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Z OBCEZ OBCEZ OBCE
SLOVO STAROSTYSLOVO STAROSTYSLOVO STAROSTY

Milí spoluobčané,

jako obvykle vás informuji o právě probíhajících nebo připra-
vovaných stavbách v obci.

Letos pokračovaly práce hlavně na stavbách zahájených 
v loňském roce. Jedná se o tyto stavby:

2. etapa splaškové kanalizace, Nástavba odborných 
učeben v ZŠ, Rekonstrukce bývalého kravína v hukvald-
ském dvoře, Výsadba v obci Hukvaldy – ovocný sad, alej, 
mokřad, a Výstavba místní komunikace Dolní Sklenov – 
Grygar.

Kromě rekonstrukce kravína jsou všechny výše zmíněné 
akce již dokončeny a v současnosti připravujeme potřebné 
podklady pro vydání kolaudačních souhlasů.

Rekonstrukce kravína nadále pokračuje. Cena dle SoD je 
30 186 433 Kč bez DPH, termín dokončení díla 31. 3. 2023. 
Dvěma dodatky ke SoD se konečný termín dokončení stavby 
posunul na 15. 9. 2023 a cena díla byla z důvodu nepředpoklá-
daných prací navýšena na 32 060 962 Kč bez DPH. Současně 
jsme řešili požadavek stavební firmy ze dne 3. 6. 2022 na 
navýšení ceny díla z důvodu enormního nárůstu cen stavebních 
materiálů na trhu, a to o 11,3 mil. Kč bez DPH. Po několika 
složitých společných jednáních za účasti právních zástupců 
obou stran byl dojednán další postup a snížení požadované sumy 
o necelé 2 mil. Kč. Po pečlivém zvážení různých možností 
z hlediska časového a finančního chceme pokračovat ve stavbě 
se stávajícím zhotovitelem, který má taky zájem dílo dokončit. 
Ani dojednané navýšení ceny nepokryje zhotoviteli všechny 
finanční náklady na nákup stavebních materiálů, a proto i on 
v konečném součtu ponese podstatnou finanční ztrátu. Zastu-
pitelstvo obce na svém posledním zasedání rozhodlo o přijetí 
úvěru ve výši 20 mil. Kč, z něhož bude polovina použita na dofi-
nancování této akce. Z hlediska poskytnuté dotace musí být 
stavba dokončena a zkolaudována do 30. 11. 2023. Věřím, že se 
i přes všechny problémy podaří stavbu dokončit.

V průběhu prázdnin byla zahájena a dokončena výmě-
na elektroinstalace a osvětlení v mateřské škole za cenu 
1 034 376 Kč s DPH, z toho dotace činí 400 tis. Kč.

Za zmínku dále stojí tyto stavby dokončené v jarních 
měsících:

– vybudování vodovodu k WC na parkovišti na Hukval-
dech – 450 456 Kč

– vybudování dešťové kanalizace v Rychalticích v ulici Na 
Drahách (k opravně obuvi) – 550 368 Kč

– oprava dešťové kanalizace v Rychalticích (v ulici u pana 
Luboše Bůžka) – 72 133 Kč

– oprava komunikace na chatovišti – 330 107 Kč

– vybudování parkoviště v areálu ZŠ (před tělocvičnou) – 
216 332 Kč

Už 4. etapou pokračuje oprava dřevěnky na Podoboří, 
letos bude profinancováno 900 162 Kč, z toho dotace činí 
550 000 Kč.

V září bude zahájena stavba vodovodu pro hukvaldský 
dvůr – 958 078 Kč.

Podrobnější souhrn, a to za poslední 4 roky, najdete v článku 
„Co se povedlo zrealizovat ve volebním období 2018–2022“, 
který zpracovala paní místostarostka. V tomto souhrnu najde-
te, kromě výčtu investičních akcí a nákladů s nimi spojených 
a roztříděných do příslušných kategorií, také přehled vyhoto-
vených projektových dokumentací, přehled výdajů na podporu 
kultury, kulturních a sportovních akcí, dopravu, sociální oblast, 
nákup komunální techniky atd.

 Některé dlouho plánované akce se zatím z různých důvodů 
nepodařilo zrealizovat. Jedná se hlavně o stavbu chodníku 
v Rychalticích a opravu mostu přes Ondřejnici (u pana Štef-
ka). V obou případech projektanti dle smluv o dílo zpracovali 
v daných termínech projektové dokumentace, následně však 
z různých objektivních příčin, ale hlavně z důvodu jejich pochy-
bení v přípravě dokladových části dokumentací, nemáme dosud 
vydána stavební povolení. V případě chodníku už nastal výrazný 
posun, v únoru vydal stavební úřad územní rozhodnutí, nyní 
projektanti pracují na podkladech pro vydání stavebního 
povolení. Zároveň jsme na výstavbu chodníku podali projek-
tovou žádost o dotaci do ITI Ostravsko.

Vše, co se podařilo zrealizovat, je i díky získaným dotacím. 
Z celkového počtu 39 podaných žádostí o dotaci jsme byli 
v 31 případech úspěšní. V některých případech jsme dotaci 
získali až na druhý pokus, někdy to z důvodu velkého počtu 
žadatelů nevyšlo. Celkem obec získala za 4 roky dotace ve 
výši 92 954 302 Kč. Myslím si, že je to velice slušný výsle-
dek.

Na posledním zasedání zastupitelstvo obce odsouhlasi-
lo koupi bývalého kulturního domu v Rychalticích, a to za 
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10 mil. Kč. Financování bude zajištěno 
z výše zmíněného 20 mil. úvěru. Příleži-
tost koupit tuto nemovitost by se už 
nemusela opakovat. Jedná se o budovu, 
kterou v minulosti občané postavili vlast-
ními silami v tzv. akci Z, a je tedy jen dob-
ře, že tato stavba bude opět patřit obci a po 
nutných opravách bude opět sloužit našim 
občanům.

Závěrem bych rád popřál všem žákům 
úspěšný školní rok 2022/2023, prvňáčkům 
ať se ve škole líbí a všem občanům v této 
nelehké době přeji optimismus, zdraví 
a pevné nervy.

Luděk Bujnošek, starosta obce
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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE HUKVALDYZ JEDNÁNÍ RADY OBCE HUKVALDYZ JEDNÁNÍ RADY OBCE HUKVALDY

Rada obce Hukvaldy se sešla v tomto období ke svým jednáním 
ve dnech 20.6., 11.7., 8.8.2022.

Projednala a schválila následující body:

– schválila podání projektové žádosti o podporu do připravo-
vané výzvy pro základní školy z IROP na realizaci tzv. Virtuální 
reality. Tento záměr je v souladu s Místním akčním plánem 
(MAP). Odhadovaná částka 4 miliony korun;

– schválila dodatek č.3 ke smlouvě o dílo „Nástavba odborných 
učeben ve 4. NP ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy, jejímž 
předmětem byla změna ceny díla na 12.703.600,75 Kč 
včetně DPH;

– schválila cenovou nabídku na opravu kanalizace - stupaček 
v základní škole od Daniela Pavúka z Frýdku-Místku za 
částku 486 541 Kč, část souvisejících prací provede obecní 
zednická četa;

– schválila cenovou nabídku na přemístění dešťové kanalizace 
u komunikace za školou za částku 23 185 Kč a vybudování 
dalších parkovacích míst za částku 275 145 Kč od firmy 
MOBIKO plus z Valašského Meziříčí;

– projednala výsledky výběrového řízení na zpracování projek-
tové dokumentace pro „Nástavbu nových prostor družiny 
v 3. NP se zázemím pro ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy“ 
(nad mateřskou školkou) a jako nejvýhodnější vybrala 
nabídku firmy KOIS ARCH z Olomouce za částku 950 000 Kč 
bez DPH, se kterou uzavřela smlouvu o dílo. PD je nutným 
podkladem pro podání žádosti o dotaci z IROP, která by 
měla být vyhlášena koncem roku 2022;

– schválila přijetí dotace na „Obnovu, zajištění a výchovu 
lesních porostů do 40 let“ ve výši 30 750 Kč;

– schválila podání projektového záměru na „Výstavbu 
chodníku Dolní Sklenov – Rychaltice“ do ITI Ostravsko 
(Integrovaná teritoriální investice ostravské metropolitní 
oblasti). Zároveň schválila cenovou nabídku na zpracování 
žádosti od Ing. Andrey Konečné za částku 10 000 Kč;

– schválila podání projektového záměru „Celkovou rekon-
strukci TIC Hukvaldy a přilehlého prostoru do ITI Ostravsko 
–  výzvy č. 8 na Infrastrukturu cestovního ruchu. Tuto žádost 
zpracovala Ivana Hrčková, místostarostka obce;

– schválila přijetí účelového daru z Nadace Women for Woman 
na úhradu obědů pro 6 sociálně potřebných žáků na školní 
rok 2022-2023 ve výši 33 756 Kč;

– souhlasila se zapojením školy do Operačního programu Jan 
Amos Komenský s projektem „Rozvoj komunitní školy 
Hukvaldy – 100 % dotace ve výši 2 345 809 Kč na podporu 
základní školy, mateřské školy, školní družiny a školního 
klubu na období od 1.9.2022 – 31.12.2024;

– schválila cenovou nabídku firmy Swietelsky z Šenova 
u Nového Jičína na opravu komunikace na Dolním Sklenově 
za částku 52 453 Kč;

– stanovila prodejní cenu za knihu „Hukvaldy a okolí“ ve výši 
500 Kč za 1 kus;

– vzala na vědomí odhad ceny od Nadace Leoše Janáčka 
z Brna na stavební úpravy a nové technologie – vytápění, 
vzduchotechnika, sanace vlhkosti, elektroinstalace ve výši 
1 879 532 Kč v Rodném domě Leoše Janáčka, kde má Nadace 
věcné břemeno na celé přízemí. O rozdělení financování 
bude dále jednáno;

– projednala předložené nabídky na poskytnutí úvěru na koupi 
Kulturního domu v Rychalticích a dofinancování akce „Re-
konstrukce bývalého kravína v Hukvaldském dvoře“ ve výši 
20 milionů korun a schválila jako nejvýhodnější nabídku 
České spořitelny. Rada obce poté doporučila Zastupitelstvu 
obce nabídku přijetí dlouhodobého investičního úvěru 
schválit;

– vzala na vědomí výběr dvou dotačních žádostí z MAS Po-
beskydí k financování – „Vybavení veřejného prostranství 
v Hukvaldech – místní části Krnalovice“ a „Pořízení mobi-
liáře pro přádání spolkových akcí na Hukvaldech“;

– souhlasila s dofinancováním částky na pořízení 6 kusů 
vycházkových obleků ve výši 21 916 Kč, na jejichž pořízení 
dostalo SDH Hukvaldy dotaci z Moravskoslezského kraje 
ve výši 20 000 Kč;

– schválila uzavření kupní smlouvy na koupi Kulturního domu 
v Rychalticích s Petrem Gáškem a Martinou Chludovou ve 
výši 10 000 000 Kč;

– schválila uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o dílo na „Rekon-
strukci bývalého kravína v Hukvaldském dvoře“, kdy před-
mětem je vyúčtování méněprací a víceprací;

– schválila cenovou nabídku firmy Vantuch – elektro 
z Brušperka na přeložku rozvaděče veřejného osvětlení 
z obvodové zdi budovy č.p 111 na Hukvaldech do zeleného 
pásu – za částku 44 701 Kč;

– schválila nabídku na výkon autorského dozoru na „Pro-
dloužení vodovodu pro Hukvaldských dvůr, včetně přípojek 
vody, k.ú. Sklenov“ od Ing. Miloslava Klicha za částku 
450 Kč/hod. + náklady na dopravu;

– schválila cenovou nabídku na vyřízení kolaudačního sou-
hlasu na „Vodovod a vodovodní přípojky na parkovišti na 
Hukvaldech“ od Ing. Radka Michaláka za částku 9 800 Kč;

– schválila cenovou nabídku na autorský dozor od společnosti 
RMBA Architekti ve výši 1 000 Kč/hod.

Ivana Hrčková, místostarostka
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CO SE POVEDLO ZREALIZOVAT VE VOLEBNÍM 
OBDOBÍ 2018–2022

Za uplynulé volební období se podařilo v naší obci zreali-
zovat mnoho projektů, nejen stavebních, ale z obecního rozpočtu 
bylo hrazeny další aktivity, které ovlivňují život občanů.

Tyto aktivity jsem rozdělila do několika oblastí. Do přehledu 
jsou zařazeny i dotační akce, které jsou pak jednotlivě sepsány 
v dalším příspěvku.

Budovy v majetku obce

• rekonstrukce WC na parkovišti na Hukvaldech –
1 180 681 Kč (dotace 590 340 Kč – podíl obce činí 
590 341 Kč);

• rekonstrukce WC v areálu hospůdky na koupališti – 
858 745 Kč;

• oprava dřevěnky č.p. 113 na Hukvaldech – Podoboří (zatím 
4 etapy – 3 677 456 Kč – dotace 2 450 000 Kč – podíl obce 
1 227 456 Kč);

• pokračování oprav oken v Domě s pečovatelskou službou – 
694 555 Kč;

• oprava cukrárny na Hukvaldech (pracovníky obce) – 15 296 Kč;

• výměna plynového kotle v budově obecního úřadu – 
99 820 Kč;

• restaurování soch na Hukvaldech – Podzámčí – socha 
svatého Floriánka – 250 000 Kč, socha Jana Nepomuckého – 
299 000 Kč (dotace MSK - 150 000 Kč + dotace MK 149 000 Kč);

• mobiliář pro víceúčelové využití u školního hřiště – 
200 000 Kč (dotace 160 000 Kč + podíl obce 40 000 Kč);

• rekonstrukce záchodů v hasičské zbrojnici na Hukvaldech 
(pracovníky obce) - 28 200 Kč;

• oprava střechy na hasičské zbrojnici na Hukvaldech – 
156 788 Kč;

• výměna kotle v hasičské zbrojnici v Rychalticích – 61 304 Kč;

• oprava laviček kolem památníku na Hukvaldech – 12 000 Kč;

• zhotovení památníku obětem holocaustu na Hukvaldech – 
62 775 Kč;

• zhotovení památníku obětem dopravní nehody v Rychalticích 
u Masarykova mostu – 65 340 Kč;

• zhotovení dřevěného schodiště na chatovišti – 15 000 Kč;

• informační cedule na Dolním Sklenově a v Rychalticích –
36 891 Kč (dotace 24 000 Kč, podíl obce 12 891 Kč);

• rekonstrukce bývalého kravína v Hukvaldském dvoře –
zatím v realizaci s pomocí dotace a úvěru proinvestováno 
10 403 272 Kč;

• budovy č.p. 4 a 5 na Hukvaldech – zatím proběhla výměna 
trámů a oprava podlahy – 89 118 Kč;

• dobíjecí stanice na elektrokola – 5 kusů – 57 947 Kč (dotace 
46 358 Kč, podíl obce 11 589 Kč);

• schválena koupě Kulturního domu v Rychalticích – 
10 000 000 Kč (zatím nezaplaceno);

• pořízení nové houpačky – hospůdka na koupališti – 33 000 Kč.

Digitalizace obce (v rámci dotace Efektivní komunikace 
obcí)

• 2 elektronické úřední desky na Hukvaldech a v Rychalticích 
včetně softwaru a úpravy webových stránek – 831 149 Kč;  

• zřízení Portálu občana – Bankovní identita, eObčanka. 
přístup k přehledu poplatků, historii plateb, úhrada poplatků 
pomocí platební brány – zatím testovací verze – 171 989 Kč;

• Mobilní rozhlas – 28 892 Kč;

• kamerový systém napojený na obecní policii – na obecním 
parkovišti, centrum Hukvald, sběrný dvůr, vybraná místa 
u kontejnerů, areál školy – 150 958 Kč;

• přenosný radar pro měření rychlosti obecní policií – 356 708 Kč.

Rodný dům Leoše Janáčka a Informační centrum

• oprava zídky u Rodného domu Leoše Janáčka – 260 634 Kč;

• výměna osvětlení v 1. patře rodného domu Leoše Janáčka – 
84 609 Kč;

• oprava podlahy v chodbičce informačního centra – 
46 000 Kč;

• oprava schodiště v rodném domě Leoše Janáčka – 
113 257 Kč;

• vybavení informačního centra s pomocí dotací – celkové 
náklady 330 162 Kč (dotace 264 130 Kč, podíl obce 
66 032 Kč);

• vybudování expozice Země hradů – 299 947 Kč.

Areál sběrného dvora v Rychalticích

• vybudování Sběrného dvora v Rychalticích – 4 558 107 Kč 
(dotace 3 874 391 Kč + podíl obce 683 716 Kč);

•  oprava střechy budovy C v areálu sběrného dvora v Rychalti-
cích – 822 723 Kč;

PŘEHLED INVESTIČNÍCH AKCÍPŘEHLED INVESTIČNÍCH AKCÍPŘEHLED INVESTIČNÍCH AKCÍ
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• oprava střechy budovy B v areálu sběrného dvora v Rychal-
ticích – 1 101 646 Kč;

• stavební úpravy pro zázemí pro technické pracovníky obce 
v budově C včetně elektroinstalace – lité podlahy, okna, 
kamerový systém, realizace vnitřních příček, vrata, jímky pro 
dešťovou vodu 1 445 674 Kč;

• omítačka - 209 279 Kč;

• lešení – 112 120 Kč;

• elektrické nářadí – 307 111 Kč;

• vibrační deska – 53 607 Kč;

• tepelné čerpadlo pro sběrný dvůr – 322 150 Kč;

• domek na elektroodpad ve sběrném dvoře – 30 250 Kč.

Základní škola Leoše Janáčka Hukvaldy

• vybudování víceúčelového školního hřiště – 7 470 071 Kč 
(dotace 4 022 246 Kč + podíl obce 3 447 825 Kč)

• modernizace cvičné kuchyně ve škole - 687 917 Kč (dotace 
400 000 Kč + podíl obce 287 917 Kč)

• výměna elektroinstalace a osvětlení v mateřské škole – 
1 034 376 Kč (dotace 400 000 Kč + podíl obce 634 376 Kč);

• nástavba odborných učeben učeben ve 4. NP
– celkové náklady včetně administrace, PD, stavebního 

dozoru, BOZP – 19 305 347 Kč (dotace 17 300 859 Kč – 
podíl obce 2 004 488 Kč):

– stavební práce – 12 863 324 Kč,

– oprava oplocení s brána na dálkové ovládání – 
605 182 Kč,

– oprava komunikace – 404 586 Kč,

– mobiliář a zeleň – 1 116 317 Kč,

– vybavení nábytkem – 943 898 Kč,

– IT vybavení – 3 047 458 Kč,

– projektová dokumentace, administrace žádosti, admini-
strace výběrového řízení, stavební a autorský dozor – 
324 582 Kč;

• vybudování parkoviště u tělocvičny – 216 332 Kč;

• výměna 4 kusů kanalizačních stupaček od přízemí do 
3. nadzemního podlaží v budově školy a oprava hlavního 
přívodu vody – 193 231 Kč.

Rekonstrukce mostů a potoků

• Most u karosárny – 3 187 873 Kč (dotace 1 000 000 Kč + podíl 
obce 2 187 873 Kč);

• Dodávka a montáž zábradlí k mostu u karosárny – 48 900 Kč;

• Most na Dolním Sklenově č.p. 121 – 619 000 Kč;

• Most u obchodu na Dolním Sklenově – 1 397 550 Kč;

• Kamenný most v Rychalticích pod komunikací na Hájov – 
617 912 Kč;

• stavební úprava mlýnského náhonu na Dolním Sklenově – 
1 081 935 Kč;

• oprava části mlýnského náhonu na Dolním Sklenově za 
mlýnem – 1 049 839 Kč;

• oprava koryta potoka na křižovatce v Drážkách – 173 188 Kč;

• oprava opěrné zdi potoka na Horním Sklenově – 289 864 Kč;

• oprava mostu přes mlýnský náhon v Dolním Sklenově 
u č.p. 1 (u bývalé moštárny) – 59 641 Kč.

Komunikace

• oprava komunikace od myslivecké chaty k Hospůdce na 
koupališti – 446 656 Kč;

• vybudování komunikace na Dolním Sklenově u Grygarů – 
1 996 831 Kč;

• vybudování komunikace Černý – Knybel na Dolním Sklenově 
– 2 372 805 Kč;

• oprava příkopu a části komunikace na Horním Sklenově – 
66 852,50;

• oprava komunikace na chatovišti – 330 107 Kč;

• každoroční vyspravení výtluků a děr v místních komunikacích 
– 737 253 Kč;

• vytvoření zálivů pro vyhýbání na místní komunikaci v Krna-
lovicích – 81 796 Kč.

Vodovody a kanalizace

• pořízení digitálního povodňového plánu včetně zakoupení 
elektrocentrály – 344 722 Kč (dotace 271 343 Kč, podíl obce 
73 379 Kč);

• odvodnění komunikace za obchodem na Dolním Sklenově 
– 947 811 Kč;

• rozšíření vodovodu v Krnalovicích – 2 589 329 Kč (dotace 
1 513 686 Kč – podíl obce 1 075 643 Kč);

• studie likvidace odpadních vod v Krnalovicích – 356 950 Kč 
(dotace 221 000 Kč + podíl obce 135 950 Kč);

• zpracování projektové dokumentace pro územní souhlas 
pro přípojky k jednotlivým domům zařazených do 2. etapy 
kanalizace – 468 000 Kč (zpracovává se);

• prodloužení vodovodu pro Hukvaldský dvůr – 958 078 Kč 
(realizuje se);

• dokončení 2. etapy kanalizace – 52 325 817 Kč (dotace 
28 853 659 Kč + podíl obce 23 472 158 Kč – jedná se vy-
budování 214 kanalizačních přípojek, celková délka 
5 758,5 metrů;

• oprava dešťové kanalizace – 118 933 Kč;
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• vybudování vodovodu k WC na parkovišti na Hukvaldech – 
450 456 Kč;

• vybudování dešťové kanalizace v ulici Na drahách (k opravně 
obuvi) – 550 368 Kč;

• oprava dešťové kanalizace Rychaltice v ulici u čp. 24 – 
72 133 Kč.

