi	 vyprávěly	 příběh	 děti	 z  dramatického	
kroužku.	Ve	čtvrtek	2.	června	pozvaly	své	 rodiče,	prarodiče	
a sourozence	do	sálu	školy,	aby	je	potěšily	a předvedly	jim,	co	se	
v kroužku	naučily.	Po	představení,	jež	se	podle	ohlasů	divákům	
líbilo,	své	hosty	pozvaly	na	s  láskou	připravené	občerstvení.	
Děti	mě	svým	přístupem	k práci	v kroužku	velmi	potěšily,	jsou	
učenlivé	a kreativní.	Práce	s textem	jim	prospívá,	zdokonalují	

svůj	verbální	projev.	V této	souvislosti	také	moc	děkuji	naší	paní	
ředitelce	a vedení	obce,	kteří	pro	školu	získali	dotaci	na	nákup	
bezdrátových	mikrofonů.	Díky	nim	diváci	malým	hercům	dobře	
rozumí,	děti	svůj	mluvní	projev	velmi	dobře	vnímají	a mohou	
jej	zdokonalovat.					

Mgr. Helena Daňková, učitelka 

První	květnové	pondělí	 se	50	žáků	a 4	pedagogové	ZŠ	a MŠ	
Leoše	Janáčka	Hukvaldy	vydalo	na	dlouho	připravovanou	cestu	
do	Anglie.	Vyjeli	jsme	v 11.00	hodin	dopoledne	od	školy	a v úterý	
v 8.00	 ráno	 jsme	se	procházeli	po	pobřeží	 lázeňského	města	
Brighton.	Spoustu	zábavy	si	děti	užily	v zábavním	mole	Palace	
Pier.	Prohlédli	jsme	si	Sealife	Centre,	Royal	Pavilion	a z vrcholu	

vyhlídkové	věže	British	Airways	 i360	obdivovali	 velikou	část	
města.	Večer	nás	autobus	dovezl	do	města	Eastbourne,	kde	jsme	
byli	ubytovaní.

Druhý	zájezdový	den	byl	pro	děti	plný	očekávání	z návštěvy	
Harry	Potter	 studií	 v  Londýně.	 Příznivci	 tohoto	 kouzelnic-

kého	učně	si	 rozhodně	přišli	
na	 své,	 protože	 tolik	 triků,	
modelů	a  zábavy	 se	opravdu	
hned	 tak	 na	 jednom	 místě	
nevidí.	Den	plný	zábavy	jsme	
cestou	do	Eastbourne	zakon-
čili	procházkou	po	křídových	
útesech	Seven	Sisters.

Třetí	 den	 pobytu	 začínal	
poměrně	časně	ráno,	kdy	jsme	
se	v 6.30	hodin	ráno	rozlou-
čili	v ubytování	a vydali	se	na	
cestu	 do	Londýna.	Celý	 den	



– 25 –

nám	v metropoli	krásně	svítilo	a hřálo	slunce.	V tomto	duchu	
se	nesla	i celá	návštěva	tohoto	dynamického	města.	Navštívili	
jsme	základní	pamětihodnosti	jako	Big	Ben,	Wesminster	Abbey,	
Tower	Bridge,	Houses	of	Parliament,	Buckingham	Palace.	Závěr	
našeho	zájezdu	jsme	strávili	projížďkou	na	lodi	po	řece	Temži.

Ve	večerních	hodinách	 jsme	plní	dojmů	nasedli	do	autobusu	
a vydali	se	na	cestu	domů.	Páteční	podvečer	už	děti	 i učitelé	
trávili	doma,	v kruhu	rodinném	a nadšeně	vyprávěli	zážitky	
a sdíleli	fotografie.	Krátký	videoklip	z výletu	je	možno	shlédnout	
na	youtube	kanále	ZŠ	L.	Janáčka	Hukvaldy.

A jak zájezd viděly děti?

Zájezd	jsem	si	hodně	užila.	Nejvíce	se	mi	líbil	Hyde	Park.
Lucie Krejsová, 7. B

Do	Anglie	 jsem	se	moc	těšila.	Viděli	 jsme	hodně	zajímavých	
památek.	Určitě	se	tam	chci	podívat	znovu.

Elena Kazíková, 5. A

Do	Anglie	jsem	se	moc	těšila.	S kamarády	jsem	poznala	nová	
zajímavá	místa,	 která	mne	moc	zaujala.	Určitě	 se	 znovu	do	
Anglie	podívám.

Klára Žáčková, 7. B

V Anglii	 to	bylo	super.	Poznala	 jsem	hodně	nových	míst	 i  se	
seznámila	s novými	kamarády.	Určitě	se	do	Anglie	chci	podívat	
znovu!	

Amélie Bílá, 5. B

Cesta	byla	dlouhá,	ale	bylo	to	super.	Byli	jsme	super	kolektiv.
Oliver Sládek, 6. A

V Anglii	se	mi	nejvíce	líbily	památky,	hlavně	Big	Ben.	Moc	se	
nám	líbilo	v Harry	Potter	studiích.	Všechno	tam	bylo	krásné,	
dokonce	i počasí,	ale	v autobuse	to	bylo	strašné.	

Zuzana Pěluchová, 7. B

Navštívili	 jsme	Harry	Potter	studia,	kde	byly	různé	zajímavé	
super	věci.

Pavel Kolecký, 6. A

V Anglii	to	bylo	super.	Cesta	byla	sice	náročná,	ale	stálo	to	za	to!	
Těším	se	na	další	výlety	a určitě	se	někdy	do	Anglie	vrátím	znovu.	

Rozálie Lyčková
Silvie Jati, vedoucí a hlavní organizátorka zájezdu
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Zážitkový program pro žáky Z 2. stupně ZŠ a mŠ L. Janáčka HukvaLdy
Koncem	dubna	2022	celkem	čtyři	třídní	kolektivy	odjely	ve	dvou	
termínech	na	zážitkový	pobyt	pořádaný	vzdělávací	agenturou	do	
Českého	Těšína.	Dva	sedmé	ročníky	se	pobytu	účastnily	v termínu		

21	-	22.	4.	2022	s Mgr.	Vandou	Filkovou.	Žáci	osmého	a devátého	
ročníku	v Těšíně	strávili	pondělí	25.	4.	a úterý	26.	4.	2022	v dopro-
vodu	Mgr.	Martina	Schwarze.

Všichni	 účastníci	 si	 na	 vlastní	 kůži	 vyzkoušeli,	 jaké	 je	 to	 žít	
v totalitě.	Prostřednictvím	LARPu							(z anglického	live	action	
role	play)	a pod	vedením	pedagogických	pracovníků	z agentury,	se	
žáci	mohli	stylizovat	do	předem	připravených	rolí.	Chodili	fiktivně	
do	práce,	platili	daně,	starali	se	o děti,	vyřizovali	na	úřadech	apod.

Uvědomili	si,	že	ke	spokojenému	životu,	kromě	materiálních	věcí,	
určitě	potřebují	také	svobodu,	které	si	v současné	době	více	cení	
a lépe	rozumí	jejímu	významu.

Program	byl	spolufinancován	z programu	Erasmus+	a byl	pro	
všechny	účastníky,	včetně	pedagogického	doprovodu,	zdarma.

Silvie Jati, koordinátorka projektu
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Obecní knihOvna infOrmuje

Autorské čtení – Martin Holexa

V pátek	18.3.2022	se	v knihovně	usku-
tečnilo	autorské	čtení	místního	autora	
Martina	Holexy	a současně	také	křest	
jeho	 prvotiny	 –	 Tajemství	Malinové	
hůrky.	 Ukázky	 z  textu	 doprovodila	
hudebně	 autorova	 skupina	 Řehole	
(Fanda	 Řeháček,	 Martin	 a  Terka	
Holexovi),	která	po	skončení	oficiální	
části	programu	pokračovala	ve	volném	muzicí-
rování	za	mohutné	podpory	všech	přítomných.	

Kniha	Tajemství	Malinové	hůrky	 je	 románem,	
v  němž	 se	 prolínají	 několik	 časových	 rovin.	
Baronka	Elizabeth,	 žijící	 na	 předměstí	 Bostonu,	 vypráví	 na	
sklonku	života	své	vnučce	Lů	příběh	svého	mládí.	Lů	odhaluje	
mnohá	tajemství,	která	měla	zůstat	zapomenuta	a vnáší	světlo	
do	otazníků	rodinné	historie.		

Děkujeme	Martinovi	za	velmi	příjemný	kulturní	zážitek	a přejeme	
v jeho	další	tvorbě	ještě	mnoho	podobných	úspěchů.	

Noc s Andersenem – děsivější než obvykle

Letošní	celorepubliková	akce	Noc	s Andersenem	vyšla	na	1. 4.	
2022.	 Jelikož	 je	kapacita	knihovny	poněkud	menší	 a bylo	by	
složité	vybírat	adepty	z celé	školy,	uspořádali	jsme	přespání	pro	
ty,	kteří	navštěvují	literárně	–	tvůrčí	kroužek	nebo	se	v minulém	
roce	zúčastnili	projektu	Vdechni	život	knize.	Jednalo	se	o žačky	
7.  ročníku	a na	 jejich	speciální	přání	 jsme	akci	pojali	v horo-

rovém	duchu.	Hned	po	příchodu	proběhla	hra	–	
Únikovka	z knihovny,	která	byla	natolik	zapeklitá,	
že	 její	vyluštění	trvalo	vítězné	skupince	hodinu	
a půl.	Cílem	bylo	získat	klíč	a dostat	se	z knihovny	
ven.	V průběhu	luštění	museli	hráči	využít	i infor-
mace	uvedené	na	webu	nebo	oprášit	své	chabé	

znalosti	morseovky.	Po	vyluštění	na	účastníky	čekala	večeře	–	
pizza.	Posilněni	jsme	se	pustili	do	přípravy	scénky,	která	pojed-
nává	o čtenáři,	 jemuž	se	nevyplatilo	vracet	knihy	do	knihovny	
se	zpožděním	a navíc	tajně	v noci,	protože	to	je	doba,	kdy	z knih	
vylézají	knižní	hrdinové	a může	to	být	velmi	děsivé.	Výsledné	video	
si	můžete	prohlédnout	na	facebooku	knihovny.	Horovou	atmo-
sféru	jsme	udržovali	také	poslechem	povídky	Raye	Bradburyho	

Obecní knihOvna infOrmuje
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–	Zástup.	Po	filmové	pohádce	na	dobrou	noc	jsme	se	v pozdních	
nočních	(ranních)	hodinách	odebrali	do	spacáků	mezi	regály.

Knížka pro prvňáčka – Dubánčí příběhy

V  letošním	 roce	 jsme	 opět	 zapojeni	 do	 projektu	Knížka	 pro	
prvňáčka.	V rámci	tohoto	projektu	dostávají	prvňáčci	při	pasování	
na	čtenáře	knihu,	kterou	je	v letošním	roce	Dubánek	a tajný	vzkaz	
z nakladatelství	Triton	od	autorky	Kláry	Smolíkové	a fotografa	
Petra	Václavka.	Kniha	je	specifická	tím,	že	je	dostupná	jen	pro	
prvňáčky	zapojené	do	projektu,	takže	ji	v knihkupectví	nenajdete.	
V  rámci	 projektu	 jsme	 se	 také	 sešli	 s  prvňáčky	 v  knihovně.	
Prohlédli	jsme	si	knihovnu	i knihy,	poslechli	jsme	si	popletenou	
pohádku	o Červené	Karkulce	a zazpívali	si	nějaké	lidové	písničky	
s  harmonikou.	Všichni	prvňáčci	 dostanou	kromě	knihy	 také	
poukaz	na	registraci	do	knihovny	na	rok	zdarma.	

Promítání v knihovně

Nově	jsme	se	zapojili	do	projektu	Promítejity.cz.	Projekt	umožňuje	
legálně	promítat	filmy	a dokumenty	z filmového	festivalu	Jeden	
svět,	které	se	zaměřují	na	globální	a sociální	problémy,	ekologii	

a další	palčivá	 témata.	Promítali	 jsme	snímek	Krajina	v  tísni	
o problematice	hospodaření	s vodou,	který	nás	zaujal	natolik,	
že	 jsme	se	rozhodli	 jej	postupně	promítnout	 i žákům	druhého	
stupně.	Dalším	snímkem	byl	dokument	Život	začíná	po	stovce	
o švédské	blogerce	Dagny,	která	se	ve	svých	100	letech	pustila	
do	psaní	vlastního	blogu.	Tento	velmi	inspirující	snímek	budeme	
promítat	ještě	znovu	na	podzim	v rámci	Univerzity	třetího	věku.	
Dagny	se	narodila	v roce	1912	a zemřela	letos	v březnu.	

Školní výlet studentů Univerzity třetího věku

Když	jsme	před	dvěma	lety	začínali	s tématem	Klenoty	barokního	
sochařství	v českých	zemích	pod	virtuálním	vedením	doc.	Martina	
Pavlíčka,	PhD.,	dohodli	 jsme	se,	že	si	uděláme	do	Kroměříže	
výlet	a alespoň	na	některé	klenoty	se	podíváme	zblízka.	Bohužel	
nastala	doba	covidová	a našim	plánům	byl	konec.	Na	začátku	
tohoto	semestru	jsme	se	však	rozhodli,	že	své	plány	obnovíme	
a výlet	zrealizujeme.	Termín	padl	na	„tři	zmrzlé“	(12.	-	14.5.)	a po	
pečlivých	přípravách	jsme	tedy	ve	čtvrtek	12.5.	v počtu	10 osob	
vyrazili.	 Počasí	 nás	mile	 překvapilo,	 protože	místo	 původně	
očekávaných	nízkých	teplot	jsme	zažívali	pravé	léto.		

V Kroměříži	jsme	navštívili	Květnou	zahradu	s obsáhlým	výkladem	
skvělé	průvodkyně,	prošli	 jsme	si	místní	muzeum	doslova	od	
sklepa	až	po	půdu	a rozhodně	všem	doporučujeme	se	 tam	jít	
podívat.	V zámku	jsme	měli	štěstí	na	prohlídku	s průvodcem	
panem	Radeckým,	který	je	skutečně	potomkem	onoho	známého	
maršála	Radeckého.	Odpolední	siestu	jsme	prožili	v Podzámecké	
zahradě	příjemnou	komentovanou	projížďkou	elektrovozítkem.	
Třešničkou	 na	 dortu	 byla	 prohlídka	 arcibiskupských	 sklepů	
s degustací.	Před	odjezdem	jsme	ještě	stihli	navštívit	zrcadlové	
bludiště	a velmi	působivou	Expozici	Karla	Kryla.	