Parkoviště Hukvaldy

• vybudování parkovacího systému na parkovišti na Hukval-
dech – 683 360 Kč;

• přípojky elektro – 42 640 Kč;

• stavební úpravy – 213 000 Kč;

• nástřik parkovacích míst: 24 000 Kč.

Příjmy z parkoviště

• 2019 – 992 420 Kč,

• 2020 – 965 600 Kč,

• 2021 – 1 420 742 Kč,

• 2022 – 944 702 Kč (do července 2022).

Péče o zeleň a les

• výsadba v obci Hukvaldy – parčík u kostela v Rychalticích 
a alej kolem řeky – 868 722 Kč (dotace 521 235 Kč + podíl 
obce 347 487 Kč);

• výsadba v obci Hukvaldy – alej, sad a mokřad – 5 089 050 Kč 
(dotace 3 379 414 Kč + podíl obce 1 709 636 Kč);

• zhotovení oplocenek - 59 314 Kč;

• kácení a ořez stromů:
– 2019 – 59 030 Kč,
– 2020 – 130 118 Kč,
– 2021 – 63 347 Kč,
– 2022 – 58 700 Kč;

• příjmy z prodeje dřeva – 368 500 Kč;

• dotace na obnovu lesních porostů – 203 700 Kč;

• sečení příkop podél místních komunikací - 180 400 Kč;

Hřbitovy

• rekonstrukce hřbitovní zdi na hřbitově v Rychalticích – 
889 731 Kč (dotace 500 000 Kč + podíl obce 389 731 Kč);

• oprava přívodu vody na hřbitově v Rychalticích + obložení 
kádě na vodu – 54 200 Kč;

• vybudování vodovodu ke hřbitovu v Rychalticích – 425 835 Kč;

• katafalk do obřadní síně v Rychalticích – 42 427 Kč;

• klimatizační jednotka do obřadní síně v Rychalticích –
81 150 Kč.

Sportovní zázemí

• rekonstrukce fotbalového hřiště TJ Sokol Hukvaldy – 
1 591 389 Kč;

• vybudování pumptrackové dráhy v areálu Hospůdky na 
koupališti – 359 925 Kč.

Osvětlení v obci

• instalace solárního osvětlení na příjezdové cestě v Krnalovi-
cích – 225 000 Kč;

• výměna 117 kusů světel veřejného osvětlení včetně dodávky 
a montáže za úsporná svítidla – 462 246 Kč.

Doprava

• doplatky na místní hromadnou dopravu z Frýdku-Místku 
(ČSAD Frýdek-Místek):

– 2019 – 228 800 Kč,
– 2020 – 235 200 Kč,
– 2021 – 242 700 Kč,
– 2022 – 267 000 Kč;

• doplatek na dopravu Ostrava a Kopřivnice (ČSAD Vsetín):
– 2019 – 57 200 Kč,
– 2020 – 57 200 Kč,
– 2021 – 57 200 Kč,
– 2022 – 92 300 Kč.

Autobusové zastávky

• zhotovení dřevěné zastávky u základní školy – 49 373 Kč;

• oprava zastávky v Rychalticích u Richarda – 49 156 Kč;

• oprava zastávek u fotbalového hřiště a u Lozerta – 36 575 Kč.

Projektové dokumentace

• Úpravy místního hřbitova v Rychalticích – 170 900 Kč – únor 
2019 vydáno stavební povolení, zrealizovaná oprava hřbitov-
ní zdi;

• Chodník Dolní Sklenov – Rychaltice – březen 2022 vydáno 
Územní rozhodnutí, podán projektový záměr do dotačního 
titulu ITI Ostravsko;

• PD pro 2. etapu kanalizace – 500 268 Kč;

• Zpracování studie Hukvaldského dvora – 574 750 Kč (studie 
hotová);

• Studie proveditelnosti pro využití půdních prostor a přízemí 
na byty v budovách č.p. 4 a 5 na Hukvaldech – 223 850 Kč 
(PD hotová, započaty některé práce);

• PD na opravu mostku u obchodu na Dolním Sklenově – 
35 000 Kč (PD hotová, akce zrealizována);

• PD na vybudování přípojky pro WC na parkovišti – 17 000 Kč 
(PD hotová, akce zrealizována);
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• PD na rekonstrukci objektů č.p. 122 a 193 v Rychalticích – 
150 000 Kč (zpracovává se);

• Rekonstrukce bývalého kravína v Hukvaldském dvoře – 
1 573 000 Kč (dotace 465 850 Kč + podíl obce 1 250 000 Kč) 
– hotová, akce se realizuje;

• Stavení úpravy pro změnu využití objektů v areálu Sběrného 
dvora v Rychalticích – 258 940 Kč (hotová, akce se postupně 
realizuje pracovníky obce);

• Rekonstrukce chodníku na Mlýnské straně na Hukvaldech 
– 228 690 Kč (zpracovává se, ve stadiu projednávání s dotče-
nými orgány);

• PD na vybudování vodovodu ke hřbitovu v Rychalticích – 
62 000 Kč (hotová, akce je zrealizována);

• Prodloužení vodovodu pro Hukvaldský dvůr – 75 000 Kč 
(PD hotová, stavba v realizaci);

• Vybudování chodníku od fotbalového hřiště po karosárnu – 
487 500 Kč (dotace – zpracovává se);

• Rekonstrukce sýpky v Hukvaldském dvoře – 1 633 500 Kč 
(dotace 500 000 Kč + podíl obce 1 133 500 Kč) – hotová;

• PD na rozšíření parkoviště – 671 550 Kč (zpracovává se);

• Vyhledávací studie pro vybudování kruhového objezdu na 
křižovatce v Drážkách – 52 514 Kč (studie hotová).

Podpora kultury, kulturních a sportovních akcí

• vydání knihy Antonín Kroča – malíř života a duše – 240 000 Kč 
(dotace 120 000);

• vydání mimořádného občasníku ke 100 letům na Hukvaldech 
– 74 355 Kč;

• podpora TJ Sokol Hukvaldy: 

– 2019 – 350 000 Kč,
– 2020 – 342 000 Kč,
– 2021 – 320 000 Kč,
– 2022 – 365 000 Kč;

• Růžové Tlapičky – spolupořádání soutěže o Penaltového krále 
+ příspěvek na činnost (2019–2022) – 200 000 Kč;

• Rock Bike Fest – spolupořádání soutěže (2019–2022) – 
200 000 Kč;

• Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka – spolupořádání:

– 2019 – 200 000 Kč,
– 2020 – 200 000 Kč,
– 2021 – 100 000 Kč,
– 2022 – 200 000 Kč;

• festival Souznění 2020, 2021 – 30 000 Kč;

• divadelní představení a koncerty spolupořádané spolkem 
Hukvaldský potlach – 130 000 Kč;

• vydávání zpravodajů 4x ročně v nákladu 800 kusů – 
660 900 Kč;

• stolní kalendáře pro každou domácnost zdarma – 
192 100 Kč.

Dokumenty

• Program rozvoje obce – zpracován za podpory dotace přes 
Spolek pro obnovu venkova – 140 000 Kč (dotace 130 000 Kč 
+ podíl obce 10 000 Kč);

• Územní plán – změna č. 2 územního plánu – schválen 
k 31.3.2022 – 491 744 Kč;

• Studie sídelní zeleně v obci Hukvaldy – 142 000 Kč.

Technika pro pracovníky obce

• pořízení kolového nakladače – 907 500 Kč;

• pořízení minibagru - 255 310 Kč;

• traktorová sekačka s košem – 223 155 Kč;

• traktorová sekačka bez koše – 275 405 Kč;

• přívěsný vozík pro převoz minibagru – 42 350 Kč;

• zametací kartáč k traktoru – 112 691 Kč.

Vozový park

• osobní automobil Škoda Octavia – 430 000 Kč;

• automobil pro obecní policii – 678 385 Kč;

• automobil WW Transporter – 244 741 Kč.

Monitoring rekultivované skládky

• 134 092 Kč

Sociální oblast

• podpora činnosti Klubu seniorů – 149 400 Kč;

• získání dotace na Podporu zdravého stárnutí pro seniory na 
cestách za kulturou a poznáváním naší vlasti – 187 000 Kč 
(dotace 93 000 Kč + podíl obce 94 000 Kč);

• Charita Frýdek-Místek – 132 500 Kč;

• Charita Frenštát pod Radhoštěm – 160 000 Kč;

• Podané ruce – 65 000 Kč;

• Domov seniorů Brušperk – 10 000 Kč;

• Domov pro seniory Frýdek-Místek – 66 000 Kč;

• příspěvek pro narozené děti (2000 Kč na dítě) – 130 000 Kč;

• příspěvek pozůstalým (2 000 Kč na zemřelého) – 136 000 Kč.

Ivana Hrčková, místostarostka
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Nástavba odborných učeben ve 4. NP Základní školy Leoše 
Janáčka Hukvaldy

V roce 2020 jsme získali dotaci z IROP, 92. výzvy pro uhelné 
regiony na „Nástavbu odborných učeben ve 4. NP Základní 
školy Leoše Janáčka Hukvaldy“. Na základě výběrového řízení, 
které proběhlo na jaře 2021 byla uzavřena smlouva o dílo 
s firmou Adar ing z Žulové. Práce začaly v červenci 2021 a byly 
dokončeny začátkem března 2022.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v klíčo-
vých kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digi-
tálními technologiemi) ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu 
práce s ohledem na zajištění rovného přístupu ke vzdělávání 
v ZŠ Hukvaldy.

Předmětem projektu jsou stavební úpravy (nástavba a vybu-
dování 2 odborných učeben včetně zajištění bezbariérovosti 
těchto učeben, 2 odborných kabinetů a sociálního zázemí), 
vybavení budov a učeben a úprava venkovního prostranství.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Náklady na stavební práce činily 12 753 323,91 Kč včetně 
DPH. V nástavbě vznikly dvě odborné učebny pro výuku jazyků, 
dva kabinety pro vyučující, sociální zařízení. Z důvodu zajištění 
bezbariérovosti byl zakoupen schodolez.

Celkové náklady činily 19 305 347 Kč (dotace 17 300 859 Kč 
– podíl obce 2 004 488 Kč):

• stavební práce – 12 863 324 Kč,
• oprava oplocení s brána na dálkové ovládání – 605 182 Kč,
• oprava komunikace – 404 586 Kč,
• mobiliář a zeleň – 1 116 317 Kč,
• vybavení nábytkem – 943 898 Kč,
• IT vybavení – 3 047 458 Kč,
• projektová dokumentace pro provedení stavby, administ-

race žádosti, administrace výběrového řízení, stavební 
a autorský dozor – 324 582 Kč.

Na zpracování projektové dokumentace jsme také v ro-
ce 2015 získali dotaci z Moravskoslezského kraje ve výši 
144 000 Kč.

Stavba je zkolaudována a připravena k užívání na začátek 
školního roku 2022–2023.

Ivana Hrčková, místostarostka

DOTACEDOTACEDOTACE
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Výměna elektroinstalace a osvětlení v mateřské škole

V letošním roce jsme znovu požádali o poskytnutí dotace 
z Moravskoslezského kraje z Programu rozvoje venkova na 
„Výměnu elektroinstalace a rekonstrukci osvětlení v mateřské 
škole na Hukvaldech“.

V minulých letech došlo k rekonstrukci elektro-
instalace a výměně osvětlení v budově základní školy 
za více než 2 miliony korun.

Dalším krokem byla výměna osvětlení ve třech oddělením 
mateřské školy, které bylo už v havarijním stavu a mělo by být 
poslední etapou výměny osvětlení v celé budově školy. V případě 
osvětlení byla nutnost evidentní, neboť stávající osvětlení bylo 
již nevyhovující a jeho provoz vytvářel nadměrné náklady. 
Rekonstrukce osvětlení prostor mateřské školy a úpravy rozva-
děčů bude znamenat zvýšení komfortu zejména pro děti, jejich 
učitele a pracovníky školy.

Projektová dokumentace, kterou vypracoval projektant 
Zdeněk Hložanka, řešila kompletní silnoproudou elektrotech-

niku v prostorách mateřské školy včetně rozvaděče R10. Dále 
byla řešena nová strukturovaná síť včetně nového datového 
rozvaděče DR a jeho napojení.

Na realizace akce bylo provedeno výběrového řízení, kdy 
bylo osloveno 5 firem a jako nejvýhodnější nabídku podala firma 

Elin servis z Ostravy, se kterou byla uzavřena 
smlouva o dílo.

Práce začaly na začátku prázdnin a byly ukončeny 
na konci srpna.

Celkové náklady činily 1 034 376 Kč s DPH, dotace
 400 000 Kč, podíl obce 634 376 Kč.

Děkujeme všem rodičům za pochopení nutnosti uzavřít 
o prázdninách provoz školky, ale vše jsme dělali pro dobro 
a hlavně bezpečnost našich nejmenších dětí.

Ivana Hrčková, 
místostarostka
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Celkové nákl. Dotace Podíl obce Poskytovatel dotace

2019 Výstavba školního hřiště v areálu ZŠ a MŠ 7.470.071 4.022.246 3.447.825 Ministerstvo pro místní rozvoj

2019 WC na parkovišti na Hukvaldech 1.180.681 590.340 590.341 Ministerstvo pro místní rozvoj

2019 Obnova dřevěnky č.e.113 na Podoboří – 1. etapa 714.720 350.000 364.720 Ministerstvo kultury

2019 Dovybavení informačního centra 2019 154.500 120.000 34.500 Moravskoslezský kraj

2019 PD na rekonstrukci bývalého kravína 1.573.000 465.850 1.107.150 Moravskoslezský kraj

2020 Sběrný dvůr 4.558.107 3 874.391 683.716 Operační program životního prostředí

2020 Most u karosárny 3.187.873 1.000.000 2.187.873 Ministerstvo pro místní rozvoj

2020 Rekonstrukce hřbitovní zdi v Rychalticích 889.731 500.000 389.731 Ministerstvo pro místní rozvoj

2020 Rekonstrukce cvičné kuchyně 687.918 400.000 287.918 Moravskoslezský kraj

2020 Studie nakládání odpadních vod v Krnalovicích 356.950 221.000 135.950 Moravskoslezský kraj

2020 Efektivní komunikace a řízení obcí 2.334.981 2.212.088 122.893 Operační program Zaměstnanost

2020 Obnova dřevěnky č.e.113 na Podoboří – 2. etapa 1.204.607
600.000

+ 200.000
404.607

Moravskoslezský kraj + Ministerstvo 
kultury

2020 Digitální povodňový plán 344.722 271.343 73.379 Operační program životního prostředí

2020 Výsadba v obci Hukvaldy – parčík u kostela 868.722 521.233 347.489 MAS Pobeskydí

2020 Mobiliář pro víceúčelové využití 200.000 160.000 40.000 MAS Pobeskydí

2020 Pořízení strategického plánu pro obec Hukvaldy 140.000 130.000 10.000 Přes Spolek pro obnovu venkova

2020 2. etapa kanalizace 52.325.817 28.853.659 23.472.158 Operační program životního prostředí

2020 Obnova dřevěnky č.e.113 na Podoboří – 3. etapa 855.131
550.000

+ 200.000
105.131

Moravskoslezský kraj + Ministerstvo 
kultury

2020 Rekonstrukce bývalého kravína v Hukvaldském dvoře 36.525.583 24.588.879 11.936.704 Ministerstvo pro místní rozvoj

2020 Informační centrum 2020 168.536 120.000 48.536 Moravskoslezský kraj

2021
Zpracování projektové dokumentace na Rekonstrukci 
bývalé sýpky v Hukvaldském dvoře

1.633.500 500.000 1.133.500 Moravskoslezský kraj

2021
Zpracování projektové dokumentace na vybudování 
chodníku od fotbalového hřiště po karosárnu v obci 
Hukvaldy

650.000 400.000 250.000 Moravskoslezský kraj

2021
Nástavba odborných učeben ve 4. nadzemním podlaží 
ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy

19.305.347 17.300.859 2.004.488 IROP pro uhelné regiony

2021 Výsadba v obci Hukvaldy – alej, sad a mokřad 5.089.050 3.379.414 1.709.636 OPŽP

2022
Výměna elektroinstalace a osvětlení v mateřské škole 
na Hukvaldech

1.034.376 400.000 634.376 Moravskoslezský kraj

2022 Informační centrum 2022 121.000 80.000 41.000 Moravskoslezský kraj

2021
Restaurování sochy Jana Nepomuckého 
na Hukvaldském podzámčí

299.000
149.000

+ 150.000
0

Moravskoslezský kraj + Ministerstvo 
kultury

2022 Obnova dřevěnky č.e. 113 na Podoboří – 4. etapa 900.162
450.000

+ 100.000
350.162

Moravskoslezský kraj + Ministerstvo 
kultury

2022 Podpora zdravého stárnutí 187.000 93.000 94.000 Moravskoslezský kraj

Celkem za období 2019–2022 144.961.085 92.954.302 52.006.783

Dotace na tyto akce byly přiznány, budou se realizovat v roce 2023

2022
Vybavení veřejného prostranství v Hukvaldech – místní 
části Krnalovice

170.000 136.000 34.000 MAS Pobeskydí

2022
Pořízení mobiliáře pro pořádání spolkových akcí na 
Hukvaldech

432.000 280.000 152.000 MAS Pobeskydí

PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V LETECH 2019–2022PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V LETECH 2019–2022PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V LETECH 2019–2022
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Během uplynulého období jsme také požádali o dotace, 
kde jsme nebyli úspěšní:

2019 Chodník Hukvaldy – Drážky (MAS Pobeskydí)

2019 Země hradů – Moravskoslezský kraj

2021 Program na podporu zdravého stárnutí – Moravskolezský 
kraj (požádáno znovu)

2021 Výměna elektroinstalace a osvětlení v mateřské škole – 
Moravskolezský kraj (požádáno znovu v roce 2022, tento-
krát jsme dotaci získali)

2021 + 2022 Rekonstrukce hřiště s umělým povrchem v Ry-
chalticích – Ministerstvo pro místní rozvoj (žádali jsme 
dvakrát, pokaždé z důvodu velkého množství zájemců 
neúspěšně)

2021 Dovybavení informačního centra – Moravskoslezský 
kraj

Ivana Hrčková, místostarostka

Obec Hukvaldy letos opět získala prestižní ocenění v soutěži 
O keramickou popelnici a obhájila tak loňské 1. místo v kategorii 
obcí nad 2 000 obyvatel. Tuto cenu získávají obce, jejichž občané 
nejlépe třídí komunální odpad  

Ocenění obcím předali 14. června 2022 na slavnostním 
ceremoniálu v prostorách nedávno zrekonstruovaného zámku 
Nová Horka ve Studénce zástupci Moravskoslezského kraje, 
společností EKO-KOM, ASEKOL a ELEKTROWIN.

Do soutěže, kterou každoročně pořádá Moravskoslezský 
kraj s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., bylo 
zapojeno všech 300 obcí a měst Moravskoslezského kraje. 
V samotné soutěži se hodnotila vykazovaná data v systému 
EKO-KOM. Hodnocení vycházelo z pořadí obcí ve sběru jednot-
livých komodit dle výtěžností v kilogramech na jednoho obyva-
tele. Hodnocena byla také dostupnost sběrné sítě. V kategorii 
obcí nad 2 000 obyvatel dominovala stejně jako vloni obec 
Hukvaldy, druhá byla obec Trojanovice a třetí Kozlovice. 

Děkujeme, že s námi třídíte, toto ocenění je zásluhou hlavně 
Vás, našich občanů!!!

Ivana Hrčková, místostarostka

SOUTĚŽ O KERAMICKOU POPELNICISOUTĚŽ O KERAMICKOU POPELNICISOUTĚŽ O KERAMICKOU POPELNICI
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE 2022VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE 2022VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE 2022
V měsíci září proběhnou na území naší republiky volby do zastupitelstev obcí.

Termín voleb je stanoven na pátek 23. září 2022 (14.00 – 22.00 hodin) a v sobotu 24. září 2022 (8.00 – 14.00 hodin).

V naší obci budou otevřeny 2 volební místnosti. Pro místní části Hukvaldy a Horní Sklenov bude volební místnost na obecním 
úřadě na Hukvaldech, pro místní části Dolní Sklenov, Rychaltice a Krnalovice v hasičské zbrojnici v Rychalticích.

Marta Sobotíková, matrikářka

HUKVALDY 20 + 10
 „Jedeme dál pro lidi naší obce“

Vážení spoluobčané.

V září nás čekají další komunální volby a Vy máte opět 
možnost svou účastí ovlivnit, jací lidé Vás budou v obci zastu-
povat v dalších čtyřech letech. Dovolte, abychom Vás seznámili 
s naším programem, který je vlastně pokračováním naší dosa-
vadní práce.

Nadále nabízíme zodpovědnost, pracovitost, slušnost 
a ochotu spolupracovat po volbách s  politickými stranami 
i nezávislými kandidáty.

OBČANÉ:

• Hledáme možnosti zvýšení kapacity mateřské školy pro 
dvouleté děti.

• Podporujeme výstavbu startovacích bytů pro mladé 
rodiny (dotace) a individuální výstavby v  souladu 
s územním plánem.

• Podporujeme rozvoj areálu Na koupališti.

• Zasadíme se o zpracování studie na prostory komunitního 
setkávání občanů v Krnalovicích.

OBEC:

• Podporujeme výstavbu chodníků v obci.

• Pokračujeme v rekonstrukci Hukvaldského dvora.

• Pokračujeme v opravách místních komunikací, hřbitovů, 
obecních prostranství.