V průběhu	pobytu	jsme	vyzkoušeli	mnohé	kavárny	a restaurace	
v okolí	náměstí	a můžeme	tedy	zodpovědně	říct,	že	Kroměříž	
je	skutečně	město,	které	chcete	navštívit,	neboť	se	zde	snoubí	
bohatá	historie	a krásně	zrenovovaná	architektura	s množstvím	
zajímavých	míst	a usměvavými	lidmi	na	každém	kroku.
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V rámci	studia	U3V	se	budeme	od	září	věnovat	tématu	Rituály	
evropských	královských	rodů.	Cena	za	semestr	je	400,-	(+	60	Kč	
na	tisk	materiálů).	Semestr	trvá	jedno	školní	pololetí	a obsahuje	
6	přednášek	(virtuálně	v knihovně).	Aktuálně	čítá	naše	studijní	
skupina	24	seniorů,	nicméně	stále	jsou	k dispozici	volná	místa	
pro	případné	další	zájemce.	V případě	zájmu	o bližší	informace	
kontaktujte	knihovnici.	

Oceněná knihovna

V úterý	24.5.	proběhla	v Městské	knihovně	
v Brušperku	pravidelná	porada	knihovnic	
mikroregionu.	V rámci	porady	proběhlo	
nově	 také	 vyhodnocení	 „Knihovny	
roku	 2021	 –	mikroregionu	Brušperk“,	
kde	byla	oceněna	právě	naše	knihovna.	
Ocenění	jsme	dostali	za	příkladné	služby	
čtenářům,	 rozvoj	 komunitních	 aktivit,	
rozvoj	 čtenářské	 gramotnosti	 a  pomoc	
ostatním	knihovnám.	Na	tomto	místě	je	zapotřebí	také	vyzdvih-
nout	Městskou	knihovnu	v Brušperku,	která	je	naší	pověřenou	
knihovnou	 a  vykonává	 pro	 nás	 regionální	 funkce	 (metodické	
vedení,	správa	regionálního	výměnného	fondu	apod.),	za	což	jí	
patří	velké	díky.	Velice	si	vážíme	uděleného	ocenění,	které	je	pro	
nás	současně	zavazující	k tomu,	abychom	ve	své	snaze	-	zpřístupnit	
knihovnu	co	největšímu	množství	obyvatel	-	pokračovali	dále.	

Děkujeme	na	tomto	místě	i Vám	–	čtenářům	–	za	Vaši	přízeň,	za	to,	
že	si	najdete	čas	a přijdete	do	knihovny	pro	knihy	či	za	vzděláním	
a kulturou	nebo	jen	tak,	protože	v knihovně	je	fajn.	

Markéta Kološová, knihovnice
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Po	 téměř	 dvouleté	 pauze	 se	 členové	 klubu	
seniorů	Hukvaldy	začali	od	měsíce	března	pravi-
delně	 scházet	 v  klubovně.	 Ihned	 v  březnu	 jsme	
navštívili	Hukvaldský	Biskupský	Environmentální	
Resort	„EKOHUBERT“	s průvodcem.	Nostalgicky	jsme	zavzpo-
mínali	na	školní	 léta,	kdy	 jsme	tuto	budovu	navštěvovali	 jako	
školní	jídelnu.	Další	týden	jsme	podnikli	vycházku	k „Vajtovi“.	Při	
konzumaci	tvarůžkových	pochoutek,	piva	a poslechu	harmoniky	
jsme	strávili	příjemné	odpoledne.	Další	 týden	nám	pan	Karel	
Dohnal	vyprávěl	o životě	hudebního	skladatele	Leoše	Janáčka.			

V  dubnu	 proběhla	 výroční	 schůze.	 Paní	 místostarostka	
Ivana	Hrčková	nám	sdělila,	že	Obec	Hukvaldy	získala	dotaci	
z Programu	na	podporu	zdravého	stárnutí	v MSK	na	rok	2022	
ve	výši	93 000 Kč.	Z tohoto	projektu	je	seniorům	hrazena	doprava	

a vstupy	na	památky	a do	divadel,	ubytování	a stravu	
si	zúčastnění	hradí	sami.

Zatím	 jsme	 v  rámci	 tohoto	 projektu	 navští-
vili	 divadelní	 představení	 –	 muzikál	 „Harpagon	 je	 lako-
mec?“v Ostravě.		Také	jsme	se	zúčastnili	exkurze	do	České	televize	
v Ostravě.	Navštívili	jsme	studio,	odkud	se	vysílá	„Dobré	ráno“	
a Sama	doma“	a dále	 studio	 zpravodajství.	Prohlédli	 jsme	 si	
střižnu	i pracoviště	režie.	Exkurze	byla	velice	zajímavá	a všem	
se	líbila.	Poté	jsme	navštívili	vyhlídkovou	věž	radnice	Ostrava,	
odkud	jsme	si	Ostravu	prohlédli	z ptačí	perspektivy.

Těšíme	se	na	další	akce	z projektu	„Podpora	hukvaldských	
seniorů	při	cestách	za	kulturou	a poznáváním	krás	naší	země“.		

Dagmar Blahutová, Foto: Stanislav Gelnar

z činnosti klubu
Klubu seniorů HuKvaldy 
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TurisTické léTo v lašské bráně beskyd
Léto	je	před	námi	a s ním	i mnohé	venkovní	aktivity,	na	které	

mnozí	z Vás	čekali	celou	zimu.	Na	co	se	můžete	těšit	v Lašské	
bráně	Beskyd?	Připravili	jsme	pro	Vás	hned	několik	zajímavých	
turistických	akcí.		

Rok	se	s rokem	sešel	a už	tu	máme	2.	ročník	velmi	úspěšného	
projektu	určeného	zejména	rodinám	s dětmi.	Hledání Lašského 
pokladu 2022	bude	letos	probíhat	v poněkud	pozměněné	variantě,	
podstata	ale	zůstává	stejná	jako	loni.	Jen	pro	připomenutí,	 jak	
vypadal	jeho	úvodní	ročník?	

Od	května	2021	si	obyvatelé	a turisté	mohli	zahrát	Lašský	
poklad,	hru	pro	všechny	generace	odhalující	krásy	Lašské	brány	
Beskyd.	Tuto	naučně-poznávací	venkovní	hru	připravila	Lašská	
brána	Beskyd	na	území	všech	čtyř	obcí,	které	sdružuje.	Ve	Štram-
berku,	v Příboře,	v Kopřivnici	a na	Hukvaldech	si	tak	mohli	až	do	
konce	října	2021	projít	osm	různých	tras	plných	nádherné	přírody,	
dozvědět	se	mnoho	nového	a zajímavého	o regionu	a v neposlední	

řadě	strávit	příjemný	čas	ve	společnosti	svých	blízkých,	rodinných	
příslušníků,	kamarádů	a známých.			

Trasy	z roku	2021	už	jsou	minulostí.	Letos,	v průběhu	června,	
otevřeme	celkem	4	nové	turistické	trasy,	v každé	z obcí	LBB	jednu.	
Účastníky	hry	zavedeme	většinou	na	méně	známá	místa.	To	ovšem	
neznamená,	že	nebude	co	obdivovat,	že	se	nebude	čím	bavit,	
že	bude	nouze	o překvapení.	V obcích	LBB	se	nachází	mnoho	
krásných	míst,	o kterých	často	neví	ani	samotní	obyvatelé	regionu.	
Průvodcem	dětí	bude	opět	skřítek	Lašánek,	který	se	po	zimě	těší,	
že	bude	moci	hledačům	pokladu	ukázat	své	království	a v případě	
nesnází	i pomoci	s luštěním	hádanek.	

Každý,	kdo	si	bude	chtít	zahrát,	si	nejprve	v příslušném	infor-
mačním	centru	vyzvedne	leták	a hrací	kartu	s otázkami	a mapou	
(nebo	si	je	stáhne	z webu).	Poté	se	vydá	na	trasu	plnou	hádanek.	
Když	správně	odpoví	na	všechny	otázky,	odkryje	se	mu	na	konci	
trasy	 tajenka.	S  tajenkou	 se	 vrátí	 zpět	 do	 IC,	 kde	 ji	 předloží	
a bude	mu/jí	umožněno	hledat	poklad.	Jakou	podobu	bude	mít,	
nebudeme	v  tuto	chvíli	prozrazovat.	Jedná	se	o překvapení…	
V každém	případě	každý,	kdo	najde	všechny	4	poklady	obcí	LBB,	
se	bude	moci	zapojit	do	slosování	o velký	Lašský	poklad,	které	
proběhne	na	konci	roku	2022.	

Vzhledem	 k  nega-
tivním	zkušenostem	orga-
nizátorů,	kdy	se	relativně	
často	poklady	ztrácely	či	
přemisťovaly	 z  původ-
ního	místa	a díky	bezco-
vidové	 situaci,	 doznává	
letošní	 ročník	Lašského	
pokladu	několika	změn.	
Tou	podstatnou	je	návrat	
místních	 a  turistů	 do	
informačních	 center,	
která	 budou	 hráčům	
posky tovat	 základní	
informace	 o  hře,	 budou	
si	 moci	 zde	 vyzvedávat	
leták	 a  hrací	 karty	
a v neposlední	řadě	tam	budou	i poklad	hledat.	Věříme,	že	hra	
zaujme	především	rodiny	s dětmi,	 tak	 jak	tomu	bylo	nakonec	
i v případě	1.	ročníku.	Počet	tras	jsme	snížili	z 8	na	4,	a to	i díky	
tomu,	že	zdatnějším	turistům	je	určena	turistická	výzva	v podobě	
Koruny	Podbeskydí	2022.	

Lašská Brána
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Ochrana živOtníhO prOstředí je prO naši spOlečnOst priOritOu
Život bez elektrospotřebičů si v dnešní době 

lze jen těžko představit. Obklopují nás a staly se 
součástí našich každodenních činností. Elek-
trozařízení však obsahují množství materiálů, 
které pocházejí z neobnovitelných zdrojů. Jejich těžbou je 
významně zatěžováno životní prostředí. Pro zajištění sběru 
a  recyklace vysloužilých elektrozařízení  spolupracujeme 
s kolektivním systémem ASEKOL. Správná recyklace výrobků 
totiž přináší životnímu prostředí významnou úlevu. Jakým 
rozsahem jsme přispěli k  lepšímu životnímu prostředí, se 
dozvídáme z environmentálního vyúčtování zpracovaného 
společností ASEKOL. Díky zodpovědné recyklaci vznikají 
úspory ve spotřebě elektrické energie, primárních surovin, 
vody, okyselování prostředí a produkci skleníkových plynů.

Certifikát	environmentálního	vyúčtování	vyčísluje	přínos	naší	
obce	k ochraně	přírody	v roce	2021.	Vyplývá	z něj,	že	díky	5 849 kg  
odevzdaných	elektrozařízení	jsme	uspořili	59,62 MWh	elektřiny,	
5 717,60 litrů	ropy,	216,70 m3	vody	a 4,25	tun	primárních	surovin.	

Navíc	jsme	snížili	emise	skleníkových	plynů	CO2 	ekv.	
O 21,22 tun,	a produkci	SO2	ekv.	(který	zapříčiňuje	
okyselování	prostředí)	o 412,59 kg.

Každý	kus	vytříděného	elektra	se	počítá,	což	
dokazuje	příklad	100	vytříděných	notebooků,	které	uspoří	10	
MWh	elektřiny.	Takové	množství	odpovídá	3leté	spotřebě	elek-
třiny	rodiny	žijící	ve	standardním	bytu.	Za	100	kg	vytříděných	
elektrospotřebičů	se	ušetří	takové	množství	ropy,	které	by	stačilo	
na	výrobu	benzínu	pro	cestu	z Prahy	do	Paříže.	Děkujeme	všem,	
kteří	pečlivě	 třídí	odpad	a přispívají	 tak	k ochraně	životního	
prostředí.

Environmentální	vyúčtování	je	vypočítáváno	pomocí	studie	
životního	cyklu	výrobku	(tzv.	LCA	–	Life	Cycle	Assessment),	která	
vypovídá	o dopadech	výroby	a recyklace	jednotlivých	elektrozaří-
zení	na	životní	prostředí.	Studie	zohledňuje	všech	6 skupin	elek-
trospotřebičů,	jejichž	zpětný	odběr	kolektivní	systém	ASEKOL	
zajišťuje.

odpady

2.	ročník	Koruny	Podbeskydí	je	určen	všem,	kteří	mají	chuť	
vypravit	se	do	nádherné	podbeskydské	přírody.	Letos	pořada-
telé	–	Dům	dětí	a mládeže	Kopřivnice,	Zdravé	město	Kopřiv-
nice	a Lašská	brána	Beskyd	–	vybrali	celkem	14	vrcholů	a zají-
mavých	míst.	 	Některé	nabízejí	krásné	výhledy	do	krajiny,	 jiné	
zase	zážitek	v podobě	zvýšené	tepové	frekvence	účastníka	nebo	
romantickou	atmosféru.	Ke	zdolání	Koruny	Podbeskydí	2022	je	
potřeba	navštívit	místa	v okolí	Kopřivnice,	Štramberka,	Příbora	
a Hukvald.					

Pro	koho	by	zdolání	všech	14	vrcholů	a krásných	míst	bylo	
příliš,	může	 si	 vybrat	 jen	 7	 z  nich	 a  namísto	 Koruny	 zdolat	
Korunku.	Tato	turistická	výzva	končí	30.	září	2022.	Pro	všechny,	
kdo	splní	podmínky	výzvy,	je	v Informačním	centru	Kopřivnice	
připravena	pěkná	odměna.	Více	informací	o projektu	najdete	na	
www.lasska-brana.cz/cz/clanek/koruna-podbeskydi-2022.	

Nezapomínáme	ale	ani	na	cyklisty.	S rozmachem	elektrokol	
se	stává	čím	dál	 tím	více	míst	a vrcholů	Lašské	brány	Beskyd	
dostupných	široké	veřejnosti.	I proto	jsme	loni	projížděli	oblast	
LBB	a tvořili	pro	Vás	ty	nejzajímavější	cyklo-výlety.	Výsledkem	
jsou	Lašské cyklotoulky,	jejichž	popis	včetně	fotografií	a map	ke	
stažení	je	k dispozici	na	www.lasska-brana.cz/cz/zabava-a-sport/
horska-cyklistika.	V této	aktivitě	budeme	pokračovat	i letos,	a tak	
počet	cyklotoulek	bude	narůstat.		

Jak	je	vidno,	v LBB	se	v létě	nebudou	nudit	ani	děti,	ani	dospělí.	
Doufáme,	že	prázdninové	počasí	vyjde	na	jedničku	a že	si	každý	
užije	nádherného	prostředí	Lašské	brány	Beskyd,	ať	už	ji	bude	
objevovat	pěšky	nebo	na	kole.			

Autor fotografií: Tomáš Kamín (Lašská brána Beskyd)
Kontakt: Tomáš Kamín

vedoucí Informačního centra Kopřivnice
koordinátor Lašské brány Beskyd

mobil: 734 171 755, e-mail: vedouci.ic@kdk.cz
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BRKO (BiOlOgicKy ROzlOžitelný KOmunální Odpad) 
Jelikož je tu období sečení trávy, pletí záhonků, úklidu na 

zahrádce a stříhání keřů, připomínáme občanům, kam mohou 
tento biologicky rozložitelný odpad umísťovat:

1. Sběrné zelené kontejnery jsou umístěny: v Drážkách 
u rybníka na Dolním Sklenově a u zemědělského družstva 
v Rychalticích a mnoho domácností má od obce kompostéry.

Do těchto kontejnerů patří:	tráva	a ostatní	rostlinné	zbytky,	
listí,	 zbytky	 ovoce	 a  zeleniny,	 kuchyňské	 zbytky	 rostlinného	
původu.

Do BRKO NEPATŘÍ:	uhynulá	zvířata	a živočišné	zbytky	
z domácích	zvířat,	kuchyňské	zbytky	živočišného	původu	(maso,	
kosti,	skořápky	od	vajec),	použité	hygienické	potřeby,	velké	větve	
a drobné	stromy.

2. Plocha mezi sběrným dvorem a silážními žlaby v Rychal-
ticích: zde	můžete	ukládat	velké	větve	ze	stromů	a keřů	a vánoční	
stromečky,	které	se	poté	štěpkují.	

V případě,	že	jsou	kontejnery	plné,	můžete	telefonicky	infor-
movat	Obecní	úřad	Hukvaldy	na	tel:	558	699	213.	

Prosím	o dodržování	pravidel.	Bohužel	si	občané	často	pletou	
pojmy	a do	těchto	kontejnerů	z pohodlnosti	hází	vše,	co	se	jim	
nehodí.

Upozorňujeme	 také,	 že	 tento	odpad	nepatří	do	popelnic,	
navyšuje	se	tím	množství	komunálního	odpadu	a tím	hrozí	i vyšší	
poplatky	za	skládkování,	které	se	mohou	promítnout	do	ročního	
poplatku	za	odpady!

Pokud	si	nebudete	vědět	rady	s různými	odpady,	prosím	raději	
zavolejte	předem	na	obecní	úřad	a my	Vás	nasměrujeme.

Děkujeme	za	pochopení.

Ivana Hrčková, místostarostka

Obec Hukvaldy

00297194

377,704

 7 376 830

tun

MJ
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StatiStika množStví vyvezeného odpadu za rok 2021 v obci hukvaldy
(podle jednotlivých kategorií)

Kategorie 
odpadu

Kód druhu 
odpadu Název druhu odpadu Množství 

v tunách 2021

O 150 101
200 101

Papírové	a lepenkové	
obaly	
Papír	a lepenka

1,6160,643

N 150 110 Obaly	se	zbytky	nebez-
pečných	látek 0,664

N 160 114 Nemrznoucí	kapaliny 0,043

N 160 601 Olověné	akumulátory 0,040

O 170 102 Cihly 140,40

O 200140 Kovy 1,14

O 170 405 Železo	a ocel 6,15

O 200102 Sklo 56,67

O 200 110 Oděvy 5,59

N 200 114 Kyseliny 0,015

N 200 119 Pesticidy 0,034

O 200 125 Jedlý	tuk	a olej 0,752

N 200 127 Barvy	a lepidla 1,553

N 200 129 Detergenty 0,024

N 200 132 Léčiva 0,023

O 200 139 Plasty 71,659

O 200 201 Biologicky	rozložitelný	
odpad 115,27

O 200 203
Jiný	biologicky 
rozložitelný	odpad	
(hřbitovy)

15,62

O 200 301 Směsný	komunální	
odpad 402,60

O 200 307 Objemný	odpad 75,12

O 200 307 Objemný	odpad 75,12

Příjmy za odpady za rok 2021

Příjmy EKOKOM (papír, plast, sklo) 2017 - 2021

Příjmy	od	občanů 1	159	279,00	Kč

Příjmy	od	chatařů	(za	nemovitost) 					77	971,00	Kč

Příjmy	od	podnikatelů 					51	479,00	Kč

Příjmy	z prodeje	druhotných	surovin 					41	100,00	Kč

Příjmy	za	elektrozařízení	(ASEKOL,	
ELEKTROWIN) 							8	148,00	Kč

Příjmy	EKOKOM 		559	115,50	Kč

Rok 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Celkem za rok

2021 128	311,60 148	833,60 142	045,00 139	925,50 559	115,50

2020 116	198,00 125	281,00 130	353,00 131	203,49 503	035,49

2019 103	423,00 123	307,50 113	394,50 125	281,00 465	406,00

2018 79	858,00 109	438,50 127	907,50 105	665,00 422	869,00

2017 73	158,50 102	374,00 111	434,00 89	568,00 376	534,50

Je	pozitivní,	že		více	třídí	a tím	se	nám	i navyšuje	
odměna	za	tříděný	odpad	(viz.	tabulka	příjmy	od	
EKOKOMU).

Od	měsíce	 června	 začala	 svozová	 firma	 –	
Frýdecká	skládka	a.s.	vážit	tříděný	odpad	přímo	
v autě	díky	nainstalovaným	váhám.	Tento	systém	
by	měl	více	zpřesnit	množství	vytříděného	odpadu.

Ivana Hrčková,  
místostarostka
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PŘÍLOHA TISKOVÉ ZPRÁVY 
 

Výsledky systému EKO-KOM za rok 2021 
 
Na trh v ČR bylo v roce 2021 celkem uvedeno 1,33 milionu tun obalů, z toho se pak podařilo vytřídit 
a předat k recyklaci nebo jinému využití 1,02 milionu tun, tzn. celková míra recyklace a využití 
dosáhla 77 %.     
 
Nejvyšší míry celkového využití se podařilo dosáhnout tradičně u papírových obalů, míra recyklace 
činila 88 % a další 3 % byla využita energeticky. U skla dosáhla míra recyklace 88 % a u kovových 
obalů 63 %. U ostře sledovaných plastových obalů se míra dosažené recyklace zvýšila oproti roku 
2020 na 43 % a energeticky využito bylo dalších 32 %. Celková míra využití plastových obalů tak 
dosáhla 75 %. Je vhodné připomenout, že vytříděné odpadní plasty jsou velmi různorodé a obsahují i 
neplastové příměsi. To komplikuje dotřídění plastů a snižuje účinnost dotřiďovacích linek oproti jiným 
materiálům. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyšší účinnost dotřídění na třídících linkách bohužel sebou nese i vyšší náklady na energie a lidskou 
práci. Proto jsme v minulém roce zvýšili finanční odměny třídičkám i ve vazbě na dosahované 
účinnosti dotřídění. 
 
V České republice se dlouhodobě daří udržovat vysokou účast obyvatel na třídění odpadů. Tato 
činnost je již pro většinu národa naprostou samozřejmostí, v roce 2021 pravidelně třídilo své odpady 
73 % obyvatel. Jak vyplývá z nejnovějších průzkumů, nejčastěji třídí odpady lidé ve věkové kategorii 
30 až 49 let. Byť se loni procento třídičů nezvýšilo, celkem významně se však zvýšila výtěžnost 
tříděného odpadu přepočtená na jednoho obyvatele.  
Každý Čech loni vytřídil do barevných kontejnerů a menších nádob umístěných přímo u domů 
bezmála 72 kilogramů odpadů, což je meziročně o 5 kilogramů více! K velkému posunu došlo 
především u kovů, těch vytřídil každý obyvatel v průměru o 3,2 kilogramu více než v roce 2020.    
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Jedním z hlavních faktorů, které často rozhodují o tom, zda lidé své odpady třídí, je určitý komfort. To 
znamená, že barevných kontejnerů musí být dostatek a lidé to k nim nesmí mít daleko.  
Splnění nových ambiciózních cílů evropských směrnice vyžaduje další nárůst třídění, a proto 
spolupracujeme s obcemi na intenzifikaci zahušťováním sběrné sítě tam, kde dosud neodpovídá 
potřebám domácností. Nicméně již dnes Česká republika disponuje jednou z nejkvalitnějších 
sběrných sítí v Evropě, lidé mají k dispozici více než 678 000 barevných kontejnerů a menších nádob 
na tříděný odpad. A s každým rokem se zkracuje i vzdálenost, kterou musí k nejbližším barevným 
kontejnerům absolvovat. V roce 2021 se průměrná vzdálenost zkrátila o další metr, na pouhých 89 
metrů (to je zhruba 127 kroků). Přitom v roce 2001 byla průměrná vzdálenost okolo 200 metrů.   
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Nádobový sběr je v České republice doplněn ještě dalšími způsoby sběru tříděného odpadu – někde 
tak mohou občané třídit odpady doma rovnou do barevných pytlů, případně prostřednictvím 
sběrných dvorů nebo výkupen druhotných surovin. Novinkou posledních let je i tzv. vícekomoditní 
nádobový sběr, kdy lze například do žlutého kontejneru třídit spolu s plasty i kovy či nápojové kartony 
v návaznosti na dotřiďovací linku, která je schopná jednotlivé frakce efektivně odtřídit pro účely 
materiálové recyklace. Tyto způsoby sběru narůstají na oblibě, protože často řeší prostorová omezení 
v obcích a přináší také úspory exhalací při zajišťování svozu.  
 
 

 
 „Docházková vzdálenost k barevným kontejnerům je v motivaci obyvatel k třídění odpadů jedním 
z klíčových faktorů. V roce 2021 se  udávaná průměrná vzdálenost, kterou musí lidé s tříděným 
odpadem ujít, zkrátila na 89 metrů“, říká ředitel oddělení komunikace EKO-KOM, Lukáš Grolmus.   
 
Sruktura nákladů systému EKO-KOM 
Celých 98,5 % ročních nákladů AOS EKO-KOM, a.s., bylo v roce 2021 použito na zajištění sdruženého 
plnění. Konkrétně bylo rozdělení následující: více než 83 % představovaly přímé náklady odpadových 
činností (sběr obalů a zajištění sběrné sítě v obcích, sběr a využití průmyslových obalů, dotřídění 
odpadů z obalů, přímá podpora recyklace obalových odpadů). A vzhledem k tomu, že pro třídění 
obalových odpadů jsou klíčové obce a jejich obyvatelé, připadá největší část právě na obce. Přímé 
platby zapojeným obcím za zajištění zpětného odběru obalových odpadů a sběrné sítě a za jejich 
předání prostřednictvím svozových firem k dotřídění a zpracování v roce 2021 tvořily celkově 63,5 %. 
Výše odměn obcím je pak závislá zejména na množství vytříděných odpadů a roste spolu s účinností 
systému sběru. Téměř 20 % celkových nákladů systému tvořily náklady na dotřídění obalových 
odpadů, náklady spojené se sběrem a využitím průmyslových obalových odpadů a na přímou 
podporu recyklace a využití odpadů z obalů. 
 
Bezmála 8 % nákladů (7,7 %) bylo nutné vynaložit na tvorbu zákonem předepsané rezervy. 
V minulosti byla vytvářena kapitálová rezerva, z níž se pak hradily například mimořádné náklady AOS 
na sběr a recyklaci obalových odpadů při neočekávaných propadech cen druhotných surovin. Dle 
nové legislativy je tvorba rezervy pro AOS již povinná. Tato povinnost je stanovena v § 21a zákona č. 
477/2001 Sb., o obalech, kde je přímo uvedeno, že „Autorizovaná společnost je povinna vytvořit 
rezervu určenou na krytí budoucích nákladů na sdružené plnění povinností osob uvádějících obaly 
na trh nebo do oběhu, zohledňující finanční rizika s tím spojená, jejímž cílem je zajistit kontinuitu a 
dostupnost poskytování služeb ze strany autorizované společnosti.“  
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Výše této zákonné rezervy má do roku 2025 odpovídat nejméně 50 % celkových nákladů 
autorizované společnosti.  A proto, než rezervy dosáhnout této výše, bude jejich tvorba nezbytnou a 
významnou součástí systémových nákladů. 
 
Náklady na zajištění průkazné evidence všech obalových a odpadových toků, a to včetně její kontroly 
a pravidelných auditů, tvořily loni 4,8 %. Necelá 3 % nákladů pak byla vynaložena na povinnou osvětu, 
vzdělávání žáků v oblasti ochrany životního prostředí, informování spotřebitelů a na další činnosti 
vedoucí ke správnému a efektivnímu třídění odpadů v ČR. Vlastní náklady na administrativu a řízení 
činily 1,3 % a zákonné odvody státu představovaly 0,1 % z celkových nákladů.   
 
 

 
 
 
O společnosti EKO-KOM 
Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM zajišťuje provoz systému třídění a recyklace obalových odpadů na základě 
autorizace vydané MŽP dle zákona o obalech 477/2001Sb. Neziskový systém EKO-KOM funguje na principu  aktivní 
spolupráce průmyslových podniků, měst a obcí, úpravců odpadů a jejich finálních zpracovatelů. 
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Ukliďme HUkvaldy 2022
Na	 sobotu	 2.	 dubna	 byla	 naplánována	 akce	 „Ukliďme	

Hukvaldy	2022“,	ale	bohužel	byla	kvůli	sněhové	nadílce,	pod	
kterou	by	se	nám	odpadky	špatně	sbíraly,	nakonec	přesunuta	na	
následující	sobotu	9.	dubna.	I když	ani	tentokrát	nám	počasí	moc	
nepřálo,	pro	změnu	zase	pršelo,	i přesto	jsme	se	nevzdali,	oblékli	si	
pláštěnky	nebo	nepromokavé	bundy	a pustili	se	do	úklidu.	A že	se	
těch	pytlů	opravdu	nasbíralo.	Jednotlivé	skupinky	měly	rozdělené	
úseky	a nakonec	jsme	se	sešli	kolem	poledne	v hospůdce	Koupa-
liště	Hukvaldy,	kde	bylo	pro	všechny	zajištěno	občerstvení.	I přes	

nepřízeň	počasí	byla	akce	velmi	úspěšná	a já	bych	touto	cestou	
moc	ráda	poděkovala	všem	zúčastněným,	kteří	v tento	den	přišli:	
skauti,	hasiči,	turisti,	fotbalisti,	tenisté,	nezávislé	vesnické	ženy	
a jejich	muži,	ale	i maminky	s dětmi	a ostatní	občané.

Velké	poděkování	patří	také	těm,	kteří	využili	pěkného	počasí	
ve	všední	dny	a podíleli	se	na	úklidu	mimo	oficiální	akci,	jednalo	
se	o některé	skauty,	děvčata	ze	zdravotních	cvičení	a rychaltičtí	
rychaltické	hasiče.