• Plánujeme rozšíření parkoviště na Hukvaldech, úpravu 
parkovací plochy pod kostelem v Rychalticích a zajištění 
protihlukových stěn u dálnice.

• Usilujeme o zvýšení bezpečnosti v obci, podporujeme 
rozšíření členů obecní policie.

ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT:

• Hledáme dotační možnosti pro vybudování družiny 
v půdním prostoru nad stávající mateřskou školou.

• Dlouhodobě podporujeme kulturní a sportovní aktivity 
občanů, školy, složek v obci (TJ Sokol Hukvaldy, hasiči, 
skauti apod.).

• Usilujeme o dostavbu hřiště v  Rychalticích a hledáme 
možnosti vybudování kulturně sportovního centra 
v Rychalticích v areálu bývalého Kulturního domu.

• Podporujeme úpravy tréninkové a soutěžní plochy pro 
činnost hasičů v Rychalticích.

• Hledáme možnosti vybudování cyklostezky kolem řeky 
a do Krnalovic.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

• Podporujeme hledání alternativních zdrojů energie na 
obecních budovách.

• Pokračujeme v rozvoji areálu sběrného dvora v Rychalti-
cích – zázemí pro technický provoz obce.

• Zlepšujeme péči o zeleň v obci.

• Aktivně podporujeme pozemkové úpravy vedoucí 
k šetrnému hospodaření s vodou v obci a jejím nejbližším 
okolí.

• Pokračujeme v opravách koryta mlýnského náhonu.

• Hledáme možnosti vybudování čističky odpadních vod 
v Krnalovicích (dotace).

Děkujeme Vám za dosud projevenou podporu a důvěru, 
a pokud nás opět podpoříte, budeme pracovat stejně usilovně 
a pro dobro obce jako doposud.

Mgr. Luděk Bujnošek, starosta
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VOLEBNÍ PROGRAM PRO OBEC 
HUKVALDY NA OBDOBÍ 2022–2026

PRIORITY 

• Realizace chodníku Dolní Sklenov – Rychaltice

• Realizace chodníku v Hukvaldech Drážkách

• Příprava podmínek pro individuální výstavbu rodinných 
domků na pozemcích obce

• Dovybavení hřiště za bývalým „Kulturním domem“ v Ry-
chalticích 

• Rozšíření parkoviště v Rychalticích pod kostelem i na 
Hukvaldech

• Rekonstrukce mostu v Rychalticích (u pana J. Štefka)

PODPOŘÍME

• Rozšíření úředních hodin pro občany a širokou veřejnost

• Odstranění nerovností na průtahu obcí po první etapě 
kanalizace

• Zrušení zbytečné a vysoce ztrátové obecní policie

• Nahrazení stávajících silničních radarů v obci „chytrými 
radary“

• Dotaci na domovní čističku odpadních vod

• Podněty občanů pro zkvalitnění života v obci

• Výsadbu zeleně a zelených ploch v obci, revitalizaci lip 
napadených jmelím

• Rekonstrukci hřbitova v Rychalticích 

• Kamerový dohled na vybraných místech sběru tříděného 
komunálního odpadu

• Činnost všech spolků v  obci včetně zájmových aktivit 
mládeže

• Místní podnikatele a firmy v jejich podnikání na území obce

• Převod části farního hřbitova v Rychalticích do majetku 
obce 

• Digitalizaci místní správy 

• Elektronický systém, evidující docházku zaměstnanců obce

NEPODPOŘÍME

• Neúčelné nakládání s finančními prostředky a zadlu-
žování obce

Vážení spoluobčané,

přijďte k volbám, protože jen tak máte možnost ovlivnit nebo 
pozměnit vedení obce. Vybírejte ty, kteří hájili zájmy Vaše a ne svoje. 
Většina kandidátů se prezentuje jako nezávislí. A byli vždy stejně 
nezávislí? Ne, oni jsou pouze bezpartijní. Proto, vybírejte pečlivě.

Za podporu kandidátky ve volbách 23.–24. 9. 2022 děkují 
Jaroslava Michnová a kandidáti za KDU-ČSL

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ „OBČANÉ PRO OBEC 2022–2026“

Vážení spoluobčané, sdružení nezávislých kandidátů 
„Občané pro obec 2022–2026“ se na vás obrací s žádostí o Vaši 
podporu ve volbách do obecního zastupitelstva. Věříme, že jste 
zaregistrovali snahu našich zástupců v Zastupitelstvu obce 
Hukvaldy, podporovat po celá minulá volební období takové 
aktivity, které byly přínosem pro občany naší obce. Ve volebním 
období 2022–2026 bychom v této tradici rádi pokračovali. 
Našimi prioritami jsou akce, které usnadní každodenní život 
našich spoluobčanů.

BEZPEČNOST

– usilovat s pomocí dotací o vybudování chodníků Rychal-
tice – Dolní Sklenov, z Hukvald do Drážek, od fotbalového 
hřiště ke karosárně, chodník Juřeňák a opravit chodník 
z Hukvald k fotbalovému hřišti

– vybudovat cyklostezku z Krnalovic do Rychaltic

– rozšířit počet měřících zařízení po obci

VZDĚLANOST

– pokračovat ve zvelebování školního zázemí pro naše děti 
v základní i mateřské škole, zřídit samostatný prostor pro 
školní družinu,

– vybudovat třídy pro základní uměleckou školu v hukvald-
ském dvoře

KRÁSNĚJŠÍ HUKVALDY

– pokračovat v rekonstrukci hukvaldského dvora

– rozšířit parkoviště na Hukvaldech, popřípadě na Dolním 
Sklenově

– pokračovat ve výsadbě květin, stromů a keřů po celé obci 
z rozpočtu obce a dotací

– vyrobit nové uvítací tabule na všechny příjezdy do obce 
a do každé místní části umístit tabule s její historií
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– postupně pokračovat v budování odpočinkových míst 
ve všech částech obce včetně přístřešků a laviček

– přestavovat vhodné prostory na obecní byty – domy na 
Hukvaldech a prostory v hukvaldském dvoře a v Rychal-
ticích

– vybudovat centrum Krnalovic

– pokračovat v rekonstrukci areálu se sběrným dvorem v 
rychaltickém dvoře

– pokračovat v úpravách mlýnského náhonu a obecního 
potoka

– podporovat separovaný sběr a vybudovat chybějící 
zpevněné plochy pro kontejnery po celé obci

SPORT A KULTURA

– hledat využití pro kulturní dům v Rychalticích a zrekon-
struovat hřiště za kulturním domem

– pokračovat v  rozšiřování kulturně sportovního areálu 
u Hospůdky na koupališti

– podporovat kulturní akce – Mezinárodní hudební festival 
Leoše Janáčka, koncerty, pořádání divadelních předsta-
vení

– podporovat místní sportovní akce – hasičské soutěže, 
fotbalové a tenisové turnaje, turistické pochody, cyklis-
tické a běžecké závody

SOCIÁLNÍ OBLAST

– podporovat seniory jednotlivě i v rámci Klubu seniorů, 
jejich setkávání a větší zapojení do činnosti obce

– hledat možnosti rozšíření kapacity domova pro seniory

– udržovat podporu terénních služeb a spolupráci s chari-
tami pro všechny potřebné spoluobčany

Děkujeme za Vaši podporu a přejeme Vám šťastnou ruku 
při výběru kandidátů do obecního zastupitelstva. 

Za všechny kandidáty Ivana Hrčková, 
místostarostka obce

S.O.N.K.
Sdružení opravdu nezávislých kandidátů

Vážení spoluobčané,
pro nadcházející čtyřleté volební období jsme vytvo-

řili nové sdružení s názvem SONK – sdružení opravdu 
nezávislých kandidátů, jelikož cítíme, že by Obec 
Hukvaldy měla být vedena jinak. 

BUDEME USILOVAT ZEJMÉNA O:

• stabilizování rozpočtu obce Hukvaldy

• vyhlášení referenda o Obecní policii

• využití budov, které jsou v majetku obce, k bydlení

• zvýšení bezpečnosti dopravy pomocí zpomalovacích 
semaforů

• dodržování klidu v obci o nedělích a svátcích

• úpravu chodníků na hřbitově v Rychalticích

• řešení „černých“ staveb v obci

V případě zvolení do Zastupitelstva obce, budeme samo-
zřejmě pokračovat v podpoře všech místních spolků a zavazu-
jeme se, že budeme spolupracovat se všemi ostatními zastupiteli, 
pro realizaci našeho programu.

Více určitě není třeba psát, protože plány na každé další 
čtyřleté období jsou z  většiny u všech uskupení podobné. 

Nechceme dávat líbivé sliby, že změníme Hukvaldy 
k lepšímu, s vaší pomocí se však o to budeme maximálně 
snažit.

Rozhodnutí je tedy na každém z vás, proto přijďte 
23. nebo 24. září k volebním urnám.

Za vaše hlasy děkují: 

1)  Ing. Lukáš Strakoš

2)  Ing. Martin Dryják

3)  Vojtěch Nevlud

4)  Bc. Marek Mlčoch

5)  Josef Fajkus

6)  Ivo Válek

7)  Ing. Simona Dryjáková

8)  Patricie Peterková

9)  Matěj Gřes

10)  Patrik Rašík

11)  Michaela Nekolová

12)  Pavel Šlosar

13)  Bc. Miriam Gřesová

14)  Ing. David Žurovec, Ph.D.

15)  Ing. Jiří Tobiáš
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SDRUŽENÍ PRO OBEC 2022

Vážení spoluobčané,
Čas nezadržitelně utíká kupředu a již zanedlouho půjdeme po čtyřech 

letech opět k volbám do Zastupitelstva obce. Sdružení pro obec 2022 
nabízí kandidáty, kteří pokud dostanou Vaši důvěru, budou pro obec 
v zastupitelstvu aktivně pracovat a zájem obce a jejích občanů pro ně 
bude vždy na prvním místě. Následující volební období nebude jedno-
duché, bude potřeba pokračovat v několika důležitých investičních akcích 
a zároveň i vzhledem k poměrně nelehké době bude nutné hledat úspory, 
racionálně nakládat s prostředky obce a nést odpovědnost za řádně fungu-
jící rozpočet obce. Rádi bychom Vás seznámili s tématy, která dle našeho 
pohledu budou pro obec v dalších letech stěžejní.

Prioritou číslo jedna musí být pro všechny zastupitele výstavba 
nových chodníků. Toto téma rezonuje volebními programy už od roku 
2010 a výsledek je, ač z objektivních důvodů, neslavný. Za 16 let nepřibyl 
ani metr chodníku a stále hůř se tato situace občanům vysvětluje. Proto 
bude nutná součinnost všech zvolených zastupitelů, aby se vše pohnulo 
kupředu a v nadcházejícím období se konečně začalo s realizací. Nejde 
ale jen o výstavbu, stejně tak důležitá je údržba stávajících chodníků, 
zejména ten vedoucí od fotbalového hřiště na Hukvaldy potřebuje rekon-
strukci (nebo minimálně odplevelení, než nám zmizí pod souvislou 
vrstvou zeleně).

Obec má v současnosti připraveno několik dalších větších investič-
ních akcí a my jsme připraveni podpořit jejich zahájení, případně pokra-
čování. Nové akce se neobejdou bez dotací, musíme mít ale na zřeteli, že 
vždy bude nutný také podíl obce. Podpoříme (pokud se taková možnost 
v dalším volebním období naskytne a bude to pro obec únosné) pokračo-
vání rekonstrukce areálu Hukvaldského dvora. V  případě Sýpky se 
v Zastupitelstvu dost nepochopitelně rozhodlo o změně studie a celá 
stavba tak má vypadat jinak, než byl původní návrh – nadzemní část se 
zkrátila a prostory se přesunuly pod zem. To přinese jednoznačně 
mnohem vyšší náklady na celý projekt a pokud dojde někdy k realizaci, 
bude to finančně náročnější, a to na úkor obce. V končícím volebním 
období na toto náš zastupitel upozorňoval, leč marně. Hrozí tedy, že 
náklady na obnovu Sýpky budou nakonec tak vysoké, že to obec nebude 
schopna realizovat ani s případnou dotací. V takovýchto případech, pokud 
by v budoucnu opět někdy nastaly, budeme vždy prosazovat řešení, které 
bude přínosem v prvé řadě pro obec a nezatíží zcela zbytečně rozpočet.

Další akce, u kterých podpoříme jejich realizaci je rekonstrukce 
areálu Na koupališti – souhlasíme s vybudováním přírodního amfiteátru 
a s dalším zvelebováním celého areálu, který se už nyní stává přirozeným 
prostředím pro pořádání obecních akcí. Čeká nás oprava mostu u Štefků, 
oprava hřiště v Rychalticích, již zmíněné chodníky nebo obnova veřejného 
osvětlení. 

Obec se vydala cestou koupě bývalého Kulturního domu v Rychalti-
cích i za cenu vysokého úvěru 20 milionů korun (byly nutné finance i na 
navýšenou cenu u rekonstrukce Kravína – 10 milionů) - s tímto úvěrem 
nesouhlasíme, ale když už Zastupitelstvo rozhodlo o koupi KD, pak bude 
nutné najít pro něj i využití, třeba formou pronájmu. Musíme být připra-
veni, že z vlastnictví KD pro nás vyplynou i nějaké náklady na jeho údržbu.

Samostatnou kapitolou je budova Mládeži v Rychalticích. Nájemné 
za užívání této budovy je zcela mimo realitu, v tomto případě musí být 
rozhodně navýšeno na výši odpovídající velikosti a umístění objektu, 
musí odpovídat současné době, ne době před 20 lety. Budova chátrá, 
připomínky Kontrolního výboru k dodržování protipožárních opatření 
přišly vniveč. Obci nezbude než do budovy dříve nebo později začít inves-
tovat. Proto navrhneme, aby Rada obce začala pracovat i s variantou, že 

pro budovu se najde jiné využití (byty, klubovny, případně školka). Galerie 
by se mohla přesunout do prostor Kulturního domu, kde je místa dostatek. 

Z  výše uvedeného vyplývá, že pro obec bude důležité získat do 
rozpočtu každou korunu. Podpoříme jakékoliv rozumné úspory, budeme 
prosazovat úpravu nájemních smluv na bytové a nebytové prostory podle 
návrhu Finančního výboru. Tento návrh s novými sazbami za nájmy 
prostor, které odpovídají současným nájmům v okolních obcích a městech, 
byl FV vypracován už koncem roku 2021 - dodnes však nedošlo k zavedení 
vyššího nájemného a obec tak zbytečně přichází o finanční prostředky. 
V průběhu volebního období navrhneme i další revizi poplatku za užívání 
veřejného prostranství a poplatku za parkovné.

Podporujeme rozšíření Obecní policie o 2 další strážníky a také její 
využívání okolními obcemi na základě smlouvy – zde je třeba nastavit 
adekvátní hodinovou sazbu a u všech budoucích smluv trvat na směřování 
vybraných pokut do rozpočtu obce. Rozšíření policie umožní jejich pravi-
delnou službu i přes víkendy a toto vidíme jako přínos pro zlepšení 
dopravní i bezpečnostní situace v obci. Navrhneme znovu k projednání 
zavedení Obecně závazné vyhlášky o zákazu volného pobíhání psů a také 
o regulaci hlučných činností.

Podporujeme i do budoucna dobrou spolupráci obce se ZŠ a MŠ 
L. Janáčka. Vzdělání našich dětí je důležitým tématem pro obec. Díky 
učitelům, Sdružení rodičů a všem, kteří se u nás na školství nějakým 
způsobem podílejí (vedoucí zájmových kroužků) je naše škola ve výborné 
kondici a o její udržení bychom se měli i nadále snažit. Bude však nutné 
sledovat vývoj počtu žáků jak v ZŠ, tak i v MŠ a reagovat na případné 
přeplnění kapacity (další nástavba, nové prostory pro školku). Budeme 
podporovat také další rozvoj sportovních aktivit v  obci a spolupráci 
s TJ Sokol Hukvaldy a místními dobrovolnými hasiči. Nezapomeneme 
na podporu seniorů.

Samozřejmostí v dalším období by měla být pokračující pravidelná 
údržba zeleně, dotáhnout do konce by se měla realizace cyklostezky 
Rychaltice - Krnalovice. Ke zvážení je rovněž instalace osvětlení křižo-
vatky na konci Rychaltic směrem na Fryčovice, kde je potmě situace 
mnohdy velmi nebezpečná jak pro chodce a cyklisty tak pro vozidla. 
Prověřit by se měla na tomto místě i možnost přechodu pro chodce. 
Rozšířit by se mělo parkoviště u hřbitova na Hukvaldech, jeho kapacita 
není dostačující.

Jsme pro větší zapojení občanů do dění v obci – navrhneme zavedení 
pravidelné ankety na webových stránkách obce, ve které se občané budou 
moci vyjádřit k různým tématům týkajících se investic, činnosti úřadu, 
plánovaných akcí apod. Takto to poměrně úspěšně funguje například 
v Brušperku. Zpětná vazba občanů je důležitá a může vedení přinést 
i jiný pohled na tato důležitá nebo zajímavá témata v obci. Pro efektivnější 
komunikaci občanů se zastupiteli navrhneme zřízení oficiální emailové 
schránky pro každého zvoleného zastupitele, kde budou občané moct 
posílat své návrhy a připomínky. 

Zvolení zastupitelé budou mít před sebou těžkou práci, měli by být 
rovněž hlasem občanů, zajímat se o názory občanů a komunikovat s nimi. 
Zastupitelé by se měli aktivně jednání zastupitelstva účastnit, přednášet 
své názory a případně i názory spoluobčanů, kteří se na ně obrátí. Pasivně 
jednání odsedět a odhlasovat není vždy ta správná cesta. Naši kandidáti 
jsou připraveni vyslechnout si jakýkoliv názor, vést diskuzi s každým, 
kdo staví na první místo zájem obce a občanů. Podpoříme všechny 
rozumné návrhy, ať je přednese kdokoliv. 

Vážení spoluobčané, děkujeme za Vaši podporu pro celou naši kandi-
dátní listinu, případně pro jednotlivé kandidáty.
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Letos v říjnu si připomeneme již 30. výročí od úmrtí hukvald-
ského rodáka malíře a spisovatele Jana Václava Sládka, který 
velkou část svého celoživotního výtvarného díla věnoval rodné 
obci Hukvaldy. Dovolte mi tedy na něj alespoň v krátkosti vzpo-
menout.

Narodil se roku 1909 do rodiny ševce a pozdějšího arcibis-
kupského hajného a kastelána Jana Sládka, na Podlesí, s vý-
hledem na hrad, který se posléze stal jeho druhým domovem. 
Své mládí prožil v jeho prostorách, kam se rodina sezónně stěho-
vala a bydlela po dobu 25 let. Na doporučení a přímluvu Leoše 
Janáčka odešel po ukončení reálného gymnázia v  Příboře 
studovat na Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze pod 
vedením profesora Františka Kysely (1881–1941), absolvoval 
v  roce 1932. Sládek tehdy současně navštěvoval i přednášky 
architektury a pozemního stavitelství na Českém vysokém učení 
technickém a výtvarné pedagogiky na Filozofické fakultě 
Karlovy Univerzity. Tam také vnikl do tajů učitelského řemesla, 
které po návratu uplatnil jako profesor kreslení na reálných 
gymnáziích v Českém Těšíně, Ostravě-Přívoze a Příboře.

V první polovině 30. let minulého století vstoupil do Morav-
skoslezského sdružení výtvarných umělců (později MSVU), 
s nimiž v  roce 1935 poprvé vystavoval. Roku 1948 zanechal 
pedagogické činnosti a stal se samostatným výtvarníkem 
a členem Svazu československých výtvarných umělců. V průběhu 
let působil v propagaci Vítkovických železáren (1948–1950), 
Tonaku Nový Jičín, Tatry Kopřivnice, Válcoven plechu v Lískovci 

a nakonec u Třineckých železáren. V té době vytvořil také cyklus 
obrazů nazvaný Ocelové město zobrazující ostravské průmyslové 
závody. 

Od 50. let se do zorného pole Sládkova díla stále více dostá-
vala hudební tématika ve spojení s hlubokým vztahem k rodným 
Hukvaldům a s obdivem a úctou k dílu Leoše Janáčka (1954–
1928). Vznikly krásné pastely, které původně jen doprovázely 
cyklus olejů. Díla probudila zájem odborné veřejnosti, který dal 
podnět k četným výstavám doma i v zahraničí ( např. výstava 
cyklu pastelů s podtitulem Listy důvěrné na počest 110. výročí 
Janáčkova narození v roce 1964 uskutečněná nejdříve v kapli 

VZPOMÍNKA NA AKADEMICKÉHO MALÍŘE JANA VÁCLAVA SLÁDKAVZPOMÍNKA NA AKADEMICKÉHO MALÍŘE JANA VÁCLAVA SLÁDKAVZPOMÍNKA NA AKADEMICKÉHO MALÍŘE JANA VÁCLAVA SLÁDKA
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sv. Ondřeje na hukvaldském hradě, byla později realizována ve 
Vídni a Mnichově a až po deseti dalších letech představena 
v rámci Janáčkova hudebního máje v Ostravě).

Hudba se stala Sládkovou inspirací. Z  janáčkovsko-huk-
valdské tématiky vznikla celá řada olejomaleb, mezi nimi 
i několik velkých pláten. Od 70. let se Sládek také soustavně 
věnoval studiu historických pramenů a v té době se v jeho tvorbě 
začaly objevovat i náměty z  krajové historie, z  dějin hradu, 
podhradí a místního lidu, zbojnická a ondrášovská tématika. 

Vztah k rodným Hukvaldům a Janáčkovu hudebnímu dílu 
byl i předmětem Sládkovy literární činnosti. Na jejím počátku 
se objevovaly krátké fejetony či autobiografické vzpomínky 
vydávané formou novinových článků. Výsledkem pak byly tři 
knižní publikace: Hukvaldské miniatury (1979), Hukvaldské 
siluety (1990) a Hukvaldská štafeta (2016), jež je umělcovým 
životním bilancováním a niterným odkazem obci a mládeži. 
Kromě toho je také autorem řady půvabných bibliofilských tisků. 
Spolu s  Leopoldem Čadou vydal v  rámci Kroužku bibliofilů 
Domu kultury pracujících Vítkovic několik výtisků s básněmi 
Zdeňka Bára či Viléma Závady. Ilustroval i některé knihy 
Vojtěcha Martínka.

Akademickému malíři Janu Václavu Sládkovi bylo v roce 
1969 u příležitosti jeho 60. narozenin uděleno čestné občanství 
obce Sklenov, v roce 1984 u příležitosti jeho 75. narozenin mu 
bylo toto vyznamenání uděleno opětovně už přejmenovanou 
obcí Hukvaldy. V tomtéž roce také obdržel titul zasloužilého 
umělce za své celoživotní výtvarné dílo. Jak sám jednou napsal, 
celá jeho životní práce měla jediný společný cíl a význam, a to 
uctění památky Leoše Janáčka a jeho Hukvald. V obci organi-
zoval řadu kulturních aktivit (založení hukvaldské malířské 
školy a osvětové besedy), snažil se smířit rozhádané části obce 
k Janáčkově poctě. Manžele Jana a Jarmilu Sládkovy dodnes 
připomíná hlas zvonů Ondřeje a Kateřiny (vysvěcených v neděli 
25. února roku 1990), které darovali hukvaldskému kostelíku 
sv. Maxmiliána. I přes to, že manželé většinu svého života bydleli 
v Ostravě-Staré Bělé, je Jan Václav Sládek se svojí chotí pochován 
na hukvaldském hřbitově.

Na začátku října se právě k uctění památky Jana Václava 
Sládka uskuteční přednáška PhDr. Lukáše Průši, PhD., o životě 
a tvorbě tohoto našeho rodáka. Podrobnější informace o místě 
a čase konání budou zveřejněny na webu obce a Facebooku.

Michaela Hrčková, kronikářka obce
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
PŘÍPRAVA ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023 V ZŠ A MŠ LEOŠE JANÁČKA HUKVALDYPŘÍPRAVA ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023 V ZŠ A MŠ LEOŠE JANÁČKA HUKVALDYPŘÍPRAVA ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023 V ZŠ A MŠ LEOŠE JANÁČKA HUKVALDY

Školní rok 2022/2023 bude slavnostně zahájen ve čtvrtek 
1. září 2022 tradičně před budovou školy. 

Dnes 25. července jsou práce v budově školy v plném proudu, 
organizační zajištění nového školního roku již máme také 
připraveno.

V  budově probíhá rekonstrukce odpadů, vody, výměna 
obkladů a umyvadel v dotčených třídách a kabinetech, kterou 
provádí stavební četa obce Hukvaldy pod vedením Jakuba 
Bezděka. Pracovníci obce si vzali za své, že je třeba udělat co 
nejvíce prací v měsíci červenci, protože v měsíci srpnu nastupují 
paní uklízečky na generální úklid. Spolupráce s panem Bezděkem 
je bezproblémová. Plní to, na čem se s panem starostou a se mnou 
dohodne. Další firma bezproblémově provádí opravy a výměnu 
okenních žaluzií. Firma ADARING, která realizovala výstavbu 
4. nadzemního podlaží a při realizaci protekly stropy do tříd ve 
3. podlaží, provádí opravy stropů a podlah v zasažených prosto-
rách. Dohlíží na ně, opět spolu s  panem starostou Luďkem 
Bujnoškem a panem školníkem, odborník na podlahy František 
Řeháček. Další místní občan, který nám vždy pomůže, pokud 
potřebujeme. Výmalby tříd, záchodů a chodeb provádí zodpo-
vědně Ladislav Szijjarto. Velmi nám také pomáhá Petr Domčík 
a Lenka Stiborková. Paní místostarostka Ivana Hrčková zajišťuje 
administrativu projektu v souvislosti s připravovanou kolaudací 
nových prostor. Rekonstrukci osvětlení a elektroinstalace 
v mateřské škole provádí firma pana Šimečky. Práce v této chvíli 
také zdárně postupují. Paní zástupkyně Vladimíra Nevludová si 
také prováděné práce hlídá a kontroluje. V rámci projektu výstavby 
4. nadzemního podlaží probíhá úprava prostranství za školou, 
směrem ke společenskému sálu. Snad se nestane nic neočekáva-
ného a 1. září 2022 přijdou žáci školy i děti mateřské školy opět 
do naší krásné, vyzdobené školičky. Zaměstnance, pedagogické 
i nepedagogické, čeká ještě spousta práce.

V úterý 20. září 2022 se bude od 16:00 hod. konat tradiční 
setkání rodičů ve společenském sále školy, následovat budou 
třídní schůzky a schůzka nově zvolených třídních důvěrníků.  
Od 8:00 hod. bude také Den otevřených dveří, kdy se rodiče 
mohou přijít podívat do výuky a veřejnost do nových učeben ve 
4. nadzemním podlaží.

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2022/2023.

Všichni pedagogičtí pracovníci splňují požadovanou 
kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících ve znění pozdějších předpisů.

Mateřská škola: PaedDr. Vladimíra Nevludová – zástup-
kyně ředitelky školy pro mateřskou školu, Mgr. Hana Vrtná, 

Andrea Macášková, Hana Děrglová, Mgr. Tereza Samiecová, 
Romana Pavlíková, Mgr. Tereza Kotenová a Pavla Strakošová.

Školní družina: Eva Rimlová – vedoucí vychovatelka školní 
družiny a školního klubu, Radmila Janšová (úvazek 50 %), 
Mgr. Jitka Janošková a Kateřina Hrušková.

Základní škola: Mgr. Martin Křenek – zástupce ředitelky školy 
pro základní školu, Mgr. Marcela Jašková – výchovná poradkyně. 

Třídní učitelé:

Třída Třídní učitel/ka Třída Třídní učitel/ka

1. A Mgr. Ivana Zdarsová 2. A Mgr. Radmila Křenková

3. A Mgr. Kateřina Větřilová 3. B Mgr. Kateřina Kociánová

4. A Mgr. Lenka Stiborková 5. A Mgr. Markéta Balcárková

6. A Mgr. Silvie Šáchová 6. B Mgr. Lucie Šigutová

7. A RNDr. Hana Piskořová 8. A Mgr. Vanda Filková

8. B Mgr. Martin Schwarz 9. A Mgr. Radoslav Jarošek

Mgr. Věra Marhevská, Ph. D. – hudební výchova 6.–9. ročník
Mgr. Helena Daňková – český jazyk 6.–9. ročník
Silvie Jati – anglický jazyk 

Vyučující nepovinného předmětu Náboženství – §15 
školského zákona (3 vyučovací hodiny týdně):

Pan farář Mgr. Pavel Tyleček, Mgr. Jana Sniehottová 
a RNDr. Hana Piskořová

Asistenti pedagoga: Tereza Prašivková a Radmila Janšová 
(úvazek 50 %). 

Ve spolupráci s Jazykovou školou Hello a za finanční pod-
pory zřizovatele školy Obce Hukvaldy bude opět hodinu týdně 
v 6.–9. ročníku vyučovat anglický jazyk rodilý/á mluvčí. 

Výuka bude probíhat podle upraveného školního vzdělá-
vacího programu „Držím se kořenů života a rostu“, který je 
v souladu s novou podobou Rámcového vzdělávacího programu 
pro základní vzdělávání. 

„Dochází k začlenění nové klíčové kompetence – digitální 
– a nového vzdělávacího oboru informatika. Informatika se 
zaměřuje především na rozvoj informatického myšlení a na 
porozumění základním principům digitálních technologií. Di-
gitální kompetence žáků v jednotlivých vzdělávacích oborech 
RVP ZV se bude rozvíjet podle toho, jak vývoj digitálních tech-
nologií zasahuje do jejich obsahů“.

Těším se na společnou práci se zaměstnanci školy i žáky. 
Hezký zbytek prázdnin a dovolených.

 Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy 
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PROJEKT ODBORNÉ A KARIÉROVÉ A POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V MSK II (OKAP)PROJEKT ODBORNÉ A KARIÉROVÉ A POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V MSK II (OKAP)PROJEKT ODBORNÉ A KARIÉROVÉ A POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V MSK II (OKAP)
ČÍSLO: CZ.02.3.68/0.0./0.0./19_078/00196013ČÍSLO: CZ.02.3.68/0.0./0.0./19_078/00196013ČÍSLO: CZ.02.3.68/0.0./0.0./19_078/00196013

Projekt OKAP je zaměřen na řešení rozvojových 
priorit Moravskoslezského kraje, což je mj. podpora 
spolupráce škola zaměstnavatelů, zvýšení kvality absolventů 
škol a jejich uplatnění na trhu práce.

Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy 
bude od 1. 9. 2022 na projektu spolupracovat v oblasti aktivity 
g3 ABAKU.

Poskytovatel aktivity: Mensa České republiky, Španie-
lova 1111, 16 300 Praha-Řepy

Škola bude s poskytovatelem spolupracovat při realizaci 
seminářů Abaku a mentoringu učitelů ve výuce matematiky.

Pedagogičtí pracovníci školy budou zapojeni do spo-
lečných pracovních týmů s pracovníky poskytovatele. 

Úkolem těchto týmů bude:

• zavedení matematických her do výuky matematiky
• zavedení užívání ABAKU ve výuce matematiky i ve volnoča-

sových aktivitách
• zřízení uživatelských účtů pro učitele i žáky škol

Pedagogičtí pracovníci Základní školy a Mateřské školy 
Leoše Janáčka Hukvaldy se budou zapojením do tohoto projektu 
dále učit využívat inovativní metody ve vzdělávání. 

Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy

Finanční prostředky Základní 
škole a Mateřské škole Leoše 
Janáčka Hukvaldy v  rámci 
Národního plánu obnovy.

Národní plán investic je souhrnem reforem a investic finan-
covaných Evropskou Unií – Next Generation EU, které bude 
Česká republika realizovat v  letech 2021–2026 z evropského 
Nástroje pro oživení a odolnost. Jednou z komponent v gesci 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v  rámci pilíře 

„Vzdělávání a trh práce“ je komponenta 3.1 Inovace ve zdělá-
vání v kontextu digitalizace.

V  rámci této podpory škola získala na rok 2022 částku 
234 000 Kč. Částka je pro školy stanovena podle počtu žáků. 
Z této částky budou zakoupeny výukové programy a robotické 
stavebnice. Dále kvalitní kamera a tablet, což bude sloužit pro 
žáky k tvoření videí do projektové výuky. 

Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy

Zapojení Základní školy a Mateřské školy Leoše Janáčka 
Hukvaldy do operačního programu Jan Amos Komenský.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo, 
v pořadí již čtvrtou výzvu v rámci tzv. šablon, tentokrát s názvem 
Operační program Jan Amos Komenský. Naše škola se do tohoto 
programu přihlásila. 

Finanční prostředky ve výši 2 345 809 Kč budou využity 
v základní škole, mateřské škole, školní družině a školním klubu. 
Projekt bude realizován od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2024. 

Prostředky budou využity na školní asistenty v mateřské 
a základní škole, na vzdělávání pedagogů, na inovativní vzdě-
lávání (tandemová výuka, projektové dny, čtenářské kluby, kluby 
deskových a logických her apod.) 

V případě, že se nám podaří personálně zajistit psychologa, 
pak tyto prostředky budou využity na jeden školní rok na tuto 
novou pozici. 

Mgr. Alena Lévová, 
ředitelka školy a koordinátorka projekt

DIGITALIZACEDIGITALIZACEDIGITALIZACE

OPERAČNÍ PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝOPERAČNÍ PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝOPERAČNÍ PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ
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Finanční prostředky, které škola získala zapojením do 
výzev Evropské Unie, Ministerstva školství, Státního země-
dělského a investičního fondu, MAS Pobeskydí, firmy 
Hyunday a ArcelorMittal Ostrava a.s., Nadace Women for 
Women od roku 2018 do 30. 6. 2022.

Nejsou zde uvedeny finanční prostředky z  Jarmarku pro 
dobrou věc a Karnevalového reje, což byly také velmi důležité 

finanční prostředky na rozvoj školy. Děkuji Tereze Bartulcové 
a Alexandře Rekové i ostatním rodičům, kteří se na pořádání 
těchto akcí podílí.

Dále zde nejsou uvedeny finanční prostředky, kdy škola 
nebyla přímo příjemce dotace, ale spolupracující organizace. 

Projekty Šablony II, III a Operační program Jana Amose 
Komenského jsou víceleté projekty.

DOTACE ŠKOLY 2018–2022DOTACE ŠKOLY 2018–2022DOTACE ŠKOLY 2018–2022

Školní rok Název Poskytovatel dotace Částka

Podpora technického vzdělávání v základní škole. ArcelorMIttal Ostrava, a.s. 20 000 Kč

Šablony II – Rozvoj komunitní školy Hukvaldy EU, MŠMT 1 696 415 Kč

Příměstské tábory v Pobeskydí – Hukvaldy MAS Pobeskydí 396 000 Kč

Šablony III – Rozvoj komunitní školy Hukvaldy III EU, MŠMT 827 626 Kč

Přírodní hřiště mateřské školy SZIF 500 000 Kč

Rekonstrukce obecní knihovny MAS Pobeskydí (SZIF) 200 000 Kč

Doučování žáků EU, MŠMT 64 025 Kč

Nástroje pro oživení a odolnost – pořízení digitálních 
učebních pomůcek EU, MŠMT 329 000 Kč

Cvičící stroj Firma Hyunday 20 000 Kč

2018/2019 Obědy pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin Nadace Women for Women 49 987 Kč

2019/2020 Obědy pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin Nadace Women for Women 45 741 Kč

2020/2021 Obědy pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin Nadace Women for Women 25 676 Kč

2021/2022 Obědy pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin Nadace Women for Women 28 360 Kč

2022/2023

Operační program Jana Amose Komenského 
(1. 9. 2022 – 31. 12. 2024) - inovativní metody 
ve vzdělávání, projektová výuka, tandemová výuka, 
personální podpora – školní psycholog, školní asistent 
v MŠ a ZŠ apod.

EU, MŠMT 2 345 809 Kč

     CELKEM 6 548 639 Kč

Tato částka představuje víc než jeden roční provozní rozpočet školy z obecních prostředků. Příprava žádostí není mnohdy 
jednoduchá, ale pokud dotaci získáme, pak to má smysl.

Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy
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 Nová 3D tiskárna ve škole

Žáci školy Kuba Štíhel, Pepa Reisig, Jenda Fojtík, Samuel Strakula 
a Michal Hruda pod vedením „team leadera“ Ondry Štíhla a pana učitele 
Radka Jaroška se v letošním školním roce zapojili do projektu Průša 
pro školy. 

Ten je založen na tom, že firma zapůjčí 3D tiskárnu a škola musí do 
stanoveného termínu vytisknout projekt. V případě, že je schválen, 
zůstává tiskárna zdarma škole. Tiskárnu jsme dostali ve formě staveb-
nice, kterou bylo nutné sestavit a zkalibrovat. Ale co to vlastně 3D 
tiskárna je? 

3D tiskárna je stroj, který dokáže vytvářet nejrůznější předměty na 
základě obsluhou zadaných instrukcí. Jinými slovy žáci jednotlivé 
součástky nakreslili pomocí speciálního programu pro 3D kreslení, 
následně v programu PrusaSlicer převedli na soubory pro tiskárnu 
a vytiskli z plastové struny PLA.

Ondra dal dohromady 5 kamarádů, kteří vymýšleli a pracovali na 
projektu Chytrý květináč. Výsledek se dostavil, 3D tiskárnu jsme získali. 
„Vše začalo velkou hromadou pokreslených papírů, která vyvrcholila ve 
velký projekt plně zaměstnávající 7 lidí.“ Chytrý květináč je fóliovník 
s automatickým zaléváním, větráním a umělým osvětlením, které podpo-
ruje růst rostlin.

Těmto chlapcům se v životě bude určitě dařit – chytří, pracovití, 
snaživí a s nápady. Jsme na ně s panem učitelem Jaroškem pyšní.

Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy

CHYTRÝ KVĚTINÁČCHYTRÝ KVĚTINÁČCHYTRÝ KVĚTINÁČ

Stavba tiskárny

Tvůrci květináče

Tisk žeber fóliovníku
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Projekt

NÁSTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN VE 4.NP ZŠ A MŠ
LEOŠE JANÁČKA HUKVALDY
byl spolufinancován Evropskou unií.
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi)
ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce s ohledem na zajištění rovného přístupu ke vzdělávání v ZŠ Hukvaldy.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Odkrytý květináč a okurky
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OBECNÍ KNIHOVNA INFORMUJEOBECNÍ KNIHOVNA INFORMUJEOBECNÍ KNIHOVNA INFORMUJE
OBECNÍ KNIHOVNAOBECNÍ KNIHOVNAOBECNÍ KNIHOVNA

Pravidelná promítání v knihovně

Jak jste si již mohli všimnout, začali jsme 
v knihovně jednou měsíčně promítat dokumentární 
snímky z projektu Jeden svět. Přes prázdniny jsme 
tu měli projekce dvě. První snímek „Čhadar, cesta po řece“ 
mapoval složitou cestu mladé dívky za vzděláním po zamrzlé 
řece. Další snímek „Severní proud“ je spíše na ekologické téma. 
Tým vědců zkouší zjistit kudy se odpadky z Evropy dostávají do 
panenské přírody za polární kruh. 

Pravidelně budeme přidávat další snímky, určitě si vybere 
každý. Projekce jsou zdarma. 

Univerzita třetího věku v novém semestru

Ve čtvrtek 29. září vstoupíme do dalšího semestru Univerzity 
třetího věku. Tentokrát jsme si vybrali téma Rituály evropských 

královských rodů. Cena za semestr (6 přednášek) je 
400,- plus poplatek 60,- za tisk materiálů. Scházíme 
se vždy ve čtvrtek jednou za dva týdny, máme dvě 
skupiny studentů, začátek přednášek je vždy v 8:00 

a v 9:30. V případě zájmu se určitě přijďte domluvit do knihovny.

Letní aktivity v knihovně

Ačkoli byly prázdniny, v knihovně se konalo několik aktivit 
zaměřených především na rodiče s menšími dětmi. Kromě 
tradičních Knížkohrátek s robátky se konalo dne 10. 8. 2022 
také Tvořivé dopoledne s pohádkou. V horkém letním dni jsme 
se ochladili Eskymáckou pohádkou a následně si také zanotovali 
známé písničky. Po patřičném naladění jsme se pustili do tvoření 
pohlednic z prázdnin, záložek do knih a také postaviček cesto-
vatelů. Všichni malí tvůrci odcházeli s drobným dárečkem 
a dobrou náladou. 

Lovci perel – nová celoroční hra pro dětské čtenáře v naší 
knihovně

Od poloviny září bude v naší knihovně probíhat celoroční 
hra Lovci perel. Každý zaregistrovaný dětský lovec si bude moci 
vypůjčit knihu „perlorodku“ a po jejím přečtení zodpovědět 
krátký dotazník, který prověří, zda ji opravdu přečetl. Za 
odměnu si bude moci vybrat perlu a vytvářet si svůj vlastní 
náramek. Navíc také za přečtené knihy dostanou čtenáři knihov-
nické peníze, které si pak budou moci v předvánočním a před-
prázdninovém týdnu směnit v knihovně za hmotné odměny. Už 
teď se moc těším na krásné náramky, které tu budou vznikat, 
a na všechny nadšené lovce. 

Markéta Kološová, knihovnice
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Ahoj, jak už jste mohli zaznamenat, Hukvaldský potlach už 
není jenom o zimním festivalu folkových kapel, ale snaží se lidi 
v obci obohatit i o jiné kulturní akce jako je divadlo, cestovatelské 
přednášky a také přibyly ( již vloni), dva další počiny, přesněji 
hudební večery na zahájení a ukončení prázdnin. Letošní rok 
nemohl být výjimkou a se začátkem horkého léta tedy přesně 
2.  7. se v areálu hospůdky Koupaliště Hukvaldy uskutečnil 
zmiňovaný hudební večer, žánrově řazený mezi folk, country a 
bluegrass, tak jak je u Hukvaldského potlachu zvykem, což ale 
neznamená, že se od jiných žánrů distancujeme. Za vše mluví i 
další pořádaná akce na konci prázdnin ve spolupráci s Víťou 
Lančou, zvaným Vajtem, za hospodou u Štamgastů ve Sklenově, 
ale o tom až v dalším díle občasníku.

Folk, country a lidová hudba k létu a táborákům vždy patřila. 
Stačí, aby někdo u hospůdky zabrnkal do strun nebo vyloudil 
několik tónů na harmoniku, okolí ožije, neb lidé si rádi u dobrého 
moku poslechnou známé melodie a kolikrát se i přidají. Ne 
náhodou jsou tyhle naše večery právě na koupališti a sklenovské 
hospodě. Tohle jsou taková epicentra dobré nálady, kde se 
náhodně i plánovaně scházejí muzikanti a lidé milující hudbu 
v jakékoliv podobě. 

Na koupališti letos vystoupil známý písničkář z Ostravy 
Zdeněk Furmančík, známý spíše jako Mendoš. Jeho písně se 
točí kolem Ostravska, vtipně formulované texty drsného kraje 
havířů a hutníků, no posuďte sami: 

HUKVALDSKÝ POTLACHHUKVALDSKÝ POTLACHHUKVALDSKÝ POTLACH
SPOLEK HUKVALDSKÝ POTLACHSPOLEK HUKVALDSKÝ POTLACHSPOLEK HUKVALDSKÝ POTLACH
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1: Za deset korun kupim si jizdenku, jedničku, desitku 
hned jsem na Jeremenku,

R: Jedničku na Přívoz, desítku do Radvanic, jak se tak 
na to dívám, tak je mi na nic.