Ivana Hrčková, místostarostka

ukliďme hukvaldy
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turisti
Jarní pochod po zarostlém chodníčku 2022

Odbor	Klubu	českých	turistů	při	TJ	Sokol	
Hukvaldy	uspořádal	v sobotu	14.	května	2022	
již	41.	ročník	tradičního	patnáctikilometro-
vého	 turistického	 pochodu	 Po	 zarostlém	
chodníčku.	Jubilejní	 loňský	ročník	počína-
jící	už	čtvrtou	dekádu	musel	kvůli	proticovi-
dovým	opatřením	proběhnout	ve	skromnější	
duchu,	 a  tak	 se	 na	 ten	 letošní	 pořadatelé	
i účastníci	těšili	o to	víc.	Start	i cíl	byl	naplá-
nován	jako	tradičně	z areálu	bývalého	koupa-
liště	na	Hukvaldech,	kde	se	turisté	registrovali	
a mohli	se	před	cestou	občerstvit	vynikající	
tvarůžkovou	pomazánkou.	Jarní	trasa	výpravy	
vedla	přes	Podoboří	a vstupní	bránu	do	obory	
až	na	hrad	Hukvaldy,	kde	měli	registrovaní	
účastníci	zajištěno	bezplatné	vstupné	do	jeho	
areálu	 a mohli	 se	 tak	 zúčastnit	 víkendové	
akce	Lidová	řemesla	–	skupina	Růže	Draka	
zde	po	celý	den	předváděla	ukázky	z lovecké	
a zbrojířské	dílny,	práci	řezbářů,	lukostřelců,	
umění	středověké	kuchyně	a mnoho	dalšího	

z  tradičních	 lidových	řemesel.	Děti	určitě	
potěšila	 i zvířátka	ze	zoochovu	Kružberk.	
Tímto	moc	děkujeme	Muzeu	Beskyd	ve	Frýd-
ku-Místku	a jeho	pobočce	hradu	Hukvaldy	
za	 umožnění	 vstupu.	 Této	 atraktivity	 na	
trase	se	však	nezúčastnili	všichni	(možnost	
využilo	 přes	 50	 účastníků),	 většina	 pak	
pokračovala	oborou	ve	směru	do	Měrkovic	
a okolo	zvoničky	do	skanzenu	„Na	Mlýně“	
v Kozlovicích.	Odtud	 se	 pak	 již	 stoupalo	
k  nejvyššímu	bodu	pochodu	Kubánkovu,	
kde	bylo	přichystáno	další	bohaté	občers-
tvení	(čepované	pivo,	opékané	párky	atd.)	
i posezení.	Tímto	děkujeme	také	SDH	Rych-
altice	za	odvoz	všech	věcí	a jejich	technickou	
podporu.	Z Kubánkova	pak	turisté	pokra-
čovali	přes	Babí	horu	a Janáčkovu	lavičku	
zpět	do	areálu	koupaliště,	kde	na	ně	čekalo	
další	osvěžení	pro	hladová	a žíznivá	bříška	
ve	formě	tvarůžkové	pomazánky	a guláše,	
případně	 jídla	 z  rychlého	 občerstvení	
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hospůdky.	Obsluhy	u registrace	na	startu	a na	občerstvovacích	
zastávkách	se	ujalo	celkem	11	dobrovolníků,	kterým	tímto	také	
mnohokrát	děkujeme.

Každý	registrovaný	účastník	pochodu	získal	účastnický	list,	
na	který	mohl	sbírat	razítka	z jednotlivých	stanovišť.	Letošním	
motivem	razítka	pochodu	byl	žabí	princ,	kamenný	symbol	na	
trase,	který	můžete	potkat	poblíž	Janáčkovy	 lavičky	pod	Babí	
horou.	Pochodu	se	zúčastnilo	celkem	321	registrovaných	turistů,	
většina	byla	přespolních,	ale	 také	mnoho	místních	z okolních	
Fryčovic,	 Brušperka,	 Kozlovic,	Mnišího	 a  Palkovic.	Mnoho	
místních	účastníků	pochodu	se	neregistrovalo,	 takže	celkové	
číslo	zúčastněných	bylo	o mnoho	vyšší	(cca	380).	Počasí	vyšlo	na	
jedničku,	vyloženě	vybízelo	k dlouhé	jarní	procházce,	obdivování	
probouzející	se	přírody	a nabíjení	její	energie,	a také	ke	každoroč-
nímu	setkání	se	s přáteli	po	dvouleté	nucené	pauze.

Celá	akce	proběhla	za	podpory	těchto	organizací:	Turistické	
informační	centrum	Hukvaldy,	Muzeum	Beskyd	Frýdek-Místek	
a jeho	pobočka	hrad	Hukvaldy,	Spolek	Koupaliště	Hukvaldy,	z.s.,	
Minipivovar	Hukvaldy	a obec	Hukvaldy.	Velké	díky	patří	všem	
organizátorům	i zúčastněným.

Michaela Hrčková, člen výboru KČT

(na	plakátku	jarního	pochodu	byla	letos	použita	reprodukce	
akad.	malíře	Jana	Václava	Sládka	z cyklu	Hukvaldské	pohlednice	
– Obora pod Hukvaldy (Myslivna)	z roku	1992.)

Turistický pochod Po zarostlém chodníčku očima 
jednoho z přespolních účastníků pana Pavla Vokáče:

Po	dvouleté	covidové	pauze	pořádali	hukvaldští	turisté	jarní	
„Chodníček“	v  	plné	parádě,	tedy	především	s občerstvením	na	
vrchu	Kubánkov.	Počasí,	které	stejně	jako	my	strádalo	hygienickými	
opatřeními	předchozích	let,	připravilo	ideální	den	pro	pochodo-
vání.	Posuďte	sami:	okluzní	fronta:	356-42,	359-44,	360-30,	teplá	
fronta:	350-38,	345-34,	341-33,	výška,	tlak,	teplota,	rosný	bod:	
570-954-7,	6-3,	6	2.760-725-9,	9-14.	Lepší	počasí	jsme	si	nemohli	
přát.	Nejdříve	jsme	se	vydali	oborou	za	pečlivého	dozoru	stáda	
daňků	pasoucích	se	pod	rozkvetlými	kaštany,	poté	do	pořádného	
kopce	lesem,	vstříc	na	ohni	opečenému	buřtíku	a orosené	odměně.	
Cestou	zpět	do	areálu	hukvaldského	koupaliště,	kde	nás	čekala	další	
odměna,	jsme	míjeli	kamennou	žábu	(líbat	jsme	ji	raději	nezkou-
šeli,	těžko	říci	v co	by	se	proměnila),	mohylu	a Janáčkovu	lavičku	
s nádherným	výhledem	na	zříceninu	hradu.	Máme	to	sice		malinko	
dál	(z Králova	Dvora	je	to	na	Hukvaldy	400	km),	ale	„Chodníček“		
za	tu	trochu	peklíčka	na	D1	stojí.
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koupaliště
Zpráva o činnosti spolku koupaliště Hukvaldy, Z.s.

Máme	za	sebou	již	5	měsíců	provozování	hospůdky	a areálu	
Koupaliště	Hukvaldy,	a tak	bych	vás	rád	seznámil	s tím,	jak	jsme	
se	za	tu	dobu	posunuli.	V současné	době	jsme	dokončili	úpravy	
vnitřního	prostoru	hospůdky,	ve	které	máme	nově	nataženou	
a zrevidovanou	kompletní	elektroinstalaci	včetně	blízkého	pódia,	
dřevníku	a druhého	výdejního	okna	se	zastřešeným	posezením	

vedle	WC.		Máme	v provozu	plně	funkční	místnost	na	přípravu	
jídla,	kde	je	instalován	gril,	dvě	pece	na	pizzu,	trouba	na	dopékání	
pečiva	a tepelná	vitrína.	Díky	tomu	jsme	schopni	nabízet	čerstvé	
pečivo,	grilovaná	kuřata,	vepřová	kolena	a žebra,	párky	v rohlíku,	
klobásy	a další.	Do	výčepu	jsme	dostali	od	pivovaru	Plzeňský	
Prazdroj	nové	otočné	kohouty,	díky	kterým	jsme	schopni	čepovat	
pivo	rychleji	a kvalitněji.	Bohužel	se	ještě	stále	potýkáme	s nedo-
statkem	 zaměstnanců/brigádníků,	 takže	 se	 omlouváme	 za	
občasné	zdržení	ve	frontě	či	jiné	nedostatky,	na	jejichž	odstra-
nění	usilovně	pracujeme.	V klubovně	hospůdky	jsme	nainstalo-
vali	plátno	a projektor	pro	sledování	sportovních	přenosů	apod.	
a budeme	tam	mít	také	hudební	nástroje	pro	případné	komorní	
hudební	večery.		

Nyní	 se	 naše	 aktivita	 přesouvá	 na	 venkovní	 prostory,	
kde	aktuálně	 finišujeme	se	 stavbou	dětského	herního	hradu.	
U posezení	jsou	nainstalovány	deštníky	od	Radegastu	a Kofoly	
a plánujeme	opravu	časem	poškozených	laviček.	Vedle	dřevníku	
budeme	budovat	zákoutí	s posezením	a ohništěm	pro	opékání	
párků	a postupně	se	přesuneme	k řece	Ondřejnici.	Tam	jsme	
vyčistili	část	břehu,	kam	bude	umístěno	posezení	u vody,	a pro	
děti	tam	chceme	vytvořit	mini	lanové	centrum.	

V hlavách	se	nám	toho	honí	 ještě	mnoho,	ale	 těžko	se	dá	
vše	realizovat	okamžitě,	ať	už	z důvodu	pracovní	vytíženosti,	
tak	i finančních.	Závěrem	bych	ještě	velice	rád	poděkoval	našim	
návštěvníkům,	manželům	Markétě	a Radkovi	Celerovým,	kteří	
nám	přispěli	částkou	10.000	Kč	na	rekonstrukci	dětského	hřiště.	
Děkujeme	moc!

Aleš Drlík, statutární ředitel spolku



– 47 –

myslivci
MusíMe Měnit krajinu k lepšíMu

Myslivecký	 spolek	Hukvaldy	hospodaří	
v pronajaté	honitbě	pod	malebnou	zříceninou	
hradu	Hukvaldy.	Na	přibližně	tisíci	hektarech	
vykonává	ve	smíšené	honitbě	právo	myslivosti	
devět	členů.	V posledních	deseti	 letech	byli	
myslivci	velmi	aktivní	při	snaze	měnit	krajinu	
v  okolí	 obce	 Hukvaldy.	Mým	 průvodce	 po	
honitbě	byl	předseda	spolku	Václav	Kološ.

Pane předsedo, když jsme si domlouvali 
schůzku v honitbě, tak jste mi říkal, že se 
chcete bavit především o změně krajiny.

Jednoznačně!	Myslím	si,	že	toto	téma	je,	
a hlavně	stále	více	bude,	velmi	důležité	a pro	nás	
myslivce	i stěžejní.	Nikdo	nepopírá,	že	úkolem	
myslivců	je	péče	a lov	zvěře,	ale	ta	zvěř	musí	
někde	žít.	A také	musí	konečně	myslivci	pochopit,	že	bez	spolupráce	
se	všemi,	kteří	do	přírody	vstupují,	to	do	budoucna	nepůjde.	

Jaké byly začátky práce pro změnu krajiny 
u vás v honitbě?

Naše	honitba	 je	smíšená,	v  lesní	části	se	
vyskytuje	především	zvěř	srnčí,	daňčí,	černá,	
občas	jelení.	V polní	části	honitby	máme	zvěř	
srnčí,	zaječí,	zbytky	populace	bažantí	zvěře.	
Přibližně	před	deseti	lety	jsme	se	rozhodli,	že	
se	budeme	aktivně	podílet	na	změně	krajiny.	
Využili	 jsme	 našich	 velmi	 dobrých	 vztahů	
se	zemědělci,	majiteli	půdy	a též	s obcí.	To	je	
totiž	naprostý	základ.	Pokud	to	někdo	myslí	se	
změnou	krajiny	vážně,	musí	spolupracovat	se	
všemi,	kteří	do	krajiny	vstupují.	Nelze	si	prosa-
zovat	své	zájmy	bez	ohledu	na	ostatní.	Vždy	je	
potřeba	vzájemné	pochopení	a spolupráce.	Pak	
lze	něco	dělat	a měnit.	

U nás	jsme	nejprve	začali	řešit	stav	černé	zvěře	a ve	spolupráci	
s vlastníky	lesů	jsme	připravili	zvěři	co	nejlepší	podmínky	v lesní	
části	honitby.	Rovněž	jsme	začali	řešit,	jak	budeme	změnu	krajiny	
financovat.	

Předpokládám, že jste se začali kromě vlastních zdrojů 
poohlížet i po dalších možnostech. 

Aktivně	jsme	začali	řešit	možnosti	příspěvků	pro	podporu	
vybraných	mysliveckých	činností.	Jako	první	v honitbě	jsme	si	
pořídili	odchytové	zařízení	na	černou	zvěř,	poté	přibyly	betonové	
nory	na	odchyt	lišek,	zřídili	jsme	myslivecká	políčka	pro	zvěř.	

Vyjmenováváte finanční podpory poskytované Ministerstvem 
zemědělství, které administrují jednotlivé krajské úřady… 

Myslím	si,	že	tohle	by	měl	být	pro	myslivce	naprostý	základ	
z finančních	podpor.	Jejich	získání	je	administrativně	jednoduché	
a pro	myslivce	srozumitelné.	Je	zde	široká	škála	možností	finanční	
podpory,	a to	od	zastřeleného	za	černou	zvěř,	přes	podporu	mysli-
veckých	políček,	odchytových	zařízení	až	po	výsadby	stromů	
a keřů	do	honitby.

Váš spolek z těchto dotačních programů realizoval několik 
nových liniových výsadeb stromů, obnovili jste několik mezí …

V minulosti	naši	honitbu	v polní	části	protkávalo	množství	
mezí,	 remízků,	příroda	byla	pestrá.	Poté	přišla	kolektivizace	
zemědělství	a meze	a aleje	stromů	zmizely.	Vytipovali	jsme	několik	
lokalit,	kde	jsme	chtěli	obnovit	 linie	ovocných	stromů,	doplnit	
a obnovit	meze.	Opět,	jak	už	jsem	zmiňoval,	asi	by	se	to	nepovedlo	
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realizovat,	pokud	bychom	nespolupracovali	s majiteli	pozemků.	
Představili	jsme	jim	naše	plány	na	obnovu	krajiny	a oni	souhlasili.	
Současně	je	potřeba	řešit	financování	takových	projektů.	Zde	si	
musíme	říct,	že	myslivci	jsou	k dotačním	možnostem	nedůvěřiví,	
a to	je	obrovská	škoda.	Finanční	prostředky	jsou	pro	ně	připra-
veny,	a pokud	je	nebudou	aktivně	čerpat,	je	možné,	že	v budoucnu	
budou	poskytnuté	někomu	jinému.	

Jaké má váš spolek konkrétní zkušenosti s  dotačními 
možnostmi? 

Na	úpravu	krajiny	jsme	čerpali	finance	z rozpočtu	Minister-
stva	zemědělství	a Státního	fondu	životního	prostředí.	Musím	
říct,	že	po	předložení	našich	záměrů	jsme	podporu	na	úpravu	
krajiny	obdrželi	vždy.	

Co konkrétně jste realizovali?

Ministerstvo	zemědělství	nám	financuje	myslivecká	políčka,	
vysadili	jsme	také	díky	jejich	podpoře	linii	starých	odrůd	jabloní	
s keřovým	patrem.	Tato	liniová	výsadba	lemuje	polní	cestu.	Státní	
fond	životního	prostředí	se	finančně	podílel	na	realizaci	dalších	
projektů,	 kdy	 jsme	do	honitby	 vysázeli	 další	 ovocné	 stromy,	
jabloně	a slivoně.	Celkem	se	nám	podařilo	obnovit	skoro	kilometr	
nových	liniových	výsadeb	a do	honitby	jsme	vysázeli	už	stovky	
stromů	a množství	keřů.	

Pro mnoho myslivců však mohou být tyto projekty složité na 
vyřízení.

Mám	heslo,	že	když	se	chce,	tak	to	jde.	Nesetkal	jsem	se	při	
jednání	s krajským	úřadem,	ministerstvem	nebo	fondem	život-
ního	prostředí	s nevlídným	přístupem.	Návody,	jak	administrovat	
žádosti	o dotační	prostředky	jsou	veřejně	k dispozici,	na	trhu	je	
také	dostatek	firem	a jednotlivců,	kteří	jsou	schopni	myslivcům	
pomoci.	Jen	mám	někdy	pocit,	že	myslivci	ani	nechtějí	pomoci	
a hledají	důvody,	proč	to	nejde.	

Můžete uvést příklady?

U nás	v honitbě	většinu	polí	obhospodařuje	velká	zemědělská	
společnost,	 která	 také	 spoustu	pozemků	vlastní.	Díky	dobré	
spolupráci	nebyl	problém	realizovat	výsadby	i na	jejich	pozem-
cích.	Velmi	často	slýchám	od	myslivců,	že	by	chtěli	myslivecká	
políčka,	ale	nemají	 je	kde	umístit.	A ti	samí	mají	přitom	svoje	
pozemky	propachtovány	zemědělcům.	Tak	proč	je	nevyužijí	ve	
prospěch	zvěře	a krajiny?

Když	si	nevím	rady	s řešením	dotačního	titulu,	tak	mám	přece	
možnost	oslovit	někoho,	kdo	mi	poradí	nebo	to	je	schopen	vyřešit.	
Opět	je	to	jen	o tom,	chtít.	Myslivci	přece	musí	být	ti,	kteří	budou	
aktivně	pracovat	pro	přírodu	a krajinu.	Tato	činnosti	se	nám	vždy	
vrátí,	a to	nejen	tím,	že	budeme	mít	lepší	prostředí	pro	zvěř,	ale	
také	pro	náš	život.	Už	nehledejme	výmluvy,	jednejme.	

Jaké máte další plány?

Chtěli	 bychom	 do	 honitby	 ve	 spolupráci	 s  našimi	 členy	
připravit	projekty	na	výstavbu	tůní	a rybníka.	Rovněž	budeme	
pokračovat	v obnově	mezí	výsadbou	stromů	a v dobré	spolupráci	
se	všemi,	kteří	v přírodě	působí.	

S poděkováním za rozhovor 
připravil Lubomír HAJNÝ
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skauti
Vítání jara Lišek a kocourů 26. 3. 2022

Ahoj,
tak	máme	za	sebou	vítání	 jara	

a výpravu	s tím	spojenou.	Pro	hnido-
pichy	-	ano,	víme,	že	jaro	začíná	21.	
března,	 ale	 vítat	 jaro	 se	 dá	 stejně	
dobře	třeba	i v dubnu	:-).	

Tradičně	 začínáme	 na	 mysli-
vecké	chatě,	kde	se	před	15.hodinou	
scházím	 s  Lenkou	 a  Uzlem.	 Než	
jsem	přišel,	tak	Uzel	už	byl	produk-
tivní	a nachystal	myslivnu	na	spaní.	
Za	což	jsem	rád,	protože	jsem	si	den	
předtím	parádně	 zablokoval	 záda	
a nejsem	moc	použitelný.	Na	dotaz,	
jak	 se	 mi	 to	 stalo,	 se	 mi	 všichni	
smějí,	nevím	proč.	Prostě	jsem	stlal	postel.	Už	to	dělat	nebudu!

Kolem	15.	hodiny	se	shromažďuje	25	Lišek	a Kocourů	s tím,	
že	se	pár	Lišek	přidá	ještě	cestou.	Sbalíme	vše	potřebné	a razíme	
směrem	na	Horní	Sklenov	a lom	nad	přehradou,	který	je	zároveň	
našim	cílem.

Po	cestě	se	k nám	přidávají	Sojka	a Puffy	a než	vkročíme	na	
úpatí	Hůrek,	přidává	se	ještě	Ondra	a Pája.	

Po	 zhruba	 půl	 hodině	 pochodu	 dáváme	pauzu	 a  na	 poli	
pod	Hůrkou	natahujeme	 lano	a dáváme	dvě	kola	vlajkované.	
Nemýlím-li	se,	tak	červený	tým	vlajku	ukořistí	v obou	kolech.	Já	
to	sleduji	zpovzdálí,	ležím	v trávě,	užívám	si	zapadajícího	sluníčka	

a myslím	na	klíšťata	a bolavá	záda.	

Zvedáme	se	a pokračujeme	do	
lomu,	 kam	 dorážíme	 za	 dalších	
20minut.	 Sbíráme	 dřevo,	 dáváme	
dokupy	ohniště,	připravujeme	věci	
na	 sliby.	 Když	 už	 máme	 hotovo	
a nachystáno,	oblíkáme	všichni	kroje	
a postavíme	se	dokola	kolem	ohně.	
Na	slib	se	chystá	takřka	polovina	

z  nás	 včetně	mě.	 Je	 fajn	 si	 ho	
po	 více	 než	 15	 letech	 zopakovat	
:-).	 Skládání	 slibu	 je	 slavnostní	
okamžik,	což	všichni	chápou	a pro	
Kocoury	 je	 to	asi	poprvé,	 co	 jsme	

téměř	hodinu	opravdu	potichu	:-)	(tak	mě	napadá,	že	bychom	
někdy	měli	 dát	bobříka	mlčení).	Po	 skládání	 slibu	přijde	na	
řadu	vyhlášení	bodování	Kocourů,	které	jsme	kvůli	covidu	o pár	
měsíců	posunuli.	První	místo	stylem	start-cíl	získává	Modrásek,	
Anča,	Fimi,	která	kromě	nejvíce	přezdívek	nasbírala	 i nejvíce	
bodů.	Na	druhém	místě	Kozička	a třetí	bere	Tobák.	Všichni	si	
odnášejí	pěkné	ceny,	které	se	jim	určitě	budou	hodit.	Opékáme	
špekáčky	a dáváme	večeři.

Pak	jdou	Lišky	Kocourům	připravit	stezku	odvahy.	Kocouři	
buď	sedí	u ohně	s kytarou	nebo	prolézají	lom.	Zkoumání	lomu	
poměrně	brzy	končí	pro	Rajskou,	která	kolenem	trefuje	kámen	
a ze	začátku	 to	nevypadá	moc	dobře.	Koleno	otéká,	Rajské	
do	 zpěvu	 taky	moc	není.	Navrhujeme	nohu	uříznout	nebo	
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Rajskou	vybavit	zásobami	na	pár	dní,	ať	může	dojít,	až	se	dá	
noha	dokupy.

Podle	některých	Kocourů	prý	zkouška	odvahy	moc	o odvaze	
nebyla.	Že	by	byli	tak	odvážní?	No….nevím.	Ale	shodujeme	se	
na	tom,	že	příště	přitvrdíme.	

Oheň	pomalu	dohořívá	a blíží	se	čas	návratu	na	chatu.	Vyta-
hujeme	svíčky	a u ohně	každý	říkáme	svá	přání.	

Pak	 balíme	 věci,	 uklízíme	 po	 sobě,	 hasíme	 zbytky	 ohně	
a potmě	vyrážíme	zpět.	Rajská	není	z cukru	a něco	snese,	takže	
koleno	mezitím	 rozdýchala	 a  statečně	 pajdá	 s  námi.	Volíme	
trochu	jinou	cestu	a za	necelou	hodinku	jsme	na	chatě,	kterou	
důkladně	větráme,	 jelikož	 teplota	v ní	dosahuje	na	můj	vkus	
téměř	saunovacího	bodu.	Čistíme	zuby,	Rajské	mažeme	koleno	
Ibalginem,	Uzel	hraje	na	kytaru	a pak	čte	pár	příběhů	z „Jestřábe,	
vypravuj“	od	Foglara.	Všichni	už	jsme	utahaní	jako	koťata	resp.	
liščata	a brzy	usínáme.

	Ráno	 lehce	před	8.	pak	rozcvička,	snídaně,	čištění	zubů,	
balení	a úklid	myslivny.	Rozcvičku	mám	na	starosti	 já,	ale	do	
cvičení	mi	moc	není,	tak	alespoň	sekýruju	ostatní	:-).	Vše	stíháme	
poměrně	rychle,	takže	máme	čas	ještě	na	pár	her.	Dáváme	tenisák	
a bitvu	s ponožkovými	koulemi.	

V 10	končíme	a rozprcháváme	se	všichni	domů.	

Z vítání	 jara	 je	 to	 tedy	vše	přátelé.	Počasí	vyšlo	parádně.	
Všechno	šlo	jako	na	drátkách	a já	se	těším	na	další	akci,	která	nás	
čeká	příští	víkend,	kdy	plánujeme	připojit	se	k úklidu	Hukvald.

Vašek Čajánek - Klepeto
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trojlístek
 víkendové akce

Mnozí	z vás,	kteří	 jste	se	někdy	účastnili	skaut-
ských	či	jiných	táborů,	nám	dáte	za	pravdu,	že	dobro-
družství	 jednou	 za	 rok	 nestačí.	 Ten	 týden,	 který	
společně	strávíme	v létě	ve	stanech,	je	vlastně	taková	
třešnička	na	dortu,	které	předchází	rok	scházení	se	
během	týdne,	i ježdění	na	víkendové	výpravy.	A o pár	
z nich	bych	vám	teď	ráda	pověděla.

Vraťme	se	nyní	do	října	minulého	roku,	kdy	jsme	
se	společně	s dětmi	vydali	strávit	víkend	do	Frýdlantu	
nad	Ostravicí.	Čekala	nás	pořádná	(a hlavně	tajná)	
detektivní	 práce	 spočívající	 v  hledání	 ukradené	
starožitnosti,	ze	které	se	později	vyklubal	samotný	
stroj	času.	To,	co	původně	vypadalo	jako	nepovedený	
pokus	o krádež,	byl	nakonec	důmyslný	plán,	na	který	
jsme,	nutno	přiznat,	napoprvé	skočili.	Prolhaného	
sběratele,	který	na	nás	tento	kousek	ušil,	jsme	ale	brzy	
prokoukli	a vrátili	nebezpečný	stroj	času	pravému	
majiteli.

V březnu	letošního	roku	jsme	neopomněli	 také	
naše	mladší	členy,	kteří	s námi	dosud	na	víkendovky	
jet	nemohli.	Uspořádali	jsme	pro	ně	přespání	v spole-
čenském	 centru	 v  Rychalticích	 a  společně	 prošli	
pohádkovým	světem,	od	princezen	až	po	mluvící	auta.

A aby	naši	starší	nepřišli	zkrátka,	vydali	jsme	se	
v dubnu	na	další	víkendovku,	tentokrát	do	Vidče	na	
Valašsku.	Tato	akce	byla	pro	nás	opravdu	speciální	–	
oslavili	jsme	na	ní	totiž	narozeniny	dvou	našich	účast-
níků,	a proto	jsme	sobotu	trávili	nejen	strategickou	
stavbou	města,	ale	třeba	i pečením	dortu	a chystáním	
výzdoby	na	večerní	překvapení	pro	oslavence.	Využili	
jsme	i toho,	že	jsme	se	na	výpravu	vydali	týden	před	
Velikonocemi,	 pro	 nás	 velmi	 důležitým	 svátkem,	
a s dětmi	jsme	se	bavili	 také	o tom,	proč	a  jak	Veli-
konoce	vlastně	slavíme	a na	co	se	tedy	můžeme	těšit.

Teď,	na	konci	května,	se	už	těšíme	především	zase	
na	další	letní	tábory.	Se	staršími	dětmi	se	tentokrát	
vydáme	do	srdce	džungle	a s těmi	menšími	po	stopách	
Malého	Prince.	A to	nejlepší	na	tom,	je,	že	i když	bude	
na	konci	 léta	tento	vrchol	sezóny	za	námi,	pro	nás	
dobrodružství	 nekončí	 a  spousta	 nových	 zážitků	
s přáteli	během	roku	na	nás	teprve	čeká.				

Markéta Elbelová a Jana Nytrová
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V sobotu	28.	května	se	v Rychalticích	
uskutečnil	 6.	 ročník	 soutěže	 mladých	
hasičů,	která	nese	název	Memoriál	Filipa	
Juříka.	Jak	je	z názvu	patrné,	soutěží	vzpo-
mínáme	na	našeho	zesnulého	bratra.	

Soutěž	byla	v  letošním	roce	zařazena	
do	seriálu	Hyundai	Moravskoslezské	ligy	
mladých	hasičů	a také	to	přispělo	k rekordní	
účasti	družstev,	kterých	se	v tomto	ročníku	
zúčastnilo	65.	Počasí	nám	tentokrát	přálo,	
což	 nebývá	 na	 našich	 soutěžích	 vždy	
zvykem,	a tak	si	soutěž	kromě	účastníků	užili	i návštěvníci	z řad	
veřejnosti.	Kromě	samotného	zápolení	bylo	pro	návštěvníky	připra-
veno	bohaté	občerstvení	a pro	děti	skákací	hrad.

V SDH	Rychaltice	máme	v současné	době	rekordní	počet	
mladých	hasičů,	který	 již	přesáhl	padesátku,	a proto	 jsme	na	
domácí	 soutěž	mohli	postavit	hned	pět	družstev.	V obrovské	
konkurenci	naše	družstva	dosáhla	dvou	medailových	umístění.	
Družstvo	mini,	složené	z předškolních	dětí,	získalo	druhé	místo	
a družstvo	starších	žáků	3.	místo.	Z vítězství	se	radovala	družstva	
mini	z Petřvaldíku,	mladších	žáků	z Hájova,	starších	žáků	z Troja-
novic	a dorostenců	Trojanovic.	

Rád	bych	na	tomto	místě	poděkoval	 firmě	Hyundai,	která	
zaštiťuje	celý	letošní	ročník	Moravskoslezské	ligy,	Moravskoslez-
skému	kraji,	který	naší	soutěž	podporuje,	obci	Hukvaldy,	jež	nám	
poskytuje	podporu	po	všech	stránkách	a především	členům	SDH	
a pomocníkům,	kteří	nám	pomohli	s organizací	akce.	Těšíme	se	
zase	příště.

Ivan Rožnovský, 
 starosta SDH Rychaltice a vedoucí družstva starších žáků

hasiči
MeMoriál Filipa Juříka 2022
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Po	dlouhé	zimní	pauze,	kterou	jsme	trávili	v Příboře	v běžeckém	
tunelu,	kde	nás	trénovala	naše	dlouholetá	členka	Petra	Mifkovi-
čová,	se	družstva	žen	i mužů	těšila	na	první	letošní	soutěž.

Byla	sobota,	jak	už	to	tak	bývá,	počasí	nám	vůbec	nepřálo,	
pršelo	a pršelo.	A tak	na	cvičišti	v Rychalticích	bylo	jen	pár	diváků	
a všichni	se	schovávali	pod	stany,	aby	byli	v suchu	a mohli	sledovat,	
co	se	děje	na	trati.