2: Kolem ÚANu rychle se dostanu, na Karolině se prachy 
topí v hlíně… 

Není také bez zajímavosti, že všem známá píseň Jede, jede 
mašinka, která je dnes již evergreenem, vyšla právě z jeho pera. 

No a pak se na podiu objevil Martin Holexa, tedy nejenom 
on, nakonec se sešla celá základní formace kapely Řehole – 
František Řeháček na basu a Terezka Holexová na housle. 
Někteří už jejich písně znáte, mnohé vychází ze zdejšího kraje, 
z naší obce, jako třeba Romance na senách, Kopce naší obce, 
aneb věrné milování, ale také Vojenská a premiérově byla 
zařazena i píseň – Zbojnická zpověď:

Travenko, travenko, kdo tě kosit bude, až žádných mládenců 
po zboji nezbude.

Ej poličko, pole, kdo tě letos zorá, až chlapce z Hukvaldu, 
skryje babí hora…

Lidé si to podle potlesku užívali a vládla tam pohodová atmo-
sféra, nakonec k večernímu poslechu a tanci hrála bluegrassová 
kapela Cizinci, které je tady u nás již známá a chlapci k nám rádi 

jezdí, a to nejenom proto, že jejich basák je místním občanem 
– František Řeháček, který je mimo jiné i členem kapely Řehole, 
ale také členem spolku Hukvaldský potlach. Prostě je jim u nás 
dobře a my si toho vážíme, stejně jako si vážíme všech lidí 
a spolků, kteří se snaží v obci udržet kulturu v jakékoliv podobě. 

Za Hukvaldský potlach 
Martin, Fanda, Slávek a Peťa
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Konečně jsme se dočkali a po „covidové éře“ která podstatně 
omezovala také naše sportovní aktivity a společné akce jsme 
v roce 2022 s radostí připravili turnaj v tenisu – Family Open 
2022 a to bez jakýchkoliv omezení. Naše „nedočkavost“ a snad 
i obava, že by se ještě něco v oblasti omezení sportovních aktivit 
mohlo přece jen vyvrbit, vedly ke stanovení termínu našeho 
prvního sportovního klání na 7. 5. 2022. 

A nedočkavost sportovců na po dlouhé době společnou akci 
se ihned projevila v počtu přihlášek, které na akci Family Open 
2022 organizátorům dorazilo. Z přihlášek bylo zřejmé, že se 
odhodlali i sportovci a sportovkyně, které se již podobných akcí 
v minulosti sice zúčastnili, ale pak si již dali dlouhou pauzu. 
Nyní to chtěli napravit. 

Vypadalo to, že jeden den na organizaci turnaje nebude 
stačit, i když se jednotlivé kategorie přísně oddělí. Čáru přes 
rozpočet nám však připravilo počasí. Vydatný déšť neumožnil 
akci v sobotu konat, a tak byla přeložena na neděli. A to už mnozí 
měli svůj program a ohlásili svou neúčast. Nicméně i neděle 
pokračovala v přízni počasí v kontextu soboty a ranní déšť opět 

zmáčel kurty tak, že nebylo možné turnaj znovu uspořádat. 
Padlo rozhodnutí – přeložit turnaj s ohledem na další akce na 
Hukvaldech na 28. 5. 2022.

24. ROČNÍK FAMILY OPEN 202224. ROČNÍK FAMILY OPEN 202224. ROČNÍK FAMILY OPEN 2022
TENISTENISTENIS

7. 5. 2022 – kurty jsou pro déšť nehratelné

Marné čekání na zlepšení počasí 7. 5. 2022
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V sobotu 28.5.2022 nám již počasí přálo. Je jen škoda, že 
z původního „kvanta“ přihlášek dorazilo k odloženému turnaji 
už jen celkem 5 velmi kvalitních párů. 

Tradiční Family Open tenisový turnaj je turnaj čtyřher rodin-
ných příslušníků, či libovolně sloučených nerodinných dvojic 
a neprofesionálních hráčů. Hlavním cílem turnaje je především 
si zasoutěžit a pobavit se tenisem s přáteli a příznivci tenisu.

Hrálo se podle těchto pravidel

• hrál se celý jeden vítězný set (6 gamů), nutný byl 2gamový 
rozdíl

• za stavu : 6 se hraje tiebreak
• rozhoduje počet dosažených bodů – vítězství 1, prohra 0
• při shodě bodů rozhoduje vzájemný zápas
• jinak poměr vítězných a prohraných gamů

Po krátkém úvodu a zopakování pravidel turnaje jsme se 
pustili do neúprosného klání. Rozlosování bylo prakticky velice 
jednoduché, při účasti 5 párů hrál každý s každým. Počasí nám 
tentokráte velmi přálo, a tak turnaj probíhal hladce. Boje na 
kurtech byly líté a neúprosné, ale velice sportovní a férové. 

Konečné pořadí soutěžících na 24. ročníku Family Open 
2022 je následující:

1. místo – Mirek a Mirek Hložánkovi
2. místo – Jarda a Tomáš Janoškovi
3. místo –Daniela Gachová a Zdeněk Hložánka

Ředitelství turnaje udělilo také bramborové medaile 
takto:

1. bramborka – Dája a Petr Laníkovi
2. bramborka – Ája a Iva Kapsiovy

Na závěr lze jen konstatovat, že vítězové byli prakticky 
všichni zúčastnění. Kdo se ten den nedostavil, může jen litovat. 

Za všechny tenisty Petr Laník a Ivana Kapsiová

Účastníci Family Open 2022

Účastníci Family Open 2022 po vyhlášení vítězů
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Přehled jednotlivých utkání

Galerie vítězů

Na závěr bych rád velice poděkoval také sponzorovi turnaje – Vítkovi Lančovi, jehož dar v podobě bečky piva pomáhal udržovat 
účastníky turnaje dostatečně „zavlažené“, aby netrpěli žízní a tak i v dobré kondici. Poděkování také patří mé manželce, Dáji 
Laníkové, spolupořadatelce turnaje, za skvěle zvládnuté zázemí celého akce.

Krátký sestřih z turnaje najdete na stránkách tenisového oddílu: http://www.tenishukvaldy.cz/
Petr Laník

1. místo
M. + M. Hložánkovi

2. místo
J. + T. Janoškovi

3. místo
D. Gachová + Z. Hložánka

2. bramborka
A. + I. Kapsiovy

1. bramborka
D. + P. Laníkovi
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VÝLET RODIČŮ S DĚTMIVÝLET RODIČŮ S DĚTMIVÝLET RODIČŮ S DĚTMI
TURISTITURISTITURISTI

NATÁLČIN VÝLET

V  sobotu 4. června jsme se po covidové pauze s  neteří 
a Natálkou zúčastnily tradičního zájezdu pro rodiče a děti. Pro 
malou to byl první velký autobusový výlet, tak jsme byly zvědavé 
jak cestu a zejména pěší trasu zvládne. Ráno nás řidič Luboš 
vysadil u Kovozoo ve Starém Městě. Hned u vchodu jsme si 
vyšláply na rozhlednu Maják a ke kormidlu na palubu lodi 
Naděje. Potom jsme procházely neuvěřitelným areálem ZOO. 
Bylo na co koukat: zvířata, auta, letadlo, bludiště, kovárna, 
veteráni. Strach, že to bude nuda, byl zbytečný, zvířata byla 
dokonalá. U mě zvítězil velbloud, u Natálky asi opravdové 
motorky a letadlo, do kterého se mohlo vejít. Um, nápaditost 
a představivost zdejších lidí budí opravdový obdiv. Po občerst-
vení u jezírka jsme vyrazily na Cyrilometodějskou stezku do 
Modré.

Na trase dlouhé 5,5 km musela Natálka hlídat červené 
značky, abychom nezabloudily, takže to brala velice zodpovědně, 

cestou jsme potkaly Emičku s Alenkou a hezky nám to uběhlo. 
V cíli mohli všichni navštívit dle zájmu buď  archeoskanzen z dob 
Velké Moravy, rozhlednu, baziliku, Živou vodu nebo kostel. Nás 
zlákala expozice Živá voda, šly jsme pozorovat pod vodní hladinu 
naše tradiční ryby, prošly si venkovní park a s ostatními se sešly 
u vyhřátého jezírka, které lákalo k  osvěžení, prošly stezku 
s vyhlídkou nad výběhem pratura.

Před odjezdem domů jsme se občerstvily, proběhlo společné 
focení a fičelo se domů. Vše dopadlo na jedničku. Doufaly jsme, 
že cestu domů Natálka prospí, ale byla tak naplněna zážitky, že 
celou cestu „probrebentila“.

Dík za pohodový den patří Martinovi Raškovi a obdiv Péťovi 
Axmanovi, který trasu Modrá-Staré Město ráno osobně proběhl, 
aby děti s doprovodem na stezce nic neočekávaného nepřekvapilo.

Už se těšíme a za rok zase někam rády vyrazíme. 

Miluše Mynarčíková a Verča s Natálkou
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ZVONIČKA NA „FOJTOVÝCH VRŠÍCH“ZVONIČKA NA „FOJTOVÝCH VRŠÍCH“ZVONIČKA NA „FOJTOVÝCH VRŠÍCH“

Myslím, že neexistuje na Hukvaldech občan, který by neznal 
dnes už skutečně kultovní pohled na Fojtovy vrchy, kterým 
vévodí naše zvonička. Zvláště večerní pohled při zapadajícím 
slunci je neopakovatelný. A máte-li štěstí a je tam zrovna nahoře 
někdo přítomen, když se tímto pohledem kocháte a zatáhne za 
provaz a rozezvučí zvon, rozhodně ten zvuk dolehne až k vám.

Od roku 2007, kdy její autor Petr Návrat nejprve nechal ulít 
zvon jako dárek pro Jirku Strakoše – předsedu hukvaldských 
turistů k jeho 50. narozeninám, už to dělal s určitou představou, 
jak s  ním může být naloženo. K  tomu bylo v  této době ještě 
daleko, ale záměr už pomalu dozrával.

Fojtovy vrchy s opuštěným mohutným kmenem na svém 
vrcholu se zdály být tím pravým místem pro umístění zamýšlené 
zvoničky. Jirka Strakoš byl nejen dárkem ale i záměrem velice 
nadšen, ujal se iniciativy a celou věc nejprve projednal s maji-
telem pozemku panem Větřilem. Jelikož ten projevil k akci 
turistů Hukvald velkou vstřícnost, bylo rozhodnuto.

Petr Návrat nejprve celou konstrukci nakreslil, Jirka Stra-
koš s Jirkou Palíkem přiložili ruku k dílu ve strojírenské části 
a dílo se také za pomoci dalších aktivních členů turistického 
oddílu začalo rychle rodit. První představení zvoničky proběhlo 
v květnu na koupališti při 30. výročí jarního Chodníčku v roce 
2011. Tady si každý z účastníků pochodu mohl zkusit poprvé 
zazvonit. 

A téhož roku – 13.8.2011 došlo také k její instalaci na Fojto-
vých vrších, 28.10.2011 pak byla odhalena pamětní deska 
autora. 

Instalace zvoničky na své místo. – A je to!

První „zvoník“ Prokop Vokáč
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Zvonička si také prošla svým důkladným křtem, aniž by to 
kdo plánoval a to přímo za účasti hukvaldských a rychaltických 
hasičů, při oslavách České státnosti téhož roku. Tím, že akce 
byla dozorována našimi hasiči, vše dopadlo skvěle. 

Pokud by si někdo chtěl její výstavbu a historii instalace 
připomenout, podívejte se na youtube, kde je její historie v kostce 
zachycena na krátkém videu: https://youtu.be/RtP5SrvfFEo.

Píše se rok 2022, je to plných 11 let, co zvonička stojí a stala 
se jakýmsi symbolem neodlučně patřící k Hukvaldům. Ale každé 
dílo také potřebuje svou pravidelnou údržbu. Poprvé se nám 
tato neoddiskutovatelná pravda připomněla v roce 2017, kdy 
spodní část kmene, na kterém byla zvonička umístěna v podstatě 
časem ztrouchnivěla a silný vítr kmen vyvrátil a dílo dokonal.

A to se stalo 6 let po instalaci zvoničky. Následovala obměna 
podpůrného kmene a jeho důkladná příprava pro zapuštění do 
země. Celá příprava nové instalace probíhala v „Areálu pod 
lípami“ u Mirka Červenky a opět se skupina turistů na této práci 
nezištně účastnila. Opalování spodní části kmene nám také 
posloužilo k opečení párků a plnilo tak dvojí úlohu. Autorovi 
zvoničky, Petru Návratovi, připadl úkol dostat ji zpět do dobré 
kondice. 

Jen psát o této opravě by vydalo na samostatný zajímavý 
článek. 

A protože od poslední opravy dnes už „Symbolu Fojťáků“ 
a neodmyslitelné součásti i Hukvald již v letošním roce uběhlo 
5 let, nečekali jsme na novou havárii a Jirka Strakoš vyhlásil 
akci „Oprava Zvoničky 2022“ na den 21.7.2022. 

Přece jen za těch 5 let již ochranné vrstvy jednotlivých 
komponent díky ostrému slunci vybledly a ztratily hodně ze své 
ochranné funkce a bylo je nutné obnovit. Také pohyblivé prvky 
dostaly díky vytrvalému zvonění návštěvníků pořádně zabrat 
a bylo je třeba zkontrolovat, utáhnout a doplnit ztracené matice. 

Křest zvoničky ohněm

Dílo zkázy dokonáno v roce 2017

Píše se rok 2017 a v „Areálu pod lípami“ probíhá příprava nového 
podstavce. A nedaleko odsud oprava vlastní zvoničky.
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Jirka Strakoš, Petr Návrat, Honza Sedláček a Petr Laník se 
v tento den do obnovy a údržby zvoničky pustili. Podpěrný sloup 
včetně hlavních částí zvoničky obdržel během necelých dvou 
hodin intenzivní práce nový nátěr ve dvou vrstvách, byl zkont-
rolován a upraven vlastní mechanismus pohybu a upevnění 
zvonu. Zvonička tak dostala nový kabát, a opět může sloužit 
svému účelu a být cílem mnoha turistů a návštěvníků Hukvald. 
Silueta Fojtových vrchů tak může nejméně dalších 5 let přita-
hovat pohledy zvědavců z míst pod Fojtovými vrchy. 

Za KČT Hukvaldy Petr Laník

21. 7. 2022 – Práce na údržbě zvoničky jdou rychle od ruky. A už zase slouží v plné kráse
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Od středy 22. do neděle 26. června uspořádal místní oddíl 
KČT cyklistický zájezd do oblasti vltavských vodních nádrží 
Orlík a Slapy. Ranní sraz jsme tentokrát měli v areálu sběrného 
dvora v Rychalticích z důvodu opravy dolnosklenovského mostu, 
kudy by autobus s  řidičem Lubošem neprojel. Poté jsme už 
pokračovali směr Čechy. 

Mnozí nám před odjezdem říkali, že trasy v Povltaví budou 
samá rovinka, opak byl pravdou. Myslím, že si dali pořádně do 
těla všichni, i ti na elektrokolech. Terén byl místy opravdu 
náročný s bezpočtem hlubokých klesání a následných stoupání 
vltavskými údolími. Některé dny jsme zdolávali i 1300metrové 
převýšení a denně někteří z nás najeli i 80 kilometrů. 

Krásné ubytování bylo zajištěno v kempu „Barrandovská 
zátoka“, který se nachází téměř v sousedství zámeckého parku 
a zámku Orlík u stejnojmenné vodní nádrže. Někteří z nás bydleli 
na pokojích v hlavní budově, jiní ve čtyřlůžkových chatkách. 
Ráno nás vítal poetický výhled na přístaviště a klidnou vodní 
hladinu. Někteří využili možnosti vypůjčit si loďku a projet se 
po hladině orlické přehrady až k zámku Orlík či ke Žďákovskému 
mostu, který je známý například z poměrně nedávno vysílané 
kriminálky ČT Devadesátky. 

Během všech dnů jsme navštívili spoustu krásných míst, viděli 
jsme město Sedlčany, zříceninu větrného mlýna Příčovy, skanzen 
ve Vysokém Chlumci, několik rozhleden a kouzelných vyhlídek 
na vltavská zákoutí (např. rozhledny Kuníček, Onen Svět, Milada, 
Veselý vrch, Drtinova rozhlednu, vyhlídky Altán, Šemíkův skok 
a Albertova vyhlídka), navštívili jsme půvabná poutní místa na 
Makové hoře, v  Milevsku či v Sepekově, někteří se vydali na 
prohlídku schwarzenberského zámku Orlík n. V. nebo bývalého 
koncentračního tábora a památníku romským obětem holocaustu 
v Letech, a společně jsme pak navštívili i hrad Zvíkov na soutoku 
řek Vltavy a Otavy či obec známou z filmu Vesničko má, středis-
ková Křečovice. Neobešli jsme se ani bez zdolávání terénu nepříliš 
vhodného pro kola, ale bez toho by to už asi ani nešlo :-) Bohužel 
ne všude bylo ke konci června otevřeno, přeci jen prázdninová 
sezóna byla teprve přede dveřmi. Proto někteří postrádali občer-
stvovací zastávky po trase. Počasí nám většinu dní také hezky 
přálo. Garantem zájezdu byl Aleš Drlík, který vymyslel všechny 
trasy a zařídil ubytování, tímto mu moc děkujeme! A děkujeme 
i všem ostatním za super pohodovou atmosféru!

V září plánujeme třídenní zájezd pro cyklo i pěší na Brou-
movsko a také jednodenní pěší zájezd k zakončení turistické 
sezóny, u kterého bude ještě upřesněno místo.

Akce a činnost KČT Hukvaldy můžete sledovat také na webu 
www.kcthukvaldy.cz.

Za výbor KČT Hukvaldy Michaela Hrčková

CYKLISTICKÝ ZÁJEZD ORLÍK – SLAPY (22.–26. ČERVNA 2022)CYKLISTICKÝ ZÁJEZD ORLÍK – SLAPY (22.–26. ČERVNA 2022)CYKLISTICKÝ ZÁJEZD ORLÍK – SLAPY (22.–26. ČERVNA 2022)
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FOTBALOVÁ SEZÓNA 2021/2022 – SHRNUTÍFOTBALOVÁ SEZÓNA 2021/2022 – SHRNUTÍFOTBALOVÁ SEZÓNA 2021/2022 – SHRNUTÍ
FOTBALFOTBALFOTBAL

Muži skončili v okresním přeboru na 8. místě. Především 
na začátku jarní sezóny podávali velice dobré výkony, které se 
odrazily na velice cenných vítězstvích s týmy bojujícími o postup. 
Bohužel opět přišla zranění některých klíčových hráčů, což mělo 
za následek horší výsledky s týmy ze středu tabulky. Ale devět 
vítězství na jaře určitě potěšilo.  Díky všem hráčům.

Dorost skončil bohužel na posledním 10. místě, a to přede-
vším z důvodu neúčasti mnohých zkušených hráčů, kteří měli 
plnit roli lídrů, ale tu plnili úplně někde jinde. Přesto je třeba 
poděkovat všem těm, kteří soutěž důstojně dohráli, včetně 
trenéra. Díky kluci. 

Starší žáci se umístili na 8. místě.  Na jaře vyhráli dva zápasy 
zcela přesvědčivě. Bohužel taky některé zápasy přesvědčivě 
prohráli. Ale odehráli i krásný zápas s Čeladnou, který jen velice 
nešťastně prohráli. A v tomto zápase ukázali, že když jsou v plné 
síle, můžou porazit kohokoliv. Takže taky všem moc díky.

Mladší žáci byli nakonec 9. I když to v průběhu jarní sezóny 
vypadalo na lepší umístění, nakonec některé těsné výsledky 
v náš neprospěch nestačily na víc než na to deváté místo. Ale 
i tak všichni zaslouží velkou pochvalu. Děkujeme.

Mladší přípravka se účastní pouze zimní ligy v Brušperku. 
U této kategorie jde především o všeobecnou pohybovou aktivitu 

s postupným začleňováním fotbalu. A je dobře, že díky spolu-
práci trenéra Jiřího Matuly se školou a rodiči mladých fotbalistů 
a fotbalistek jich je každý rok pořád hodně. Děkujeme všem.

Staří páni chodí hrát pravidelně každý pátek a nevynechali 
v  jarní sezóně ani jednou. Po mladších žácích tvoří druhou 
nejpočetnější složku našeho oddílu. Tak jen tak dále, pánové, 
a hlavně ve zdraví. Díky.

A hurá do nové sezony. Už se na všechny těšíme. 

Trenér žáků a člen vedení Petr Žáček



– 38 –



– 39 –



– 40 –



– 41 –



– 42 –

Začátkem tohoto roku jsme byli požádáni spolkem Českého 
červeného kříže Frydek-Místek o program na jimi pořádaném 
táboře pro děti. Na konec se ho naši dva členové zúčastnili jako 
vedoucí na celý týden. A tak jsme v neděli 24.7. vyrazili na Bílou, 
kde se v jednom z krásných Beskydských údolí tábor konal.

Program byl opravdu bohatý od nejrůznějších táborových 
her po hledání pokladu, až po procházky do přírody. Ve čtvrtek 
pak za námi dorazili i další členové sboru s našim vozidlem Iveco 
Daily, společně jsme pak vytvořili několik stanovišť, na kterých 
si děti vyzkoušely práci hasičů a záchranářů. V odpoledních 
hodinách se k nám připojili bratři z SDH Staré Hamry se svou 
novou výjezdovou Tatrou a předvedli malým táborníkům 
veškerou výzbroj tohoto vozu i s detailním výkladem jejich 
velitele. Protože ten den teploty vystoupaly dost vysoko, bylo 
potřeba děti ochladit, a to pěkně po hasičsku: dva proudy a celá 
cisterna vody. Podle výrazu ve tvářích soudím, že celý den 
i s mokrým zakončením, měl úspěch a všichni se dobře bavili.

Za sebe pak doufám, že celou akci zopakujeme i v příštím 
roce a těším se, až zase uvidím všech 44 kamarádů, kteří se 
tábora zúčastnili.

O víkendu od 5-7.8 jsme si pro naše malé hasiče a jejich 
rodiče připravili Rescue camp, tentokrát na téma horolezectví, 
jelikož součástí práce hasiče je i bezpečné zvládání výšek. Ten 
se uskutečnil ve Slunečných skalách na Slovensku. Všichni si 
zde mohli vyzkoušet výstup na skalní stěnu, jištění lezce a různé 
techniky slaňování z 20 metrů. Odvaha některých dětí i dospě-
lých dosahovala skutku heroických rozměrů. V podvečer jsme 
pak rozdělali oheň na přípravu večeře a společně vyhodnotili 
den při posezení u řeky Rajčanka. Večer pak zakončila stezka 
odvahy mezi skalami.

Současně s touto akcí se konala v sobotu 6.8. také soutěž 
v požárním útoku, které se zúčastnilo 29 družstev. Naši starší 
borci se pak v kategorii 35+ umístili na krásném druhém místě 
a tímto bych jim chtěl pogratulovat ke krásnému umístění. 
V září pak proběhnou oslavy 135. výročí našeho sboru dobro-
volných hasičů Hukvaldy.

Za celý sbor se pak těšíme na setkání s Vámi občany na 
akcích pořádaných SDH Hukvaldy.

Jan Koch, SDH Hukvaldy

PRÁZDNINOVÁ ČINNOST SDH HUKVALDYPRÁZDNINOVÁ ČINNOST SDH HUKVALDYPRÁZDNINOVÁ ČINNOST SDH HUKVALDY
HASIČIHASIČIHASIČI
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SDH RYCHALTICESDH RYCHALTICESDH RYCHALTICE

Soustředění 2022

Letošní víkendovka se konala od 24.6. do 26.6. v Bru-
mově-Bylnici, a to už po čtvrté!

Celé to tedy začalo v pátek, kdy jsme postupně dorazili na 
ubytovnu. Když už jsme byli všichni, byli jsme rozděleni do tří 
družstev, kdy tentokrát si každé družstvo volilo nejen název, ale 
také vedoucího. Máme tedy tři družstva: zelené – Ogurky, 
červené – Chilli papričky, růžové – Prasáci. 

Tento den už na nás čekaly první dvě disciplíny. Nejprve to 
byla „vaječina“, kdy si dvojice házela s vajíčkem a druhá se 
jmenovala „nosítka“. Tady dvojice nesla třetího s kelímkem vody 
překážkovou dráhou. Po těchto náročných disciplínách nás 
čekala zasloužená odměna v podobě grilování na koupališti. 
O půlnoci nás probudilo malé překvapení, a to stezka odvahy, 
kterou si pro nás odvážné připravili vedoucí. 

Druhý den začal ranní rozcvičkou v podobě tance a snída-
ně. Po snídani byla na programu Cesta k pokladu neboli Cesta 
ke kapličce sv. Anny s pokladem v podobě hasičských placek. 
Během cesty jsme plnili i úkoly (v daném družstvu). Dále byl 
zasloužený oběd a malá odpolední pauza a koupání, jelikož nám 
po celou dobu soustředění velmi přálo počasí. Odpoledne nás 
čekaly další soutěže, a to tentokrát byly překážková štafeta a 
pumping. Dále byla večeře a dokud ještě slunce svítilo jsme se 
vrátili zpět ke koupání. 

Večer nás zastihla menší bouřka, ale to nám nevadilo, neboť 
na řadě byla disciplína vhodná i dovnitř, protože to byl test 
požární všestrannosti. Za správně zodpovězenou otázku nebo 
splněný úkol jsme dostávali kostičku lega. Čím více kostiček, 
tím více bodů. 

Třetí a poslední den nám začal opět rozcvičkou a snídaní. 
Potom jsme se přesunuli na koupaliště a dokončili závěrečnou 
disciplínu, kterou bylo motání hadic (štafeta). Dále následovalo 
konečné sčítání bodů a vyhlášení. Letos se na 3. místě umístili 

Prasáci, na 2. místě Ogurky a 1. místo si odnesly Chilli papričky. 
Po vyhlášení nám zbylo už jen jediné – úklid pokojů (ubytovny) 
a aby toho koupání nebylo málo, do doby odjezdu jsme ještě 
naposledy „zbořili“ místní koupaliště. 

Z kroniky mladých hasičů, 
zapsala Julie Čajánková

Letní večer a dětský den po dvouleté pauze

Po dvou covidových letech se letos konečně mohl konat 
15.7. tradiční letní večer rychaltických hasičů, na který v neděli 
17.7. navázal dětský den. Počasí nabídlo příjemné letní teploty 
a ke spokojenosti návštěvníků tak nic nechybělo. V nabídce byly 
tentokrát vynikající burgery, trinčky a klobásy, kterých si nejvíc 
užili účastníci 2. ročníku klání o titul „Rychaltického obžery“. 
Do soutěže o nejrychlejší konzumaci klobásy a vypití lahvového 
piva se zapojilo hned 16 mužů a 6 žen. Ani jeden z minulých 
vítězů však neobhájil. V kategorii mužů došlo ve finále na těsný 
souboj reprezentantů dvou sborů. Ivo Gřes z SDH Hukvaldy 
skončil těsně za Ivanem Rožnovským z SDH Rychaltice. V ka-
tegorii žen potom vyhrála Markéta Maroszová a stávají se tak 
spolu s Ivanem novými „Rychaltickými obžery“. K dobré náladě, 
poslechu i tanci přispěl také DJ Radim Kapica a pro návštěvníky 
bylo připraveno také půlnoční losování o ceny od našich 
sponzorů. Tímto děkujeme všem, kteří nám do losování přispěli. 

Nedělní dětský den byl letos bohatší hned o dvě disciplíny 
v tradičních hasičských soutěžích. K oblíbené dráze, pumpingu, 
minimaxu, hodu granátem a skákání v měchu přibylo ještě zapo-
jování spojek a papírovka. Pro ty, kteří si splnili všechny disci-
plíny byl k dispozici obrovský skákací hrad, dále také pískování 
a v neposlední řadě také velmi oblíbené kolo štěstí. O ukázku 
techniky se postarala Obecní policie Hukvaldy, hasiči ze 
základny ve Frýdku-Místku a pěnu nám přišli nafoukat kolegové 
z SDH Fryčovice.  Pro hladová bříška byly připraveny párky 
v rohlíku, klobásky a naše skvělé vafle se šlehačkou. 
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Vítězové jednotlivých kategorií:

Mini žáci (2016+): 1. Šimon Žabka, 2. Kubík Holinka, 3. Mikuláš 
Kozel

Mladší žáci (2013-2015): 1. Patrik Smolík, 2. Ladík Rezák, 
3. Dorotka Pečinková

Střední žáci (2010-2012): 1. Kristýna Oralová, 2. Julie Rezáková, 
3. Barča Špačková

Starší žáci (2007-2009): 1. Linda Zikešová, 2. Marek Bača, 3. Jiří 
Benedikt Žídek

Ženy (2006+): 1. Lucka Holinková, 2. Tereza Matějková, 3. Zuzka 
Fojtíková

Muži (2006+): 1. Lukáš Čaník, 2. David Holinka, 3. Jiří Škorvánek

Děkujeme všem návštěvníkům za hojnou účast a také všem, kteří 
se zapojili do přípravy těchto akcí.

Markéta Kološová

Sportovní týmy SDH Rychaltice

Polovina sezóny je za námi a my se hlásíme s dalším reportem. 
Naše družstva se pravidelně účastní hasičských soutěží v našem okolí, 
a to ať už soutěží pořádaných v rámci Moravskoslezské ligy v požárním 
útoku či Beskydské ligy, nebo pohárových soutěží sousedních obcí.

ŽENY
Do této chvíle jsme se postavily na start celkem desetkrát, z čehož 

jsme vybojovaly dvě první místa (ze soutěže ve Fryčovicích a Palkovi-
cích), druhé místo (ze soutěže v Petřvaldě) a třetí místo (ze soutěže 
v Nové Vsi).

MUŽI
Také naše družstvo mužů tvrdě trénuje a účastní se soutěží. Konku-

rence v této kategorii je však velká ale i tak si kluci často odvážejí 
umístění v TOP 10.

Před námi jsou ještě dva měsíce plné soutěží a reprezentování 
našeho sboru a obce, tak nám držte palce!

Zuzana Fojtíková
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Rychaltice ženy 35+ - zkušenější :)

Byly jsme takhle 18.6. s holkami na soutěži v Oprechticích 
a co to nevidím? Je tady kategorie ženy 35+ a v kategorii jsou 
jen 2 družstva. Přece tam chybí ještě jedno, když jsou na stupních 
vítězů 3 místa. A tak se zrodil nápad složit družstvo žen 35+. 
Ale kde vzít ty ženy? Naštěstí, hned druhý den na stejném místě 
se koná soutěž dětí a kdo s nimi jezdí na soutěže? Přece jejich 
maminky, tak se zkusíme zeptat.

„Děvčata, je třeba složit tým 35+, pojedeme na soutěž do 
Metylovic, budou tam jen 3 družstva, máme jisté minimálně 3. 
místo a pohár do hasičárny. Jdete do toho?“ Po kratším přemlou-
vání a hecování jsme se poskládaly: Olga Rezáková, Eva Čaján-
ková, Šárka Rožnovská, Markéta Oralová, Lenka Pojslová, Julie 
Janková a Markéta Sasínová.

Čekaly nás v krátké době 3 tréninky, kde jsme se nasmály, 
řešily, jak se správně říká rozdělovači, že to opravdu není rozdě-
lovák ani roznožka. A i když to některé maminky znaly jen z 
pozice diváka, nebály se ničeho a s každým tréninkem jsme se 
zlepšovaly.

Čekala nás první soutěž v Metylovicích. Po velké nervozitě, 
jestli si to stihneme všechno nachystat ve stanovený čas, jestli 
všechno zapojíme a doběhneme k terčům, musím říct, že se nám 
to povedlo! A dokonce jsme skončily na krásném 2. místě!

A po té euforii, že nejsme poslední, jsme se rozhodly zajet 
ještě na druhou soutěž, která se konala hned vedle v Palkovicích.

Naštěstí některá děvčata nevěděla, že se běží do sjezdovky, 
ale už jsme byly na místě a nikdo necukl a čekal nás další útok. 
Bylo moc krásné, když se nám to i v Palkovicích povedlo, ve 
smíšené kategorii 35+ jsme obsadily 3. místo, a dokonce v kate-
gorii žen jsme zvítězily.

Jsem ráda, že jsem v kolektivu tak super lidí, jako jsou dobro-
volní hasiči z Rychaltic. Když je třeba, dokážeme i během krátké 
chvíle složit družstvo z žen, které mají svou práci, starosti o děti 
a domácnost, a přesto si najdou čas na to, aby bylo o SDH Rych-
altice ve světě slyšet a my můžeme i za několik let ukázat ty 
krásné poháry, které nám v hasičárně zůstanou.

Za družstvo žen 35+, Šárka Rožnovská

Moravskoslezský kraj podporuje dobrovolné hasiče 

Děkujeme Moravskoslezskému kraji, který již poněkolikáté, 
prostřednictvím dotačního programu na podporu dobrovolných 
hasičů, podpořil SDH Rychaltice dotací ve výši 80 000 Kč. 
Dotace je určená na podporu sportovních i nesportovních 
činností mladých hasičů, na uspořádání Memoriálu Filipa Juříka 
a na nákup vybavení pro činnosti s mládeží.

Ivan Rožnovský, starosta SDH Rychaltice
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V  sobotu 23. července 2022 proběhl v  areálu hospůdky 
Koupaliště Hukvaldy již 6. venkovní ročník hudebně-sportovní 
akce Rock Bike Fest. Jako každý rok byl pro účastníky přichystán 
bohatý program, ve kterém se vyžili jak spor-
tovci, tak i nadšenci rockové hudby. Hned 
z rána probíhaly registrace závodníků, poté 
odstartovaly oblíbené dětské závody i závody 
dospělých, které byly opět uskutečněny za 
velké pomoci sportovního týmu SK Kohouti 
Pržno. Po obědě pak proběhl další ze závodů, 
a to časovka na pumptracku, kterého se vždy 
účastní hlavně náctiletí, kteří na dráze tré-
nují téměř celý rok. Po vyhlášení vítězů si 

děti zahopsaly ve skákacím hradu, vyblbly se v pěně či v bazénku 
a nechaly si od Marušky pomalovat obličej. Myslím, že všechny 
odcházely domů s rodiči kvalitně unavené. Na večer pak proběhl 

křest nové knihy hukvaldského básníka 
a prozaika Petra Neklana Benkeho a po něm 
vystoupilo celkem šest rockových kapel 
z celé republiky – punkové Degradace a Aqva 
Silentia, po nich následovaly Critical Acclaim, 
Hell Paso, Bikkinyshop a  Nomura. Kvůli 
technickým problémům bohužel celá hu-
dební produkce trvala mnohem déle. Tímto 
se omlouváme i našim spoluobčanům, které 
jsme rušili do pozdních nočních hodin.

ROCK BIKE FEST 2022ROCK BIKE FEST 2022ROCK BIKE FEST 2022
ROCK BIKE FEST 2022ROCK BIKE FEST 2022ROCK BIKE FEST 2022
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Akce by neproběhla nebýt štědré podpory všech našich 
partnerů a sponzorů, kterými jsou: Obec Hukvaldy | GTSTORE.
cz | CSGM a.s. – Czechoslovak Group, a.s. | Držík s.r.o. | ZR 
OKNA – Zdeněk a Tomáš Rožnovští | SMOPO – Sdružení měst 
a obcí povodí Ondřejnice | Lašská brána Beskyd | Kohouti SK 
Pržno | David Škárka - Diesel servis Rychaltice | Vikymont 
stavby, s. r. o. | ELIN servis, s.r.o. | STK Rožnov p. R. - Jiří Sedlář 
| Zbyněk Sedlář, Krnalovice | Frýdecká skladka a.s., Frýdek-
-Místek | Sklenovský koloniál – manželé Liboskovi | Koupaliště 

Hukvaldy, z. s. | Penzion a restaurace U Námořníka – manželé 
Eliášovi | Resort Hukvaldy – manželé Bartulcovi | Ivana 
Hrčková | SDH Hukvaldy | Pivovar Radegast a Biskupské lesy. 
Tímto jim mnohokrát děkujeme. Děkujeme také všem našim 
pracovníkům hospůdky Koupaliště Hukvaldy, kteří statečně 
snášeli celodenní směnu v obou vyhřátých výdejních oknech. 
A v neposlední řadě všem našim kamarádům Daliboru Fabrige-
rovi ml. a Petru Nevludovi, kteří tráví mnoho ze svého volného 
času pomocí na přípravách celé akce. Děkujeme také všem 
návštěvníkům, kteří si v horkém letním dni udělali čas a dorazili. 
Třeba se za rok na koupališti zase potkáme.

Za organizační tým festivalu 
Michaela Hrčková
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Hukvaldští skauti mají za sebou již čtvrtý tábor. Na tři týdny 
jsme se přesunuli na Vysočinu, tak jak v  předchozích dvou 
letech, mezi Vatín a Březí nad Oslavou. Kůrovec tam v posled-
ních letech docela zabral špónu, naštěstí ne kolem „naší“ louky. 
Louka s potůčkem byla letos krásně suchá a počasí nám přálo.

V sobotu 2.7. odjeli vedoucí, roveři a rangers stavět základ 
tábora, v úterý 5.7. se přidali skauti a skautky se složenou tábor-
nickou zkouškou, aby si postavili svá týpí a vybavili si je poste-
lemi a dalšími náležitostmi, a zároveň pomohli se stavbou 
společných staveb. V sobotu 9.7. se k nám přidali vlčata a svět-
lušky, a tábor mohl oficiálně začít. 

Celkový počet táborníků (vedoucí a děcka) byl letos kolem 
130 kusů (Šlapanice + Hukvaldy). Hukvaldských dětí bylo 
z tohoto počtu 21 (15 Lišek a 6 Kocourů). A k tomu 3 vedoucí.

Téma letošního tábora byl Steampunk, zasazený do cesto-
vání časem zpět do 19. století do Velké Británie do doby páry, 
kdy jednotlivé katedry studentů (chemici, botanici, mechanici 
a matematici) měli za úkol najít a zastavit profesora F. Cestou 
k  jeho nalezení byly scénky, které dávaly studentům indicie 
aukazovaly kostru příběhu. Do této doby nás přenesli čtyři 
zoufalí kolegové zmizelého profesora F. - ti totiž svého kolegu, 
mistra, hledali, jelikož zmizel i s celým výzkumem. Souhlasili 
jsme s tím, že jim pomůžeme, jelikož právě profesor měl možnost 
přenést nás zpátky. 

Ocitli jsme se v Oxfordu, kde jsme měli naši alma mater. 
Potkali jsme ex-manželku profesora, ta nás nasměrovala na 
služebnou. Cesta za hledáním pokračovala do Londýna, kde 
jsme se se služebnou setkali, dostali od ní profesorovy hodinky, 
které měly na sobě zvláštní symbol – stejný, jako má obchod 
u Žida. Kdo byl pozorný, získal 10 bodů pro svoji katedru.

Setkali jsme se s bratrem profesora, který nám dal nahléd-
nout do minulosti a odkryl vztah se svým bratrem. Ten nesou-
hlasil s jeho názory, profesor byl totiž fascinován evolucí. Bratr 
byl skeptik této nové teorie a možná i odpůrce – došlo k hádce: 
věda se nemůže stavět na odpor přírodě. Poté spolu přestali 
komunikovat a bratr profesora nevěděl, kde se F. nachází.

U jezera Lochness jsme objevili profesorův deník, kde byla 
skryta mapa k laboratoři profesora. Tam jsme došli a profesora 
objevili. Vedoucí skupin poukazovali na logické chyby a profesor 
pod takovým nátlakem naše námitky přijal, a na důkaz spálil 
svůj deník. Děti dostaly památeční odměnu a poté prostoupily 
bílou mlhou, a tím se přenesly zpátky do své reality.

TÁBOR BŘEZÍ 2022TÁBOR BŘEZÍ 2022TÁBOR BŘEZÍ 2022
SKAUTISKAUTISKAUTI
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Celý příběh byl protkán množstvím etap – rozřazováním 
skupin, výrobou parních strojů, výrobou klobouků, stavbou 
vodovodu, bojem o totem, vlajkovanou, telepatií, letadlem 
v mlze, balónkovou bitvou, zjišťovačkou v Londýně, razítko-
vanou, Přístavy, Gamebookem, souboji na mýdlovém poli, 
prostupem minovým polem, pavoučí sítí, a nechyběla ani stezka 
odvahy pro podsadáře a výsadek pro týpkaře. Během družino-
vého programu jsme pekli palačinky a vařili čaj, a předposlední 
den grilovali maso. 

Počasí nám přálo, a tak proběhly i koupačky na rybníku 
Rendlíček a ve vatínském rybníku. 

Tři týdny uběhly jak voda, a v pátek 22.7. jsme začali balit 
– zbourali jsme všechna týpka (letos 20!!), u závěrečného ohně 
proběhly sliby nováčků a předání Tří bílých tesáků mladším 
účastníkům (12 hodin mlčení, 12 hodin hladovky a 12 hodin 
samotky) a Tří orlích per skautům a skautkám (24 hodin mlčení, 
24 hodin hladovky a 24 hodin samotky) osmi Liškám (Janča, 
Zuzka, Maruška, Barča, Puffy, Kuba, Filda, Sojka) a jedné 
Kocouřici (Modrásek). Krásná práce!!!

V sobotu dorazil náklaďák až na plac (poprvé po třech letech) 
a mohli jsme naložit cca 10 tun táborového vybavení a odvézt 
do Šlapanic k uskladnění. 

Za 11 měsíců a pár dnů nás čeká tábor 2023!

Petr Červinka – Uzel
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VÝPRAVA NA BARBORKU 3.–5. 6. 2022VÝPRAVA NA BARBORKU 3.–5. 6. 2022VÝPRAVA NA BARBORKU 3.–5. 6. 2022

Máme tady další report ze společné výpravy Lišek a Kocourů. 
Jaké to bylo? Proč má Schofka díru na nových kalhotech? Kdo 
z Kocourů aspiruje na titul dvorního kaskadéra? Které Lišky 
dobrovolně obětují pohodlí matrace a jdou raději spát ven? Co 
nám řekl mlok, kterého jsme potkali?

Začalo to odjezdem v pátek odpoledne z Hukvald. Lehce po 
půl čtvrté odjíždíme autobusem s trochu nevrlým řidičem do 
Kozlovic. Jako první vystupuju já s Kocoury, jelikož přesedáme 
na další spoje a jedeme až do Kunčic. Lišky jedou o pár zastávek 
dál a čeká je pochod s plnou polní až k chatě. S Kocoury nasedám 
na další spoj. V momentě, kdy mi řidič řekne, že u železniční 
stanice nestojí, odjíždí autobus, co stojí za námi, a kterým jsme 
původně chtěli jet. No co… přecházíme na plán B. Vystoupíme 
jinde a skočíme na jiný spoj, který nás dopraví k vlaku. Když onen 
spoj tak tak dobíháme, zakopává Schofka o obrubník a chytá 
zajíce… Dle očekávání ho nechytila a odneslo to čelo, koleno a 
její nové kalhoty. Po chvíli to rozdýchává a vše je zas v pohodě. 
Zbytek cesty už jde hladce a nic moc zajímavého se neudálo. Na 
chatě cca hodinku čekáme na Lišky a mezitím chystáme dřevo 
na oheň. Večer pak opíkačka, kytara a majáky. Někteří jdou spát 
ven pod střechu. Širák se nehodí, jelikož očekáváme déšť.