Po	nástupu	a krátké	poradě	mělo	každé	družstvo	dva	požární	
útoky,	z nichž	byl	započítáván	ten	lepší.	A tak	to	vše	začalo.	Jako	
první	začaly	soutěžit	družstva	žen	ze	Lhotky,	Kozlovic	a náš	domácí	
tým.	Každý	sbor	našeho	okrsku	vyslal	na	soutěž	družstvo	mužů	
a tak	jsme	mohli	shlédnout	ještě	požární	útoky	mužů	z Rychaltic,	
Hukvald,	Kozlovic,	Lhotky,	Myslíku,	Palkovic	a Měrkovic.	

Po	celou	dobu	byla	na	soutěži	pohodová	atmosféra,	plná	dobré	
nálady,	fandění	s trochou	rivality,	protože	každý	chce	přece	vyhrát.	
Nechybělo	ani	občerstvení,	všichni	si	mohli	dát	klobásku	a k ní	pivo	
nebo	jiné	nealko.

A jak	to	celé	dopadlo?	Ta	zimní	příprava	nejspíše	nese	své	ovoce,	
protože	holky	z Rychaltic	vyhrály,	hned	za	nimi	Lhotka	a Kozlovice.	
Kategorii	mužů	ovládli	muži	z Kozlovic,	Lhotka	a naši	muži	se	také	
nenechali	zahanbit	a umístili	se	na	třetím	místě.

I když	nám	to	počasí	nepřálo,	tak	díky	lidem	ve	sboru	se	celá	
soutěž	povedla,	už	v pátek	probíhaly	přípravy	a v sobotu	se	doladilo	
posledních	pár	maličkostí	a odpoledne	jsme	i z cvičiště	všechno	
uklidili.	Díky	všem	pomocníkům	jsme	mohli	udělat	tak	hezkou	
soutěž.

Šárka Rožnovská, vedoucí mini žáků

OkrskOvá sOutěž mužů a žen
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V sobotu	21.	5.	2022	se	konala	závěrečná	část	okresního	kola	
celoroční	hry	Plamen	ve	Frýdku-Místku,	které	se	zúčastnila	dvě	
družstva	mladších	žáků	a jedno	družstvo	starších	žáků.

Závěrečné	části	předcházel	závod	požárnické	všestrannosti	
konaný	16.	10.	2021	v Zelinkovicích	a hadicová	a uzlová	štafeta	
konaná	5.	3.	2022	v Raškovicích.	Po	těchto	dvou	částech	se	mladší	
žáci	tým	A drželi	na	2.	místě,	mladší	žáci	tým	B na	10. místě	a starší	
žáci	 také	na	krásném	2.	místě.	Mladší	žáci	 tým	B se	bohužel	
nezúčastnil	1.	části.

Příprava	na	hru	Plamen	probíhala	 již	 od	 začátku	 sezóny	
2021/2022,	 tréninky	 probíhaly	 jak	 venku,	 tak	 i  v  tělocvičně	
v rámci	zimní	přípravy.	Po	ukončení	2.	části	hry	Plamen	jsme	se	
začali	pečlivě	připravovat	na	závěrečnou	část,	která	se	skládala	
celkem	z 5	disciplín	–	štafeta	CTIF,	štafeta	požárních	dvojic,	
štafeta	4x60m,	požární	útok	s překážkami	CTIF	a požární	útok.

Na	štafetě	CTIF	se	tým	A mladších	žáků	umístil	na	1.	místě,	tým	
B na	7.	místě.	Na	štafetě	požárních	dvojic	tým	A získal	 7. místo,	

tým	B 14.	místo.		Na	štafetě	4x60m	se	tým	A umístil	na	2.	místě	
a  tým	B na	9.	místě.	Požární	útok	s překážkami	CTIF	skončil	
pro	tým	A s 3.	místem	a tým	B 4.	místem.	Na	poslední	disciplíně	
v požárním	útoku	skončil	tým	A na	4.	místě	a tým	B na	6.	místě.	
Tato	pořadí	a předešlá	dvě	kola	hry	Plamen	získala	pro	Rychal-
tice	A celkově	úžasné	1.	místo	a pro	Rychaltice	B celkově	krásné	
7.	místo.

Tým	A mladších	žáků	tedy	Rychaltice	A byl	ve	složení:	Alex	
Londin,	Marek	Pělucha,	Vítek	Volný,	Patrik	Smolík,	Barbora	
Špačková,	Kristýna	Oralová,	Julie	Rezáková,	Amálie	Sasínová	
a Eliška	Pojslová.

Tým	B mladších	žáků	tedy	Rychaltice	B byl	ve	složení:	Jakub	
Umlauf,	Kryštof	Močkor,	Václav	Domčík,	Marie	Hrčková,	Daniela	
Opělová,	Nella	Hubeňáková,	Vincent	Řeháček,	Richard	Brys,	
Viktor	Míček	a Ladislav	Rezák.

Starší	žáci	se	ve	štafetě	CTIF	umístili	na	5.	místě,	štafetě	požár-
ních	dvojic	na	9.místěm,	štafetě	4x60m	na	10.	místě,	v požárním	
útoku	s překážkami	CTIF	na	4.	místě	a v požárním	útoku	na	
7. místě.	Tyto	průběžné	výsledky	zaručily	našim	starším	žákům	
krásné	3.	místo.	Starší	žáci	závodili	ve	složení:	Natalia	Umlaufová,	
Jan	Fojtík,	Adéla	Bednářová,	Adéla	Skotnicová,	Natálie	Rezáková,	
Pavel	Volný,	Roman	Koloničný,	Kryštof	Hruška	a Josef	Ošťádal.

Mladší	žáci	Rychaltice	A i starší	žáci	se	budou	díky	krásnému	
umístění	účastnit	Poháru	starosty	krajského	sdružení	hasičů,	
konaného	3.	9.	v Ostravě,	kde	jim	budeme	držet	palce	a těšit	se	
na	krásné	výsledky.

Děkujeme	všem	našim	mladým	hasičům	za	úžasnou	repre-
zentaci.

Veronika Michnová, vedoucí mladších žáků

Hra Plamen 2021/2022
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příspěvky občanů

V minulém	občasníku	mi	paní	místostarostka		částečně	odpo-
věděla	na	můj	kritický	článek,	ale	vybrala	si		ze	čtyř	odstavců		jen		
jeden	a to	ještě	si	pletla	jablka	s hruškami.	Srovnávat	odměňování	
zastupitelů	a zaměstnanců	není	možné.	Zastupitelé	jsou	voleni	
a nemají	pracovní	poměr,	nemají	samozřejmě	žádné	mimořádné	
odměny	ani	další	zaměstnanecké	benefity.	Tady	srovnání	pokul-
hává.	Dále	bych	jí	chtěl	připomenout,	že	jsem	byl,	a to	už	druhé	
volební	období,	jedním	z těch,	kdo	hlasoval	pro	snížení	odměn	
zastupitelů.	Neúspěšně.	Odpor	Petra	Laníka	byl	tak	silný,	že	to	
ZO	neschválilo	a to	především	hlasy	členů	rady.	Členkou	rady	
obce	je	samozřejmě	i paní	místostarostka	a hlasovala	proti.	Ještě	
bych	chtěl	dodat,	že	pamatuji	úspěšné	snížení	vlastních	odměn	
zastupiteli	v minulosti,	takže	to	možné	bylo.

Na	jednání	zastupitelstva	se	vždy	připravuji,	nikdy	se	nestalo,	
že	bych	ho	jen	pasivně	proseděl.	Souhlasím	proto	s názorem,	aby	
občané	sami	porovnali	moji	aktivitu	v rámci	ZO.	Pokud	jsem	
se	 jednání	 	ZO	nezúčastnil,	 tak	 jsem	byl	vždy	 	 	předem	řádně	
omluven.	Dále	 bych	 chtěl	 upozornit	 paní	místostarostku,	 že	
existuje	Zákon	o svobodném	přístupu	k informacím	č.	222/2015	
Sb	,	kterým	se	měnil	zákon	č.	106/1999	Sb.	Tento	zákon	porušo-
vala	bývalá	hejtmanka	středočeského	kraje	paní	Pokorná	Jerma-
nová,	která	odmítla	zveřejnit	odměny	svých	náměstků.	Výsledkem	
bylo	to,	že	v dalším	období	nebyla	zvolena.	Spekuluji,	ale	paní	
místostarostka	tak	dopadnout	asi	nechce	a naopak	chce	pokra-
čovat	ve	své	politické	kariéře	na	stejném	nebo	i vyšším	postu.

Ing. Petratur Antonín, zastupitel obce 

Překvapilo	a potěšilo	nás	zároveň,	že	nový	pomník	židovským	
obětem	se	setkal	se	zájmem	obecným	i ke	konkrétním	obětem,	
tedy	našim	bývalým	spoluobčanům.	Přítomnost	Židů	na	Hukval-
dech	i v okolních	vesnicích	nebyla	výjimkou	už	asi	dvě	stě	let,	kdy	
byl	ale	 jejich	počet	přísně	regulován	prostřednictvím	translo-
kačního	reskriptu	a familianským	zákonem.	Seznam	jmen	obětí	
holocaustu	z naší	obce	byl	konzultován	s institutem	Tereziánské	
iniciativy.	Přišlo	mi	ale,	že	by	bylo	zajímavé,	že	by	bylo	zajímavé	
zveřejnit,	co	se	skrývá	za	těmito	sedmi	jmény	zavražděných.	

Už	dříve	jsem	četl	velmi	zajímavou	knihu	Židé	na	Frýdecku	
a Místecku,	ve	které	je	přiblížena	situace	židovských	emigrantů.	
Ti,	v touze	za	lepším	životem	svým	a především	svých	dětí,	museli	
mnoho	obětovat,	 často	 se	 i  zříkali	 svého	 rodového	příjmení.	
Většině	z nich	se	dařilo	už	ob	jednu	generaci	založit	velké	firmy,	
získat	akademické	vzdělání.	Řada	z nich	hovořila	krom	jidiš,	
hlavně	německy,	protože	v tom	cítila	potenciál.	Někteří	ale	uměli	
i česky.	Meziválečné	období	svobody	přálo	pracovitým,	proto	
i Židé	v té	době	zažili	svá	nejlepší	léta.

Holocaust	 pak	 tuto	 minoritu	 téměř	 zničil.	 Kniha	 může	
působit	někdy	až	trýznivě	smutně,	ale	přišlo	mi	to	také	jako	jedná	
z možností,	jak	si	na	naše	Židy	vzpomenout.

Napadlo	mě	 tedy	 oslovit	 autora	 této	 knihy	Mgr.	Daniela	
Baránka,	Ph.D.	z Historického	ústavu	AVČR	a požádat	ho	o bližší	
údaje	o našich	sedmi	Židech,	kteří	v roce	1942	museli	odjet	auto-
busem	do	Ostravy	a poté	vlakem	do	vyhlazovacích	táborů,	kde	
všichni	zemřeli.	

Petr Axmann

Emanuel Kulka,	většina	zdrojů	uvádí	datum	narození	17.	6.	
1869,	narodil	se	v Příboře	v rodině	obchodníka	Leopolda	Kulky,	
20.	srpna	1895	se	oženil	v Přerově	s Fanny	(Františkou)	Iltis,	poté	
bydlel	v Dolním	Sklenově	4,	kde	provozoval	obchod	se	„zbožím	
materiálním“	(patrně	se	stavebním	materiálem?).

Františka Kulková,	 roz.	 Iltis,	nar.	28.	4.	1868	v Bělé	nad	
Svitavou.

Max Silbermann,	nar.	20.	6.	1895	v Novém	Jičíně	v rodině	
obchodníka	Heinricha	Silbermanna,	sňatek	s Berthou	Kulkovou	
1.	1.	1928,	poté	bydleli	v Novém	Jičíně,	funkcionář	místního	sioni-
stického	spolku,	do	Sklenova	patrně	uprchli	až	roku	1938	při	
záboru	Sudet.

Bertha Silbermannová,	 roz.	 Kulková,	 nar.	 18.	 3.	 1899	
v Sklenově,	sňatek	1.	1.	1928,	rovněž	i ona	byla	funkcionářkou	
novojičínského	sionistického	spolku.

Anna Sternlichtová,	roz.	Kulková,	nar.	4.	3.	1904	v Sklenově,	
sňatek	8.	3.	1931	v Novém	Jičíně	s Hermannem	Sternlichtem	
z Karviné,	poté	patrně	bydleli	až	do	1938	v Karviné.

Erna Sternlichtová	byla	patrně	dcera	Hermanna	a Anny	
Sternlichtových;	osud	Hermanna	se	nepodařilo	dohledat.	

Evžen Herskowics	–	bližší	informace	se	nepodařily	zjistit,	
možná	se	také	jednalo	o uprchlíka	z roku	1938.