Sobotu rozjíždíme rozcvičkou, během které potkáváme 
prvního mloka a pokračujeme snídaní. Po snídani se dáváme na 
výpravu. Cestou potkáváme další 3 mloky. Jednoho z nich 
pojmenováváme Mirek a sledujeme, jak se škrábe do celkem 
slušného svahu. Musí se nechat, že na to, jak působí mlok 
neohrabaně, je celkem slušným lezcem. Koukáme na chov daňků 
a zasypanou starou štolu, kde se dříve těžila železná ruda. 

Dáváme šiškovou bitvu a jelikož jsme už všichni utahaní, tak 
hurá zpět do chaty na oběd. Sice je lehce pod mrakem a sem tam 
poprchává, ale teplota je parádní, takže se po jídle vydáváme 
koupat. Voda je super a na koupání akorát. To, že už je červen 
mi došlo až v momentě, kdy jsem do ní vlezl. U vody trávíme 
zhruba hodinku a dělíme družiny na 3 týmy po 5 lidech. Mají 
za úkol oběhnout Kunčice, zjistit co nejvíce všemožných infor-
mací a dorazit na určené místo. A neztratit se… Setkání máme 
u místní zajímavosti – dřevěného kostelíku, který nechal v roce 
1931 dovézt z Ukrajiny místní mecenáš Eduard Šebela. Nakonec 
dorazí všichni. Kvalita i kvantita nasbíraných informací je různá, 
a to se zohlední i v bodování. Míříme zpátky na chatu, kde opět 
rozděláváme oheň a ohříváme guláš na večeři. Když je hlad, tak 
je i guláš dobrý. Pak všichni řádně nacpaní pauzírujeme u ohně 
a kytary, na houpačkách a různě jinde. Po chvíli přijde/přikulhá 
Rajská s tím, že trefil kolenem kámen. Myslím, že titul dvorního 
kaskadéra už má na dosah. Co to vlastně je? Je to někdo, koho 
musí mít každá skautská družina. Někdo, komu se různé úrazy 
apod. nevyhýbají, ale spíše je přitahuje. Dvorní kaskadér je pak 
specifický v tom, že se vždy po chvíli otřepe, utře krev z loktů 
a nehledě na bolí/nebolí se zapojuje do dalších aktivit. Zdá se, 
že my už toho svého máme. I když se musí nechat, že má pár 
zdatných konkurentů. Před spaním dáváme ještě pár kol 
městečka Palerma a pak vyčistit zuby, přečíst pár příběhů 
z Jestřábe, vypravuj…, a spát. Pršet už nemá, tak se k venkov-
nímu spaní přidává i pár kocourů a Valča, Klárka, Maruška 
z Lišek, které venku spaly i předchozí večer. Holky se toho nebojí 
a jdou spát rovnou do lesa. Řeči o medvědech a příběh z knížky, 
kde byli vlci, na ně neměly žádný efekt :-)
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V neděli po snídani se pouštíme do úklidu. Dáváme pár her, 
a jelikož jde všechno jako po másle, tak se stíháme před odjezdem 
ještě vykoupat v požární nádrži. Cestou domů šlo vše dle plánu. 
Navíc jsme z Kunčic do F-M jeli zadarmo. Zde patří díky Českým 
drahám. V Kunčicích nebylo kde koupit jízdenku, a než se k nám 
dostala průvodčí, už jsme byli venku. Když už něco nefunguje, 
nemusí to být vždy ke škodě :-)

Jo, a co říkal ten mlok, co jsem zmiňoval v úvodu? Mloci 
toho moc nenakecaj, takže nic, ale pokud jste dočetli až sem, 
lze to považovat za dobrý „clickbait“.

Klepeto
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S příchodem pěkného počasí jsme se z hospůdky přesunuli 
do úprav venkovních prostorů areálu. V prvé řadě jsme pro děti 
postavili slíbený herní hrad, upravili plochu dětského hřiště 
bezpečným jemným kačírkem. Dle návštěvnosti a využívání 
dětského hřiště si troufám říct, že má úspěch. 

Dále jsme se spolu s obcí Hukvaldy finančně podíleli na 
opravě střechy pódia a dále plánujeme výstavbu betonového 
tanečního parketu. V této souvislosti jsme pořídili i aparaturu 
na ozvučení hudebních vystoupení. Pokud by někdo měl zájem 
o ozvučení nějaké akce, jsme také k dispozici. Pro sportovní 
vyžití jsme pořídili novou volejbalovou síť, branky na mini 
kopanou, badmintonové pálky, míče na volejbal a fotbal a za 
finanční pomoci Jakuba Žídka pingpongový  stůl. Pokud si bude 
někdo chtít zahrát, jsou tyto věci k dispozici u obsluhy za 50,- Kč 
na jednu hodinu.

Co se týče akcí, uspořádali jsme retro diskotéku na uvítání 
prázdnin a podpořili akce jako byl Hukvaldský potlach, After-
párty Kryštof kempu, Rock Bike Fest, koncert kapel Oborní 
Zvěř a Dowbellow a mladoboleslavské písničkářky a harmo-
nikářky Saši Niklíčkové a nyní chystáme koncert… Za nás se 
tyto akce velmi vydařily, ale bohužel spustily i vlnu stížností 

za nedodržení nočního klidu, za který se samozřejmě omlou-
váme, zároveň ale také prosíme o větší toleranci při akcích, které 
se konají jednou za rok. 

Za spolek Koupaliště Hukvaldy

Aleš Drlík

ČINNOST SPOLKUČINNOST SPOLKUČINNOST SPOLKU
SPOLEK KOUPALIŠTĚ HUKVALDYSPOLEK KOUPALIŠTĚ HUKVALDYSPOLEK KOUPALIŠTĚ HUKVALDY
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VERNISÁŽ A VÝSTAVA V RODNÉM DOMĚ LEOŠE JANÁČKAVERNISÁŽ A VÝSTAVA V RODNÉM DOMĚ LEOŠE JANÁČKAVERNISÁŽ A VÝSTAVA V RODNÉM DOMĚ LEOŠE JANÁČKA
STANISLAVA SLOVÁKOVÁ / Z OČÍ DO OČÍSTANISLAVA SLOVÁKOVÁ / Z OČÍ DO OČÍSTANISLAVA SLOVÁKOVÁ / Z OČÍ DO OČÍ

INFORMAČNÍ CENTRUMINFORMAČNÍ CENTRUMINFORMAČNÍ CENTRUM

V malé galerii rodného domu Leoše Janáčka jsme 1. 6. 2022 
slavnostní vernisáží zahájili výstavu fotografií paní Stanisla-
vy Slovákové. Po přivítání hostů naší paní místostarostkou 
Ing. Ivanou Hrčkovou hostům zahrál na klasickou kytaru pár 
skladeb autorčin dlouholetý kamarád, pan Vladimír Artz. A pak 
nás již čekalo bohaté pohoštění a obdivování nádherných foto-
grafií pořízených nejen v  naší hukvaldské oboře. Tato úžasná 
dáma a fotografka si jistě zaslouží pár řádků o své osobě:

Paní Stanislava Slováková je příborská rodačka a své fotografické 
vášni propadla před 15 lety. Bez svého fotoaparátu se prakticky nehne 
a nejlépe se cítí v přírodě, kde čerpá inspiraci a hlavně životní energii. 
Její hlavní doménou je fotografování fauny a flóry. Skvěle umí zachytit 
ale také kulturní akce či architekturu. Stanislava jako by byla součástí 
přírody, a zvířecí říše zase součástí jí samotné. Lze to vidět na jejich 
fotografiích, to pevné pouto mezi nimi.

Stanislava je také důležitou součástí příborského dění, její ne-
utuchající energie je fascinující. Proběhne z  jedné akce na druhou, 
a ještě v  běhu svým fotoaparátem dokonale zachytí okolo letícího 
ledňáčka. Je členkou Fotoklubu Příbor. Má úspěchy ve fotosou-
těžích a její fotografie se pravidelně dostávají do finále. Její sním-
ky můžeme vidět v  trilogii krásných knih o Beskydech pana Petra 
Anderleho. 

Přejeme paní Slovákové stále dobrou náladu, která je základem 
toho, aby viděla svět krásný. A také pevné zdraví – ať se můžeme 
kochat ze stále nových krásných fotografií.

Výstava byla prodloužena do konce září 2022. Otevřeno denně 
9.00–17.00. Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Jaroslava Matušíková, vedoucí TIC Hukvaldy
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NOVINKY V EXPOZICI ZEMĚ HRADŮNOVINKY V EXPOZICI ZEMĚ HRADŮNOVINKY V EXPOZICI ZEMĚ HRADŮ

Že v expozici ani letos nezahálíme, je vidět na 
spoustě novinek, které byly v tomto roce zrealizo-
vány. Před dokončením je zcela nová místnost 
expozice – umístěná v  bývalé kuchyňce Fondu 
Jančákovy Hukvaldy. Zde již stojí dvě velké nové 
vitríny. Na své otevření ale přece jen bude ještě 
muset chvíli počkat, protože se jedná o soukromou 
investici provozovatele TIC Hukvaldy, pana Mi-
roslava Bittera, a ta již přesáhla jeho současné 
finanční možnosti. 

V původní místnosti expozice jsou umístěny 
dvě nové vitríny s modely hradu Bezděz. V jedné se 
nachází model současné podoby hradu, ve druhé 
rekonstrukce jeho podoby v minulosti. I při řešení 
těchto vitrín byl kladen důraz na to, aby se do 
expozice svým vzhledem hodily a také aby byly 
funkční – jsou navrženy tak, aby si modely mohli 
návštěvníci prohlédnout ze všech stran a myšle-
no bylo také na děti, pro které jsou svou výškou 
dostupné. S realizací vitrínek podle návrhu Miro-
slava Bittera pomohlo Sklenářství Imrich Daniel 
a hukvaldská firma Clap Design s.r.o.

Pořízena byla nová vitrína na chodbičku 
k  expozici – ta představuje důstojné místo pro 
zachycení historie hukvaldského pivovaru. Arci-
biskupský pivovar byl na Hukvaldech založen 
v roce 1567 a vařil pivo do roku 1970. S realizací 
vitríny nám pomohlo  Sklenářství Imrich Da-
niel a firma Clap Design s.r.o.

Na co se můžete těšit:
• originální pivní lahve
• pivní soudek z hukvaldského pivovaru
• sbírka originálních pivních etiket
• doklad o vrácení pivních lahví z roku 1926
• skleněný pivní korbel z hukvaldského zámku

Díky výborné spolupráci s Muzeem Beskyd 
Frýdek-Místek máme expozici obohacenou o několik nových originálních předmětů z hradu Hukvaldy – jedná se konkrétně o stře-
dověký klíč, štíhlé jezdecké kopí z cca 14. až 15. století, dva dveřní krabičkové hradní zámky nebo užitkovou mísu s plastickou 
páskou z cca 16. až 17. století. Z Muzea Novojičínska byly do expozice zapůjčeny historické mince nalezené na hradě a v jeho okolí, 
a jednáme o dalších zápujčkách. 

Do expozice bylo letos pořízeno cca 30 nových modelů – zatím mají své místo v depozitáři expozice. Ale doufáme, že je brzy 
budeme moct všechny vystavit.

V letošním roce byla navázána spolupráce s HUBERTem Hukvaldy, dále byly naše modely součástí výstavy Příběhy hradů 
Zlínského kraje v muzeu Zubří a zažili jsme krásné hudební odpoledne s dobovou hudbou. 

Přijďte nás navštívit, v naší expozici je stále co objevovat. Otevřeno celoročně 9.00–17.00.

Pokud se chcete dozvědět více, sledujte stránky expozice na: www.zemehradu.cz, kde najdete i nejnovější aktuality. Stále tak 
budete vědět, co se u nás děje.

Jaroslava Matušíková, vedoucí TIC Hukvaldy a expozice ZEMĚ HRADŮ
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SOUTĚŽ O PENALTOVÉHO KRÁLE V ROCE 2022SOUTĚŽ O PENALTOVÉHO KRÁLE V ROCE 2022SOUTĚŽ O PENALTOVÉHO KRÁLE V ROCE 2022
RŮŽOVÉ TLAPIČKYRŮŽOVÉ TLAPIČKYRŮŽOVÉ TLAPIČKY

Že nešťastná třináctka zafunguje a mnoho radosti nepři-
nese, bylo patrné už od dopoledních hodin. Přívaly vody s časem 
neustávaly, spíše naopak, a travnatý povrch s každou minutou 
ztrácel na své zelené barvě. Znát to bylo už před 14. hodinou, 
kdy začínala kategorie dospělých, jelikož předtím se o odměnu 
ve výši tří tisíc korun rvali kadeti. S 21 penaltami vyhrál Filip 
Vegh hrající za Frýdek-Místek.

Náročný terén dělal potíže střelcům, nejednoho zradila obuv 
a zemská přitažlivost poslala nemilosrdně na zadek. To se stalo 
osudným obhájci loňského triumfu Martinu Cesnekovi, který 
po pádu ve 2. kole musel kvůli zranění vzdát.

O moc dál ale nedošli ani další vítězové klání z minulosti 
jako Jiří Huvar, nebo trojnásobný šampion Adam Rimmel. 
Nechyběly ani známé sportovní tváře. Do 6. kola se probojoval 
někdejší fotbalový brankář Plzně, či Karviné Petr Bolek, ještě 
o dva kopy víc absolvoval bývalý obránce hokejových Vítkovic 
Daniel Krenželok.

Velmi brzy se navíc pod provazy vody k nepoznání promě-
nil i prostor před oběma brankami a z brankářů se stali spíše 

bahenní muži. Nejlépe se s tím nakonec vyrovnal mladíček 
Radek Překlasa, který nasbíral 24 zákroků a vyhrál.

„Bylo drsné, opravdu drsné. Ale zároveň v něčem jiné. 
Člověk zase objevil, za jakých podmínek jsme schopni to usku-
tečnit. Vždyť já musel objet čtyři stolaře v okolí, abych sehnal 
piliny,“ smál se otec myšlenky uspořádání penalt na Hukvaldech 
Adam Hubeňák.

„Holt předloni nám tři dny před konáním akci zakázali, 
narychlo jsme vše stěhovali, teď se nám poprvé do cesty posta-
vilo počasí, ale zvládli jsme to,“ ocenil vzápětí.

Slova uznání měl především ke gólmanům. „Já je miluji, 
protože chytat v takových podmínkách, kdy pršelo, bylo bláto, 
chladno… Klobouk dolů. Ale to vlastně před každým, kdo přišel 
a soutěžil. Ukázalo se, že fotbalista nebrečí. Prostě přijde, 
a hraje. Nakonec tu bylo sedmdesát kluků v kategorii kadetů, 
sto padesát v Elite. Myslím, že víc o tom mluvit nemusím. Je to 
ocenění, že to má tradici,“ mohl si oddechnout Hubeňák.

Zdroj: https://moravskoslezsky.denik.cz/fotbal_region/trinacte-penalty-na-
-hukvaldech-golmani-v-bahne-sok-pro-obhajce-a-mladik-kralem-2.html

FOTO: NELLA FERDIANOVÁ
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VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V OBCIVEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V OBCIVEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V OBCI
PŘÍSPĚVKY OBČANŮPŘÍSPĚVKY OBČANŮPŘÍSPĚVKY OBČANŮ

Všichni víme, jak rychle v posledních letech rostou ceny el. 
energie. Doma již všichni máme namontovány úsporné žárovky 
a LED svítidla.

V létě 2020 na jednání zastupitelstva na dotaz zastupitelů 
p. starosta sliboval, že se postupně budou měnit svítidla VO 
za úsporné LED svítidla.

Teprve po roce a půl se vyměnila menší část (55 ks) kolem 
krajské komunikace a dál nic.

Na obecních cestách zbývá vyměnit přes 300 ks VO, které 
mohou mít 1/3 spotřeby.

Podobným tempem to bude trvat dalších 12 let.

V sousední obci Fryčovice, letos během 2 týdnů vyměnili 
všechna svítidla nejen kolem krajské komunikace, ale komplet 
v celé vesnici, aby dosáhli maximální úspory. Proč v sousední 
obci to jde, a u nás to nejde?

Obec v letošním roce prosvítí elektřinu na VO za 800 tis. Kč 
(v příštím roce třeba i 1 mil. Kč) to nejsou malé peníze.

ČEZ letos přepisuje ceníky elektřiny téměř každý měsíc.

Na další údržbu osvětlení letos vydá 120 tis. Kč.

V zimě jsem se dotazoval vedení obce, zda v obecní pokladně 
nechybí peníze (okolo 100 tis. Kč ročně) za několik let nevybí-
rané stočné za vodu.

Jedno úsporné svítidlo VO stojí kolem 4 tis. Kč. Za ty roky 
by mohlo být koupeno asi 100 ks a namontováno.

Nikdo se tehdy neobtěžoval mi odpovědět, z toho usuzuji, 
že peníze nechybí.

Tak proč se nepokračuje v úsporách dále?

R. Konečný
cykloservis Rychaltice

Nejprve bych chtěla vysvětlit situaci ohledně veřejného 
osvětlení. Pan Konečný nás srovnává se sousední obcí Fryčovice, 
kde vyměnili všechna světla veřejného osvětlení najednou. Podo-
týkám, že toto srovnání není zcela relevantní, protože každá 
obec má jiné podmínky.

V obci Fryčovice během posledních 30 let neřešili kom-
plexní výměnu veřejného osvětlení, jen občas vyměnili špatná 
světla. V letošním roce se rozhodli pro celkovou výměnu světel 
ve spolupráci s firmou ČEZ, která vše zaplatila s tím, že obec 
Fryčovice bude postupně výměnu splácet. K tomuto kroku 
přistoupili z toho důvodu, že dotace byla administrativně 
náročná.  

Obec Hukvaldy v roce 2011 s pomocí dotace vyměnila 
175 kusů světel a došlo také k rekonstrukci 4 rozvaděčů za více 
než milion korun. Už tato světla byla úsporná oproti těm starým. 
Museli jsme také dodržet udržitelnost projektu, abychom 
nemuseli dotaci vracet.

V současnosti byla možnost podat žádost o dotaci, zjišťovali 
jsme podmínky, jednali s projektovými manažery, nakonec 
jsme se rozhodli, že o dotaci žádat nebudeme, protože je pro nás 

výhodnější světla pořídit ze svého rozpočtu. Nakoupili jsme 
zatím 117 kusů světel, 55 už je vyměněných a nyní nás čeká 
výměna dalších 57 kusů.

Technologie jdou velmi rychle dopředu a může se stát, že 
za dva roky už ani tyto úsporné zářivky nebudou ty nejšetrnější. 
Proto postupná výměna nemusí být až tak špatným řeše-
ním.

Není pravda, že panu Konečnému nikdo neodpověděl 
ohledně kanalizačních přípojek. Chtěl vědět, kolik domů není 
ještě připojeno. Odpovídala jsem mu jednak emailem i v občas-
níku. Z první etapy zůstalo jen pár domů, z nichž většina není 
obydlená nebo mají čističku a jen minimum je těch, kteří prostě 
nemají dostatek finančních prostředků na vybudování čističky. 
Pro tyto případy je potřeba mít i pochopení, obzvláště v současné 
nelehké době. Pan Konečný neustále apeluje na kontroly vývozu 
septiků, ale ty nejsou v pravomoci obcí našeho typu, ale může 
je provádět pouze obec s rozšířenou působností, pro nás je to 
vodoprávní úřad na Magistrátu ve Frýdku-Místku.

Ivana Hrčková, 
místostarostka

ODPOVĚĎ PANU KONEČNÉMUODPOVĚĎ PANU KONEČNÉMUODPOVĚĎ PANU KONEČNÉMU
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Vážení spoluobčané, chtěl bych se s Vámi podělit o několik 
dojmů z posledního jednání ZO. Na červencovém jednání ZO 
jsme projednávali přijetí úvěru ve výši 20 milionů korun na 
dokončení rekonstrukce budovy kravína v Hukvaldském dvoře 
(10mil.) a na koupi bývalého Kulturního domu v Rychalticích 
(10mil.). Co se týče dostavby kravína, není jiná možnost než 
stavbu dokončit – v tomto případě jsem souhlasil s přijetím úvěru 
na potřebnou částku. Tato záležitost (za kterou obec nijak 
nemůže) však dle mého názoru zavřela dveře k plánované koupi 
KD. Vyjádřil jsem své obavy, aby další vysoký úvěr v této době 
neparalyzoval plánované investiční akce v  obci v  budoucích 
letech. Obec již nyní ročně splácí 3 miliony korun, s novým 
úvěrem to bude přes 4 miliony korun ročně. Podle zpraco-
vané finanční analýzy je obec schopna unést splátky do výše 
4-4,5 milionu korun ročně. Budeme tedy na hraně. Obec má 
v  plánu několik dalších velkých akcí – chodníky(!), most 
u Štefka, rekonstrukce zbývajících budov a prostranství v Huk-
valdském dvoře, areál Koupaliště, hřiště v Rychalticích ad. Navíc 
raketově rostou náklady na energie a náklady obecně, přibudou 
náklady na provoz kravína a nástavby ve škole. Z těchto důvodů 

jsem byl proti přijetí úvěru 20 milionů korun, souhlasil jsem 
s úvěrem na 10 milionů na dostavbu kravína. Úvěr byl nakonec 
schválen v plné výši, nezbývá než to akceptovat. Podporuji pak 
názor, který na jednání zazněl od Aleše Drlíka, že by měla obec 
najít pro KD nějaké využití, případně jej pronajmout. V pouhé 
koupi a následném zakonzervování nevidím smysl.