Daniel Baránek 

VyVážená informoVanost  2

Rozšířený pomník obětem válek
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Veřejně	se	omlouvám
za	poézní	pauzu

musel	jsem	si	vyřešit
personální	kauzu

Vyschnuly	mi	prameny
ztuhnul	jsem	jak	dřevo
přestalo	mi	produkovat

poetické	střevo

Vyjádřit	chci	galantně
jemný	názor	náplavy

co	vám	toužím	razantně
natlouci	všem	do	hlavy

Když	se	tady	projdu
ke	Krnalovicím
dopřáti	si	kyslík

mým	prahnoucím	plícím

Od	horního	konce
až	po	konec	dolní
z obydlených	částí
až	po	stezky	polní

Tak	v průběhu	roku
jenom	zírám	na	krásu
pusa,	ta	je	dokořán
oči,	ty	jsou	v úžasu

Zřím	tu	ženskou	hebkost
na	každičkém	kroku
jak	v jiskření	očí

tak	v houpání	boků

Chodí	nám	tu	děvčata
té	všemožné	krásy

s dlouhými	i krátkými
i s barevnými	vlasy

Je	to	jedno,	zda	ji	uzříš
za	přepážkou	na	hradě
nebo	dává	úsměvy
na	obecním	úřadě

Jestli	učí	v mateřské
či	na	základní	škole
je	v Coopu	na	kopci
či	v obchůdku	dole

Je	v Hukvaldském	Íčku
v košili	či	v tričku

za	výlohou	v pekárně
nebo	Farské	kavárně

Nad	zákuskem	při	kávě
s výhledem	si	hraj

pod	kostelem	v centru	obce
na	Zemi	je	Ráj

Na	place	tam	vyznívá
čistá	krása	přeci
což	se	může	vycítit
už	od	názvu	věci

Stejně	jako	Věrka	s hlasem
krása	ta	jen	zraje	s časem
s něhou	se	v ní	splétá	půvab
ladně	jako	slunce	s klasem

Jany,	Mirky,	Radky
Patricie,	Katky

přes	den	nebo	za	šera
všední	dny	i svátky

Markéty	i Marcely
taky	všechny	Martiny
nebo	holky	u Matulů
které	vážou	květiny

Alenky	a Hanky
Jitky	i s copánky
kdysi	jako	dnes
v taláru	i bez

Daniely	i Lenky
Petry	nebo	Sašenky
stačí	jenom	přivřít	oči
hned	se	plaší	myšlenky

Když	se	zblázní	fantazie
když	se	Zuzka	mýdlem	myje

je	krásná	zatraceně
oděná	jen	v pěně

Při	návratu	z výletu
zprava	nebo	zleva

je	to	radost	pohledět
Dagmara	a Eva

A když	se	ti	líbí	krása
spjatá	s nervy	z železa
tak	to	nejspíš	asi	bude
Kamča	nebo	Tereza

Katka,	Iva,	Helča
Andrea	i Renáta

účetnictví	nebo	šaty
od	Coll	Fashion	děvčata

Když	ti	chybí	kučery
z dálné	exotiky

nenarazils	na	Blanku
která	cvičí	cviky

Vím,	že	krásy,	máme	plnou
celou	naši	planetu

jenže	tady	potkáš	sestry
Barboru	a Anetu

Od	Aniček	po	Zdenky
prádélko	či	halenky
u všech	zatraceně

vedou	k růstu	v ceně

Chápu,	chápu,	chápu
chceš	mi	zavřít	pusu
že	si	každý	nese
svoji	míru	vkusu

Jenže	jak	se	dneska
tahle	kauza	má

na	tuhletu	stránku
verše	píšu	já

 
Je	to	samé	blaho, 

	(myslím	to	fakt	vážně)
ať	prošlápnu	Hukvaldy,	 
křížně	nebo	krážně

chtěl	bych	někdy	minout,	 
tuhle	místní	krásu

jenže	nemám	možnost, 
pro	takovou	trasu

Lukáš Sládek

NEJKRÁSNĚJŠÍ (ZATRACENĚ)
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Hukvaldský	básník,	prozaik	a textař	PETR „NEKLAN“ BENKE	vydává	již	svou	22.	knihu.	Jde	o sbírku	básniček,	proložených	
povídkami,	s názvem	HARRY POTTER VS. RAS PUTIN.	Křest	knížky	proběhne	v sobotu	24. července 2022	v areálu	hospůdky	
Koupaliště v rámci	ROCK BIKE FESTU;	autor	tam	ze	svého	nového	dílka	také	něco	přečte	a zahájí	jeho	prodej.	Případní	zájemci	si	
poté	mohou	knihu	pořídit	v naší	obecní	knihovně,	v Turistickém	informačním	centru	a také	na	hukvaldské	poště.	Zde	několik	ukázek:

TEREZA
Jsem	hodinář	co	nemá	čas
Jsem	politik	co	ztratil	hlas
Jsem	lampář	který	brzy	zhas
Kdybych	však	byl	jedním	z vás
Byl	bych	nesnáz	snášel	snáz
Jak	pasák	co	nic	nepropás
Jak	spasitel	co	nemá	pas
Jak	ředitel	co	neředí
A na	ohledy	nehledí

Už	končí	hrátky	na	hrádku
Už	hrtanem	hrot	dere	se

Už	psavec	zvrací	písmenka
A v záchvatu	hereze
Zazmítá	se	na	drátku
Holka	loutka	panenka
Co	podobna	je	Tereze

ZÁRMUTEK LEPIČE PLAKÁTŮ
Obcházím	pomalu	sloup...
Včera	jsem	plácl	tam	plakát!
Někdo	ho	překryl	či	sloup´?
Bezmocí	chce	se	mi	plakat.
Ač	jsem	si	na	špičky	stoup ,́
nikde	ho	nevidím,	jářku!

Oslep´	jsem	nebo	snad	zhloup´?
Otvírám	stavidla	nářku.

HRA O TRNY
Na	trůnu	teď	trvanlivě	trůní	ta,
jejíž	cesta	k trůnu	byla	trnitá:

poškrábaná,
potrhaná,
potlučená,
pošpiněná,
potřísněná,
pomluvená

jako	dcera	po	incestu,
z Trnávky	až	do	Trnavy
klestila	si	trním	cestu.

KONEC HODŮ
Není	žádnou	tajností,
že	končí	doba	hojnosti;
jen	hrobů	bude	hojně
po	poslední	vojně.

OPATRNÁ SVOBODA
Náhubků	zbaveni,
přec	neslavíme;
přísliby	znaveni,
své	dobře	víme.

Stále	jsme	na	mašle
a vždy	v nás	hrkne,
když	někdo	zakašle
anebo	smrkne.
Října	se	hrozíme
víc,	než-li	války!

Co	chystáš,	podzime?
Zas	dumky,	žalky?

KOSMETICKÁ ZMĚNA
Pracovala	v hudebninách

poblíž	cyklostezky,
teď	maká	ve	stavebninách,

zas	prodává	desky.

MUKA ČECHOVA
Když	ke	kompu	po	ránu	si	sedá,

neví,	zda	se	angažovat	nebo	zůstat	stranou:
hájit	nebo	hanět	lidi,	co	se	hrnou	branou

ze	země,	v níž	kouř	se	k nebi	zvedá?
Nad	noťasem	naříká:	Ó,	běda!

Kolik	asi	přijde	hejtů,	kolik	přijde	lajků,
když	si	vetkne	do	profilu	modrožlutou	vlajku?

Kolik	asi,	když	si	ji	tam	nedá?

CHTĚL BYCH UMŘÍT V PŮLCE
v polovině	bezobsažné	věty

v polovině	sklenice	dobrého	piva
v polovině	kvalitního	jointa
v polovině	posledního	dílu

nekonečného	seriálu

neklan pro občasník
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Výstavba	cyklostezky	Krnalovice-Rychaltice	 je	v územním	
plánu	někdy	od	roku	2014.

Za	celou	tu	dobu	stále	slyšíme	stejnou	odpověd',	že	to	nejde.
Co	kdyby	 vedení	 obce	přišlo	 s  nějakou	novou	 iniciativou	

a pokusilo	se	odblokovat	patovou	situaci,
a nabídlo	těm	dvěma	dotčeným	majitelům	pozemků	nějaký	

benefit	(platba	za	popelnice,	stočné	apod.),	aby	změnili	názor	
a umožnili	výstavbu	cyklostezky.	Nebo	budeme	další	4	roky	slyšet,	
že	to	stále	nejde	?

Cyklista	ve	slepé	uličce.
Se	stavbou	mostu	ve	Sklenově	souvisí	také	dočasná	změna	

cyklotrasy	z Rychaltic	do	Sklenova.
V listopadu	minulého	roku	jsem	p.	místostarostku	upozornil	

na	nutnost	vytýčit	novou	objízdnou	trasu,	doposud	se	tak	nestalo,	
a jedoucí	cyklista	se	ocitne	ve	slepé	ulici	se	zákazem	vjezdu.

Podobná	situace	na	stejné	cyklotrase	je	nyní	ve	Fryčovicích,	
na	dolním	konci	se	staví	nová	lávka	přes	řeku.	Staré	značení	je	
přelepeno	a objízdná	trasa	je	pěknými	mobilními	cyklo-značkami	
vyznačena,	tak	že	i cizí	projíždějící	cyklista	nemá	problém.

Proč	v sousední	vesnici	to	jde	a u nás	to	nejde	?

R. Konečný, cykloservis Rychaltice

Starobylá	stavba	fary,
zrozená	před	mnoha	léty,
jako	velkolepé	fanfáry,

slavné	Janáčkovy	Sinfonietty.

Provoněný	kávový	mok,
s vrstvou	hutné	pěny,

zážitek	snad	na	celý	rok,
jako	pobřeží	řeky	Seiny.

Vedle	zapadlá	pekárnička,
proslulá	Hukvaldským	lopaťákem,
úchvatným	jako	paprsek	sluníčka,
nebo	setkání	se	sympaťákem.

V oboře	Liška	Bystrouška,
na	kopci	hradní	zřícenina,
vše	jako	slůvka	do	ouška,

prostě	moje	druhá	domovina.

Druhá Domovina

Cyklostezka v nekonečnu
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OdpOvědi na připOmínky pana kOnečnéhO:

Cyklostezka	Krnalovice:
Pan	Konečný	zmiňuje,	že	výstavba	cyklostezky	je	v územním	

plánu	od	roku	2014.	Kdyby	si	nastudoval	územní	plán,	tak	by	
zjistil,	že	z Krnalovic	 je	navržena	cyklostezka,	ale	úplně	v  jiné	
trase	a vede	přes	soukromé	zahrady	v blízkosti	zahradnictví.	
Proto	 jsme	 nechali	 zpracovat	 jednoduchou	 studii,	 která	 by	
využila	bývalou	asfaltovou	cestu	z Krnalovic	a pokračovala	přes	
soukromé	pozemky	a kopírovala	nájezd	na	dálnici	kolem	hospody	
u Richarda	 a  vyúsťovala	 by	na	hlavní	 komunikaci	 u Matulů.	
Podmínkou	majitelů	pozemků	byl	ale	přístup	na	cyklostezku	trak-
torem.	Nechali	jsme	tedy	vypracovat	varianty	výjezdů	na	hlavní	
komunikaci,	projednali	s policií.	A tady	 jsme	zase	narazili	na	
nesouhlas	dalších	majitelů	pozemků,	kteří	by	přišli	o část	zahrady.	
Požádali	jsme	i Ministerstvo	dopravy	o vyjádření	možnosti	sjezdu	
techniky	z nájezdové	rampy,	ale	dostali	jsme	zamítavé	stanovisko.

Výstavba	cyklostezky	je	navržena	v Programu	rozvoje	obce,	
což	 je	 jiný	 dokument.	 Program	 rozvoje	 obce	 je	 strategický	
dokument	 schválený	 zastupitelstvem	 obce	 na	 určité	 období	
a  který	 je	 jakýmsi	 vodítkem	či	návrhem,	které	 akce	 jsou	pro	
rozvoj	obce	důležité	a potřebné.	Ale		ne	vždy	všechny	body	jsou	
realizovatelné	a záleží	na	finančních	možnostech	obce,	dotacích	
a dalších	okolnostech,	například	nesouhlasy	majitelů	pozemků,	
technická	řešení,	atd.	Pro	případné	žádosti	o dotace	 je	nutné,	
aby	v programu	byly	všechny	akce	vyjmenovány,	jinak	bychom	
o dotace	nemohli	žádat.

Nyní	ještě	projednáváme	s projektanty	pozemkových	úprav,	
že	by	bylo	možno	řešit	část	navržené	stezky	od	Krnalovic	až	po	
tzv.	Konvičkův	potok	zahrnutím	do	pozemkových	úprav	a obec	by	

pak	řešila	jen	úsek	kolem	nájezdové	rampy.	Tím	by	obec	ušetřila	
nemalé	finance,	vyřešil	by	se	přístup	majitelů	ke	svým	pozemkům	
a zároveň	by	tuto	cestu	mohli	využívat	i cyklisté.

Změna	značení	cyklotrasy	z důvodu	výstavby	mostu:
Původní		objízdná	trasa	byla	navržena	tak,	že	bude	uzavřena	

hlavní	komunikace	a osobní	automobily	budou	jezdit	za	vodou	
po	místní	komunikaci.	Hlavní	cesta	měla	zůstat	jen	pro	vozidla	
stavby.	Je	pravda,	že	mě	pan	Konečný	oslovil,	jestli	by	se	cyklo-
trasa	mohla	přemístit	na	hlavní	komunikaci.	Psala	jsem	žádost	
Magistrátu	ve	Frýdku	–	Místku,	oslovila	jsem	i krajského	koordi-
nátora	pro	cyklostezky	a ten	mě	odkázal	na	Klub	českých	turistů,	
kteří	mě	zase	nasměrovali	zpět	na	Magistrát	a policii	s tím,	že	
pokud	od	nich	dostane	KČT	souhlas,	trasu	přemístí.

Z magistrátu	jsem	nakonec	získala	vyjádření,	že	po	hlavní	
komunikaci	budou	moci	jezdit	jen	auta	stavby	a cyklisti	zde	jezdit	
z bezpečnostních	důvodů	nemohou	a stávající	cyklotrasa	zůstane	
zachována	ve	stejné	trase	po	místní	komunikaci	kolem	vody.

Nakonec	 bylo	 vše	 stejně	 jinak,	 původní	 návrh	 objízdné	
trasy	byl	před	započetím	stavby	změněn	a bylo	rozhodnuto,	že	
zůstane	průjezdná	hlavní	komunikace	na	semafory	pro	osobní	
auta,	náhradní	dopravu,	dopravní	obslužnost	a vozidla	stavby	
a místní	komunikace	kolem	vody	bude	pro	auta	uzavřená	a chodci	
a cyklisti	mohou	tuto	komunikaci	používat	jako	doposud.	Cyklisti	
by	jen	v úseku		před	mostem	měli		těch	pár	metru	jít	vedle	kola.	
Proto	nebylo	třeba	přemístění	cyklotrasy	provádět.

Ivana Hrčková, místostarostka
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Ocitli jste se v tíživé životní situaci? Zvažte nabídku sychoterapeutické pomoci, v obci Hukvaldy. 

Bc. Pavla Gustinová 
Poskytuji individuální a párové konzultace zaměřené na podporu zejména v těchto oblastech: 

 

 potíže v mezilidských vztazích: Ano i pracovní vztahy jsou někdy k usoužení. Přitom cesta ven z pastí existuje.  

Partnerské a rodinné vztahy lze řešit. ODBORNĚ, DISKRÉTNĚ, BEZ ZÁZNAMU U LÉKAŘE 

 vztahové problémy s okolím, nebo s konkrétním člověkem, 

 nesete si z dětství od rodičů vzor, který vám ničí současné vztahy ? 

  vyrovnání se s nemocí, soužití s nemocným člověkem, 

 nepříjemný strach, úzkosti, 

 potřeba zvýšení sebevědomí, hledání smyslu života, 

 hledání a pochopení sebe sama 

 prevence psycho-somatických potíží 
 

Sezení probíhá osobně po telefonické domluvě na Hukvaldech, v místnosti nad informačním centrem.  Telefon pro objednání: 702 167 028, e-mail: info@psys.cz  
Více informací na adrese: www.psys.cz Prožíváte-li tíživou situaci, máte možnost to změnit.  

Udělejte co nejdříve první krok ke kvalitnějšímu životu.  Objednání – telefon: 702 167 028 (v pracovní dny) 
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Moderní bezúdržbová 
čistička odpadních vod 
svépomocí i na klíč

www.casopisdomov.cz XX

STMH je jedinou technologií na českém 
trhu, která pracuje na principu třístupňo-
vého čištění. Odpadní voda se postupně 
recykluje ve dvou nádržích a pokaždé od-
lišným způsobem. Nejdříve se nashromáždí 
v jímce, kde se usadí pevná složka a vypa-
ří se běžné čisticí prostředky. Poté voda 
přeteče do dalších částí čističky a na řadu 
přijdou speciální bakterie, které vodu zbaví 
nečistot.
Jinými slovy – pokud čistička odpadních 
vod má zajištěnou stabilitu čištění, pro pro-
vozovatele čističky odpadních vod je zaru-
čen navíc bezúdržbový provoz. Kdo by také 

měl zájem se o čističku odpadních vod jak-
koliv starat.
Díky jednoduché konstrukci domovní čis-
tírny STMH zvládne její instalaci každý 
šikovný stavebník vlastními silami. Stačí 
jen při montáži postupovat podle pokynů 
výrobce. Pro zákazníky zprostředkujeme 
také variantu tzv. čistička odpadních vod 
na klíč. Nejen zajištění projektu a povolení, 
financování bez navýšení, ale také stavební 
práce a v neposlední řádě pravidelný servis 
a servisní podporu. 