K tomuto projednávanému bodu se rozpoutala diskuze, ve 
které mě nanejvýš nemile překvapila reakce radní Terezy Bartul-
cové, která mi zvýšeným hlasem oznámila, že se svým názorem 
nemám v ZO co dělat. K čemu jinému slouží zastupitelstvo, než 
k diskuzi nad projednávanými body? Přece od toho tam sedí 
15 zastupitelů a je zcela přirozené a správné, že mohou mít na 
věci různý pohled a názor. Každý zastupitel má právo se vyjádřit 
a pokud argumentuje slušně a věcně, tak jeho názor na ZO patří, 
ať je jakýkoliv. Nebo se očekává, že budeme jen sedět, zírat do 
stolu a hlasovat? Takové zastupitelstvo obec asi nepotřebuje. 
Pokud toto paní Bartulcová nechápe a odmítá jiné názory byť 
jen vyslechnout, pak nemá v zastupitelstvu co dělat právě ona.

Ivo Dienelt, zastupitel obce

KOMENTÁŘ K 20. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVAKOMENTÁŘ K 20. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVAKOMENTÁŘ K 20. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZOR NA FALEŠNÉ BANKÉŘE!POZOR NA FALEŠNÉ BANKÉŘE!POZOR NA FALEŠNÉ BANKÉŘE!
POLICIE ČRPOLICIE ČRPOLICIE ČR

Dnešní moderní doba nahrává podvodníkům, kteří se svou 
obětí nemusí přijít do fyzického kontaktu. Stačí jim pouze 
telefon a věrohodný scénář, aby svou oběť připravili o několik 
desítek či stovek tisíc korun!

K  velmi častým scénářům takových podvodníků patří 
vydávání se za bankovního úředníka. Pachatel volá se smyš-
leným příběhem o napadení bankovního účtu, snaží se ve své 
oběti vyvolat strach o její finanční prostředky a pod tímto tlakem 
donutit volaného, aby neodkladně převedl své peníze na zabez-
pečený účet a nepřišel tak o své úspory. K  tomuto pachatelé 
používají tzv. spoofingu. To znamená, že používají napodobe-
ninu čísla banky, případně policie. 

Během telefonního hovoru pachatel nabádá volaného, aby 
vybral veškerou finanční hotovost, případně si ještě sjednal úvěr 
a celý tento finanční obnos následně vložil do bitcoinmatu. Před 
vložením hotovosti zašle své oběti QR kódy, na základě kterých 
je zapotřebí peníze do vkladomatu vložit. Tyto kódy mají údajně 
zajistit vklad na zabezpečený účet. Pro zvýšení věrohodnosti 
svého tvrzení pachatel, coby bankovní úředník, přepojí poš-
kozeného na falešného policistu, který doporučí s  bankéřem 
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spolupracovat dle sdělených informací. Poškozený pak v obavě 
o své peníze pachateli vyhoví, peníze vkládá v dobré víře do bitco-
inmatu, avšak tímto krokem se připraví o  vloženou finanční 
hotovost.

Policisté v této oblasti mimo jiné věnují velkou pozornost 
preventivním aktivitám, aby se tyto informace dostaly k nejvíce 
občanům a ti se následně nestávali dalšími podvedenými. Jednou 
z těchto aktivit je i umisťování preventivních letáků s varováním 
přímo na bitcoinmaty. Největší dosah informovanosti však zajiš-
ťuje spolupráce s médii a bankovními ústavy. 

V médiích například proběhlo:

Rozhovor v Českém Rozhlase: https://ostrava.rozhlas.cz/
vydavaji-se-za-bankere-i-policisty-a-okradaji-duverive-lidi-o-
-uspory-8765326

Článek na webu Policie ČR: Pozor, volá bankéř! – Policie 
České republiky

por. Bc. Miroslav Kolátek
oddělení prevence

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
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PODVOD PŘES INZERÁTPODVOD PŘES INZERÁTPODVOD PŘES INZERÁT

Prodáváte zboží přes inzerát na prodejních serverech nebo 
sociálních sítích? Dejte pozor na falešné kupující. Můžete přijít 
o peníze.

Podvodníci využívají kontaktních údajů z inzerátů, vydávají 
se za kupující a snaží se prodejce různými způsoby manipulovat 
k provedení plateb nebo poskytnutí údajů k  platební kartě 
apod. Nejčastěji pracují pachatelé s podvodnými platebními 
bránami, fiktivními přepravními společnostmi nebo falešným 
příjemcem.

Podvodná platební brána

Cílem je nasměrovat oběť na předem připravený phishingový 
web (phishing je druh internetového podvodu, který se snaží 
z oběti vylákat citlivé údaje)  v podobě platební brány. Pro ta-
kový web jsou často ke zvýšení důvěryhodnosti zneužita loga, 
grafika nebo názvy reálných ověřených doručovacích společ-
ností nebo poskytovatelů služeb.  Příkladem je smyšlená služba 
Bazoš-pay.

Podvodná přepravní společnost

Cílem je opět manipulace k zaslání peněz na účet podvod-
níků. V komunikaci často figuruje smyšlená přepravní společ-
nost s věrohodnými webovými stránkami s obvyklými funkcio-
nalitami jako sledování zásilky, chat s  technickou podporou 
apod. Fiktivní dopravce se snaží navodit iluzi, že jsou peníze za 
prodávané zboží již na cestě, ale je nutné vyrovnat přeplatek, 
nedoplatek, zaplatit kauci k uvolnění částky apod. Pokud prodá-
vající manipulaci podlehne a peníze odešle, přicházejí pod 
různými záminkami další a další výzvy k dalším doplatkům za 
dopravu, přeplatkům aj. Podvodníci v tu chvíli již cílí na sunk 
cost fallacy, tedy snahu oběti dotáhnout v tomto případě prodej 
do konce, když už do něj vložil peníze.

Podvodný příjemce

V  těchto případech se podvodníci 
snaží vylákat odeslání zboží, které nikdy 
nezaplatí. Adresa pro doručení bývá často 
v  zahraničí anebo na adrese, kde zboží 
může bezpečně převzít relativně ano-
nymní osoba (doručovací společnost 
u běžných zásilek neřeší, komu je zboží 
předáno).

V  některých popisovaných přípa-
dech figurují platby v  kryptoměnách, 
např. cestou legitimní platební brány, kde 
oběť „nakoupí“ krypto ve prospěch cizí 

peněženky nebo je oběť navedena k vytvoření účtu u smě-
nárny.

Co signalizuje pravděpodobný podvod?

• Na inzerát reaguje cizinec. Není moc pravděpodobné,
že si někdo ze zahraničí najde český inzerát s relativně 
běžným zbožím.

• Kupující požaduje nestandardní způsob dopravy, např. 
prostřednictvím neznámé zahraniční přepravní společ-
nosti, nebo vyzvednutí zástupcem společnosti.

• Kupující navrhuje nestandartní způsob platby. Příkladem 
je zajištění jeho platby „přepravní společností“, která 
peníze uvolní, až bude složena záloha nebo bude zboží na 
cestě nebo platební brána, která vyžaduje údaje z platební 
karty prodávajícího.

• Kupující požaduje platbu přes neznámé služby různých 
nebankovních platebních společností nebo chce platit 
v kryptoměně.

• Pro připsání zaslaných peněz má být složena jednorázová 
platba ze strany prodávajícího, nebo se objeví komplikace, 
které vyžadují zaslání platby.

• Zboží má být odesláno ještě před tím, než prodávající 
obdrží platbu.

Zbystřete tedy vždy, když prodej vybočuje ze standard-
ního modelu: podám inzerát -> ozve se zájemce -> zaplatí -> 
zašlu zboží (popř. zašlu na dobírku).

Falešné výhodné investice

Dostali jste nabídku výhodně investovat, která se nedá 
odmítnout? Zbystřete, je tu nový trik podvodníků.  
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Jak to funguje?

• Hlavním cílem podvodníků je získat vzdálený přístup 
na plochu vašeho počítače a odcizit vaše peníze.

• Útočník na internet umístí lákavou reklamu slibující 
zaručené zisky. V reklamě se pro zvýšení důvěryhodnosti 
mohou objevovat známé osobnosti a významné společ-
nosti.

• Reklama vybízí k vyplnění kontaktního formuláře. Po 
odeslání údajů je oběť oslovena například telefonicky 
podvodníky, kteří se vydávají za pracovníky různých 
investičních společností.

• Roztáčí se kolotoč intenzivní manipulace. Oběť poskytne 
osobní údaje, snímky osobních dokladů, údaje o platební 
kartě a nakonec umožní i vzdálený přístup na plochu 
svého počítače (na základě telefonických instrukcí nain-
staluje do svého počítače software, který vzdálený přístup 
umožnuje).

• Pod dojmem regulérní investice odesílá oběť své peníze 
přímo pachateli nebo je díky poskytnutým nástrojům 
provádí sám pachatel.

• Podvodníci využívají profesionálně vypadající investiční 
platformy. Vše vypadá velmi věrohodně a slouží k prodlu-
žování nevědomosti či vylákání dalších finančních 
prostředků.

Jak se nenechat okrást?

• Nikdy neposkytujte vzdálený přístup k vašemu počítači 
nikomu, koho neznáte.

• Pachatelé Vás mohou oslovovat například telefonicky, 
e-mailem, nebo lákavou reklamou. 

• Nevěřte bezhlavě telefonním číslům volajících, protože 
i ID volajícího může být podvržené.

• Neposkytujte ani žádné vaše osobní informace, nebo 
informace o vašem bankovnictví.

• Pamatujte, že v případě investování je riziko výhradně 
na straně investora. Volte proto pro zhodnocování 
svých peněz jen ověřené a renomované investiční společ-
nosti.

• Nikdy plně nedůvěřujte recenzím, ty může napsat 
kdokoliv.

• Nepodléhejte manipulativnímu jednání, fiktivnímu dopo-
ručení celebrit, falešným novinovým článkům a už vůbec 
ne slibům zaručených investic bez rizika.

• Pokud údaje o svém bankovním účtu pod vlivem manipu-
lace poskytnete podvodníkovi, ihned kontaktujte svou 
banku.

POZOR na falešné bankéře! 

Dnešní moderní doba nahrává podvodníkům, kteří se svou 
obětí nemusí přijít do fyzického kontaktu. Stačí jim pouze 
telefon a věrohodný scénář, aby svou oběť připravili o několik 
desítek či stovek tisíc korun!

K  velmi častým scénářům takových podvodníků patří 
vydávání se za bankovního úředníka. Pachatel volá se smyš-
leným příběhem o napadení bankovního účtu, snaží se ve své 
oběti vyvolat strach o její finanční prostředky a pod tímto tlakem 
donutit volaného, aby neodkladně převedl své peníze na zabez-
pečený účet a nepřišel tak o své úspory. K  tomuto pachatelé 
používají tzv. spoofingu. To znamená, že používají napodobe-
ninu čísla banky, případně policie. 

Během telefonního hovoru pachatel nabádá volaného, aby 
vybral veškerou finanční hotovost, případně si ještě sjednal úvěr 
a celý tento finanční obnos následně vložil do bitcoinmatu. Před 
vložením hotovosti zašle své oběti QR kódy, na základě kterých 
je zapotřebí peníze do vkladomatu vložit. Tyto kódy mají údajně 
zajistit vklad na zabezpečený účet. Pro zvýšení věrohodnosti 
svého tvrzení pachatel, coby bankovní úředník, přepojí poško-
zeného na falešného policistu, který doporučí s bankéřem spolu-
pracovat dle sdělených informací. Poškozený pak v obavě o své 
peníze pachateli vyhoví, peníze vkládá v dobré víře do bitcoin-
matu, avšak tímto krokem se připraví o vloženou finanční 
hotovost.

Policisté v této oblasti mimo jiné věnují velkou pozornost 
preventivním aktivitám, aby se tyto informace dostaly k nejvíce 
občanům a ti se následně nestávali dalšími podvedenými. Jednou 
z těchto aktivit je i umisťování preventivních letáků s varováním 
přímo na bitcoinmaty. Největší dosah informovanosti však zajiš-
ťuje spolupráce s médii a bankovními ústavy. 

Vishing a spoofing jsou aktuálním trendem v nezákonných 
postupech podvodníků, jejichž cílem je získat neoprávněně cizí 
finanční prostředky nebo osobní data.  

Kriminalisté zaznamenávají případy podvodů s milionovými 
škodami. Pachatelé přicházejí s novým způsobem vylákání 
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peněz, který je pro oběť velmi obtížné odhalit. Podvody jsou 
páchány prostřednictvím jedné z metod sociálního inženýrství,
tzv. vishingu.

Kromě peněz získávají podvodníci také citlivé osobní údaje, 
které mohou kdykoliv zneužít. Setkáte-li se tedy s podvodným 
jednáním s popisovaným průběhem, neváhejte kontaktovat 
Policii ČR, ale také svojí banku. Včasné kroky ještě mohou 
zvrátit ztrátu peněz.

Co dělat, pokud jste se Vy nebo někdo z Vašeho okolí s ta-
kovým podvodem setkali?

• Nereagujte na podobné hovory a v žádném případě nesdě-
lujte k Vaší osobě žádné citlivé údaje ani bezpečností údaje 
z  vaší platební karty, nebo přístupové údaje k  online 
bankovnictví.

• Nikdy nikomu nesdělujte a ani nepřeposílejte bezpeč-
nostní / autorizační kód, který Vám přišel formou SMS 
zprávy.

• Myslete na to, že útočník dokáže napodobit jakékoliv tele-
fonní číslo, odesílatele SMS zprávy, ale třeba i e-mailovou 
adresu.

• Nikdy nikomu podezřelému neumožňujte vzdálený 
přístup do Vašeho počítače.

• Sledujte a pečlivě čtěte informace od Vaší banky v inter-
netovém bankovnictví.

• Při každém vstupu do internetového bankovnictví kont-
rolujte, zda odpovídá doména přihlašovací stránky. Toto 
platí vždy, když někam zadáváte své osobní nebo přihla-
šovací údaje.

• Aktualizovat software, antivirový program, firewall.

• Buďte neustále ostražití, protože i vy se můžete stát cílem 
podobného podvodného jednání.

• Během, nebo po takovémto podezřelém hovoru, si zazna-
menejte údaje, které Vám útočník sdělil ( jména, e-mailové 
adresy, čísla účtů, odkazy na webové stránky, apod.)

Zároveň varujeme

Nereagujte na telefonní hovory, SMS zprávy, e-maily, kde 
se vás někdo pokouší vmanipulovat do situace, že jsou vaše 
finanční prostředky v ohrožení a vy musíte udělat další kroky 
pro jejich záchranu. Kdyby byly vaše peníze v  ohrožení, tak 
banka sama zareaguje a učiní další opatření. V případě pochyb-
ností vždy kontaktujte svou banku. Pokud Vás shora nazna-
čeným způsobem již někdo kontaktoval, neváhejte se rovněž 
obrátit na  tísňovou linku Policie České republiky na čísle 158 a 
celou záležitost oznamte.

Další informace o možných postupech podvodníků, včetně 
rad, jak se jim bránit, můžete získat v dalších již zveřejněných 
varováních Policie ČR nebo u své banky. 

Dávejte pozor na Vaše  citlivé údaje, právě ty útočníka 
zajímají! To jsou informace, které mají být důvěrné pouze vám, 
nikomu jinému. Pokud je sdílíte s cizí osobou, vystavujete se 
velkému nebezpečí.

Které údaje nesmí padnout do cizích rukou?

• hesla do e-mailu, mobilního telefonu, internetového 
bankovnictví, profilů na sociálních sítích, apod.

• PIN kód platební karty 

• PIN kód mobilního telefonu

• celé číslo platební karty

• autorizační kódy

• rodné číslo, číslo občanského průkazu, a další

V médiích proběhlo

Rozhovor v Českém Rozhlase: https://ostrava.rozhlas.cz/
vydavaji-se-za-bankere-i-policisty-a-
- ok radaji- duver ive -l idi- o -uspo -
ry-8765326

Články na webu Policie ČR

Pozor, volá bankéř! – Policie České 
republiky

https://www.policie.cz/docDetail.
a s px ?d o c i d =2 2 670271& d o cTy -
pe=ART

https://www.policie.cz/clanek/sku-
tecne-zachranujete-sve-penize.aspx

Krajské ředitelství policie MSK
oddělení prevence

nprap. Bc. Vladimíra Faferková
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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...



– 69 –

Jednoduché ovládání, zvládne to opravdu každý

Vyšší bezpečnost, díky servisu Vašeho kola

Nemusíte se zbavovat Vašeho oblíbeného kola
Vyšší výkon než běžná elektrokola

Možnost koupě na splátky
Hotovo do týdne!

P Ř E S T A V B A K O L A
N A E L E K T R O K O L O

Víte, že z Vašeho běžného kola dokážeme
vytvořit parádní a spolehlivé ELEKTROKOLO?

ZAVOLEJTE A ZJISTĚTE, ZDA JE VAŠE KOLO VHODNÉ

WWW . E L E K O L A . C Z

Martin Pohludka
+420 605 442 493

elekola@email.cz
dílna u Frýdku
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NEJEN SEZNAMKA „TADYJSEM“ JE NOVOU PLAT-
FORMOU, DÍKY KTERÉ NAJDETE PARTNERA, PRÁCI, 
NEBO MŮŽETE COKOLIV DAROVAT

Přehledná, intuitivní a zábavná. Taková je nová aplikace 
TadyJsem pro mobilní telefony, tablety i PC, která se zrodila pod 
rukama vizionářů ze Slovenska, Moravy a Kanady. Aplikace 
běží na platformách Windows, Apple i Google.

TadyJsem vám umožní najít si ideálního partnera třeba podle 
horoskopu, a to jak astrologického, tak čínského či keltského.

To ale není vše. Stejně hladce vám aplikace také pomůže při 
hledání práce, nebo vám pomůže darovat věci, které už nepo-
třebujete.

Kromě práce a brigád můžete v aplikaci nabízet a poptávat 
také doučování, sponzorství, dobrovolnictví, službu za službu, 
firemní kapacity a spoustu dalších věcí. Uživatelé si chválí 
i komiks, který tvůrci TadyJsem pravidelně vydávají a jehož 
ochutnávku máte k dispozici i tady.

„Za exkluzivní na naší aplikaci považuji to, že její uživatel 
zodpoví při registraci pár otázek, jako při krátkém testu osob-
nosti. TadyJsem už sama podle odpovědí vygeneruje jeho 
charakteristický profil. Říkáme mu Portrét osobnosti. Ten pak 

slouží jak při hledání partnera, tak práce,“ říká o aplikaci 
TadyJsem člen vývojového týmu Milan Žák.

Už tedy žádné fádní formality, povinný životopis, ani úřed-
ničina v podobě motivačních dopisů. TadyJsem je pro lidi, kteří 
žijí spontánně a věci chtějí dělat jinak. A přesně to jim nová 
aplikace umožňuje.

Partnera i práci si teď díky TadyJsem můžete najít na základě 
vámi uvedených dovedností, povahy, zkušeností a nadání.

Váš protějšek po kliknutí na váš profil hned uvidí procen-
tuální míru vzájemné shody, ale také popis, jak vám to bude 
fungovat pracovně, nebo ve vztahu.

Nedílnou součástí aplikace TadyJsem je služba „Dar“, kde 
můžete darovat to, co už nepotřebujete. Firmy zde mohou 
nabízet třeba neprodané zboží snížené jakosti a podobně.

Tím ale možnosti aplikace TadyJsem rozhodně nekončí. 
„Tyto tři služby, Partner, Práce a Dar jsou jen začátek. Zatím 
nechci být konkrétní, ale již pracujeme na přidání dalších sekcí, 
které v aplikaci TadyJsem chceme spustit co nejdříve,“ odtajňuje 
ještě Milan Žák.

www.tadyjsem.cz
Instagram: tadyjsemcz
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To byl zase jednou nápad. 
Kdo ví, jest li vůbec přijde. 
Počkám pět minut a jdu.

Tak
tady
jsem!

Vtipnej... Přes tadyjsem.cz 
jsme se seznámili. Dám mu šanci.

Tyhle krevety 
jsou vynikající! To 
musíš ochutnat.

Víš, v poslední 
době dávám přednost  

raw st ravě.

Co to 
znamená?

Že nejím
 nic tepelně 

zpracovaného.

Už jsem 
se v životě 
několikrát
spálila.

Tak na to bych 
neměl sílu!

Síla ale nepochází z fyzických
 vlast nost í, ale z nezlomné vůle.

Víš co? Máš pravdu. 
Zabalíme to tu 
a jdeme na 

tatarák!

#1 První schůzka

Milan s Leou se poznali na seznamce, nast ává 
chvíle jejich prvního setkání. Lea začíná mít 
pochybnost i, má za sebou několik nevydařených 
vztahů a ještě více nevydařených schůzek. 
Milan je ale okouzlující, a tak mu dává šanci, 
ačkoli si dal docela načas. V průběhu večeře 
se mu svěří se svým nezvyklým životním st ylem. 
Milana Lea ale zaujala natolik, že se jí snaží 
vyhovět - je to přece první rande! 
Podaří se mu to?

ilust rovalo st udio

®



– 72 –



– 73 –



– 74 –

Povinné údaje periodického tisku územně samosprávného celku Obce Hukvaldy dle zákona č. 46/2000 Sb.
Termín vydání: září 2022 • Uzávěrka dalšího čísla: 30. 11. 2022 • Název, sídlo a IČ vydavatele: 

Obec Hukvaldy, Hukvaldy 3, 739 46 Hukvaldy, okres Frýdek-Místek, IČ 00297194
Název: HUKVALDSKÝ OBČASNÍK • Četnost vydávání: čtvrtletně, zdarma • MK ČR E 12335

Grafi ka, sazba a tisk © Tiskárna KLEINWÄCHTER holding s.r.o., Frýdek-Místek.