Více na www.modernicistirna.cz

rodinná firma Hellstein dodává nejúčinnější ekologickou technologii 
na čistění odpadních vod pro domácnosti a průmysl už dvacet let, 
bezúdržbová čistička odpadních vod StmH proto patří mezi často 
realizované řešení mezi stavebníky nejen na území české republiky.
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Hypotéku 

Tel .  728 742 588
www.sasin�nance.cz/hypoteky

bez stresu?
•  získáte průvodce procesem hypotéky 

a nebudete v tom sami 
• ušetříte si starosti, čas i peníze 
•  najdeme to nejvhodnější řešení Vaší situace
•  v případě potřeby se budete mít na koho obrátit

Jsem zde pro Vás, ne pro banky.

Pokud se na mě obrátíte...
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HLEDÁME NĚKOHO,
KDO NÁM BUDE SEKAT  ZA FINANČNÍ ODMĚNU

ZAHRADU NA PODLESÍ – ASI 700M2

TELEFON 604 305 731
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PORADENSTVÍ 
A PRÁVNÍ SLUŽBY
NEJEN PRO ONKOLOGICKÉ PACIENTY

Nadační fond Pavla Novotného
ve spolupráci s
JUDr. Milan Čichoň
poskytují právní poradenství a právní služby, dle zadání a dispozic klienta
i konzultace v oblasti zajištění bezplatné právní poradny
pro klienty Nadačního fondu Pavla Novotného.

Více informací na tel.: 725 718 890
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http://lokalni-topeniste.msk.cz
595 622 355, kotliky@msk.cz

K žádosti o dotaci je nutno přiložit:

Kopii dokladu o kontrole technického stavu 
a provozu stávajícího (měněného) kotle - jedná 
se o kontrolu, kterou si byli všichni majitelé kot-
lů na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW, napoje-
ných na teplovodní soustavu ústředního vytá-
pění domu, povinni nechat zpracovat do konce 
roku 2016, dále každé 3  roky. Doklad slouží 
k prokázání třídy kotle (nemusí být platný).

Fotodokumentaci  stávajícího  (měněného) 
kotle napojeného na otopnou soustavu a ko-
mínové těleso. Fotodokumentace musí být po-
řízena  z  více  pohledů  a  z  fotografií musí  být 
zřejmé  napojení  kotle  na  otopnou  soustavu 
i spalinové cesty.

V  případě  žádosti  na  pořízení  plynového 
kondenzačního  kotle  -  závazná  objednáv-
ka,  nebo  doklady  prokazující  výměnu  kot-
le do 30. 4. 2022  (Zpráva o  instalaci nového 
zdroje energie).

Kopii Potvrzení o vedení účtu nebo Smlouvy 
o  zřízení  účtu  na  jméno  žadatele. Nelze  vy-
užít účet jiného člena rodiny, dispoziční právo 
k účtu také není dostačující. 

Kopie dokladů prokazující výši příjmů členů 
domácnosti,  např.  daňové přiznání,  potvrzení 
o  příjmech,  potvrzení  o  důchodu,  potvrzení 
o dávkách a příspěvcích poskytovaných Čes-
kou  správou  sociálního  zabezpečení  nebo 
Úřady práce ČR.

Další  přílohy  najdete  po  vyhlášení  dotačního 
programu  na  https://lokalni-topeniste.msk.cz 
(souhlas spoluvlastníka, plná moc apod.).

Po výměně kotle žadatel doloží 
(finanční vyúčtování): 

Fotodokumentaci  odpojeného  a  znehod-
noceného kotle (z fotografií musí být zřejmé, 
že se jedná o tentýž kotel, jehož fotografie jste 
přikládali k žádosti). 

Kopii dokladu o  likvidaci  kotle  (formulář  na 
adrese https://lokalni-topeniste.msk.cz). 

Kopie  účetních  dokladů  (faktury,  paragony) 
a doklady o jejich úhradě (příjmové doklady, 
bankovní výpisy). 

Fotodokumentaci nového zdroje  tepla  (je-li 
možné, vč. výrobního štítku). 

Kopii protokolu o uvedení nového zdroje tepla 
do provozu a kopii  zprávy o  revizi  spalino-
vé cesty (pouze v případě, že novým zdrojem 
tepla je spalovací zdroj).

Kopii zprávy o instalaci nového zdroje ener-
gie (vzor na https://lokalni-topeniste.msk.cz)

Leták je hrazen z projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. výzva“, číslo CZ.05.01.02/03/22_001/0000013, který je 
financován Ministerstvem životního prostředí v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2021–2027“ podporovaného z Fondu 
soudržnosti.

Podrobnější informace budou uvedeny v Podmínkách do-
tačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslez-
ském kraji – 4. výzva“, který bude po vyhlášení dostupný 
na  adrese  https://lokalni-topeniste.msk.cz  a  na  stránkách 
Moravskoslezského  kraje  www.msk.cz,  záložka  Úřední 
deska, odkaz Dotace.

NA  VÝMĚNU  1  ZDROJE  TEPLA  JE  MOŽNÉ  VE  4.  VÝZVĚ  KOTLÍKOVÝCH  DOTACÍ  MSK 
ZAREGISTROVAT A PODAT POUZE 1 ŽÁDOST!  

Pozádejte si o kotlíkovou dotaci 
a získejte az 95 % výdaju!
A co víc! Nyní nepotřebujete mít na kontě desítky tisíc korun, stát vám je 
dá předem. Cesta k dotaci je snadná, více na www.kotlikydotace.cz.

http://lokalni-topeniste.msk.cz
595 622 355, kotliky@msk.cz
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http://lokalni-topeniste.msk.cz
595 622 355, kotliky@msk.cz

K žádosti o dotaci je nutno přiložit:

Kopii dokladu o kontrole technického stavu 
a provozu stávajícího (měněného) kotle - jedná 
se o kontrolu, kterou si byli všichni majitelé kot-
lů na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW, napoje-
ných na teplovodní soustavu ústředního vytá-
pění domu, povinni nechat zpracovat do konce 
roku 2016, dále každé 3  roky. Doklad slouží 
k prokázání třídy kotle (nemusí být platný).

Fotodokumentaci  stávajícího  (měněného) 
kotle napojeného na otopnou soustavu a ko-
mínové těleso. Fotodokumentace musí být po-
řízena  z  více  pohledů  a  z  fotografií musí  být 
zřejmé  napojení  kotle  na  otopnou  soustavu 
i spalinové cesty.

V  případě  žádosti  na  pořízení  plynového 
kondenzačního  kotle  -  závazná  objednáv-
ka,  nebo  doklady  prokazující  výměnu  kot-
le do 30. 4. 2022  (Zpráva o  instalaci nového 
zdroje energie).

Kopii Potvrzení o vedení účtu nebo Smlouvy 
o  zřízení  účtu  na  jméno  žadatele. Nelze  vy-
užít účet jiného člena rodiny, dispoziční právo 
k účtu také není dostačující. 

Kopie dokladů prokazující výši příjmů členů 
domácnosti,  např.  daňové přiznání,  potvrzení 
o  příjmech,  potvrzení  o  důchodu,  potvrzení 
o dávkách a příspěvcích poskytovaných Čes-
kou  správou  sociálního  zabezpečení  nebo 
Úřady práce ČR.

Další  přílohy  najdete  po  vyhlášení  dotačního 
programu  na  https://lokalni-topeniste.msk.cz 
(souhlas spoluvlastníka, plná moc apod.).

Po výměně kotle žadatel doloží 
(finanční vyúčtování): 

Fotodokumentaci  odpojeného  a  znehod-
noceného kotle (z fotografií musí být zřejmé, 
že se jedná o tentýž kotel, jehož fotografie jste 
přikládali k žádosti). 

Kopii dokladu o  likvidaci  kotle  (formulář  na 
adrese https://lokalni-topeniste.msk.cz). 

Kopie  účetních  dokladů  (faktury,  paragony) 
a doklady o jejich úhradě (příjmové doklady, 
bankovní výpisy). 

Fotodokumentaci nového zdroje  tepla  (je-li 
možné, vč. výrobního štítku). 

Kopii protokolu o uvedení nového zdroje tepla 
do provozu a kopii  zprávy o  revizi  spalino-
vé cesty (pouze v případě, že novým zdrojem 
tepla je spalovací zdroj).

Kopii zprávy o instalaci nového zdroje ener-
gie (vzor na https://lokalni-topeniste.msk.cz)

Leták je hrazen z projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. výzva“, číslo CZ.05.01.02/03/22_001/0000013, který je 
financován Ministerstvem životního prostředí v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2021–2027“ podporovaného z Fondu 
soudržnosti.

Podrobnější informace budou uvedeny v Podmínkách do-
tačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslez-
ském kraji – 4. výzva“, který bude po vyhlášení dostupný 
na  adrese  https://lokalni-topeniste.msk.cz  a  na  stránkách 
Moravskoslezského  kraje  www.msk.cz,  záložka  Úřední 
deska, odkaz Dotace.

NA  VÝMĚNU  1  ZDROJE  TEPLA  JE  MOŽNÉ  VE  4.  VÝZVĚ  KOTLÍKOVÝCH  DOTACÍ  MSK 
ZAREGISTROVAT A PODAT POUZE 1 ŽÁDOST!  

Pozádejte si o kotlíkovou dotaci 
a získejte az 95 % výdaju!
A co víc! Nyní nepotřebujete mít na kontě desítky tisíc korun, stát vám je 
dá předem. Cesta k dotaci je snadná, více na www.kotlikydotace.cz.

http://lokalni-topeniste.msk.cz
595 622 355, kotliky@msk.cz
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http://lokalni-topeniste.msk.cz
595 622 355, kotliky@msk.cz

K žádosti o dotaci je nutno přiložit:

Kopii dokladu o kontrole technického stavu 
a provozu stávajícího (měněného) kotle - jedná 
se o kontrolu, kterou si byli všichni majitelé kot-
lů na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW, napoje-
ných na teplovodní soustavu ústředního vytá-
pění domu, povinni nechat zpracovat do konce 
roku 2016, dále každé 3  roky. Doklad slouží 
k prokázání třídy kotle (nemusí být platný).

Fotodokumentaci  stávajícího  (měněného) 
kotle napojeného na otopnou soustavu a ko-
mínové těleso. Fotodokumentace musí být po-
řízena  z  více  pohledů  a  z  fotografií musí  být 
zřejmé  napojení  kotle  na  otopnou  soustavu 
i spalinové cesty.

V  případě  žádosti  na  pořízení  plynového 
kondenzačního  kotle  -  závazná  objednáv-
ka,  nebo  doklady  prokazující  výměnu  kot-
le do 30. 4. 2022  (Zpráva o  instalaci nového 
zdroje energie).

Kopii Potvrzení o vedení účtu nebo Smlouvy 
o  zřízení  účtu  na  jméno  žadatele. Nelze  vy-
užít účet jiného člena rodiny, dispoziční právo 
k účtu také není dostačující. 

Kopie dokladů prokazující výši příjmů členů 
domácnosti,  např.  daňové přiznání,  potvrzení 
o  příjmech,  potvrzení  o  důchodu,  potvrzení 
o dávkách a příspěvcích poskytovaných Čes-
kou  správou  sociálního  zabezpečení  nebo 
Úřady práce ČR.

Další  přílohy  najdete  po  vyhlášení  dotačního 
programu  na  https://lokalni-topeniste.msk.cz 
(souhlas spoluvlastníka, plná moc apod.).

Po výměně kotle žadatel doloží 
(finanční vyúčtování): 

Fotodokumentaci  odpojeného  a  znehod-
noceného kotle (z fotografií musí být zřejmé, 
že se jedná o tentýž kotel, jehož fotografie jste 
přikládali k žádosti). 

Kopii dokladu o  likvidaci  kotle  (formulář  na 
adrese https://lokalni-topeniste.msk.cz). 

Kopie  účetních  dokladů  (faktury,  paragony) 
a doklady o jejich úhradě (příjmové doklady, 
bankovní výpisy). 

Fotodokumentaci nového zdroje  tepla  (je-li 
možné, vč. výrobního štítku). 

Kopii protokolu o uvedení nového zdroje tepla 
do provozu a kopii  zprávy o  revizi  spalino-
vé cesty (pouze v případě, že novým zdrojem 
tepla je spalovací zdroj).

Kopii zprávy o instalaci nového zdroje ener-
gie (vzor na https://lokalni-topeniste.msk.cz)

Leták je hrazen z projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. výzva“, číslo CZ.05.01.02/03/22_001/0000013, který je 
financován Ministerstvem životního prostředí v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2021–2027“ podporovaného z Fondu 
soudržnosti.

Podrobnější informace budou uvedeny v Podmínkách do-
tačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslez-
ském kraji – 4. výzva“, který bude po vyhlášení dostupný 
na  adrese  https://lokalni-topeniste.msk.cz  a  na  stránkách 
Moravskoslezského  kraje  www.msk.cz,  záložka  Úřední 
deska, odkaz Dotace.

NA  VÝMĚNU  1  ZDROJE  TEPLA  JE  MOŽNÉ  VE  4.  VÝZVĚ  KOTLÍKOVÝCH  DOTACÍ  MSK 
ZAREGISTROVAT A PODAT POUZE 1 ŽÁDOST!  

Pozádejte si o kotlíkovou dotaci 
a získejte az 95 % výdaju!
A co víc! Nyní nepotřebujete mít na kontě desítky tisíc korun, stát vám je 
dá předem. Cesta k dotaci je snadná, více na www.kotlikydotace.cz.

http://lokalni-topeniste.msk.cz
595 622 355, kotliky@msk.cz
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ˆ

rocník

AUTOOPRAVNA
Zdeněk Bůžek

úterý 5.7.2022
Za Hukvaldským pivovarem 

U VAJTA

startovné 50Kc     startovné 130Kc

ˆ

Kategorie ELIT

13.000 Kc
od 12:00

Kategorie KADET do 15 let

3.000 Kc

ˆ ˆ

od 10:00 hod. registrace

Obec Hukvaldy

Partneri akce

ˆ

porádá Futsal team 

Ružové Tlapicky Hukvaldy°

ˆˆ

O PENALTOVÉHO KRÁLE MS KRAJE
2022

ˆ

.

Foto: Martin Cesnek
Penaltový král 2021
179 účastníků - ELIT
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Celkové výdaje 
projektu

5 089 050 Kč

Podpora	OPŽP 3	379	414	Kč

Zdroje	obce 1	709	636	Kč

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