
Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2018 – 2022
Dokument „Program rozvoje obce Hukvaldy“ schvaluje dle zákona č. 128/2000 Sb. zastupitelstvo
obce. Jedná se o materiál podpůrný, vycházející z priorit a investičních záměrů obce. Je vodítkem
pro realizaci rozvoje obce a jejich jednotlivých místních částí. Opírá se o možnosti rozpočtu obce a
možnosti spolufinancování z jiných zdrojů (dotace, úvěry, půjčky apod.).
Dokument je zpracován na jednotlivá léta volebního období podle finančně náročných a finančně
méně náročných akcí.

1. Obec a její koncepční dokumenty

1.1.Stručná chatrakteristika obce, historie, vize, struktura a statistika obce

Obec Hukvaldech  se nachází  v  Moravskoslezském kraji  v  předhůří  Beskyd, nejzápadnější  části
Karpat.  Patří  do  spádové  oblasti  ORP Frýdek-Místek.  Dnešní  obec  Hukvaldy  se  skládá  z  pěti
místních částí: Hukvaldy, Horní Sklenov, Dolní Sklenov, Rychaltice a Krnalovice, která vznikla v
roce 2016 spojením části Rychaltic a části sousední obce Fryčovice. 

K 31.12.2018 žilo v obci Hukvaldy 2104 obyvatel což je o 12 osob více než k 1.1.2018, mužů je
1050, žen 1054, z toho děti do 15 let 341. Průměrný věk obyvatel je 42 let. Naše nejstarší občanka
se narodila v roce 1923, nejstarší občan v roce 1928. V roce 2018 se narodilo 17 dětí, z toho 6
děvčátek a 11 kluků, zemřelo 21 osob, z toho 9 mužů a 12 žen. Nejstarší zemřelé osobě bylo 92 let a
nejmladší 52 let. Z obce se odstěhovalo 49 osob a přistěhovalo 65 osob. V obci je přihlášeno 23
cizinců  k  trvalému  nebo  přechodnému pobytu.  V místní  části  Hukvaldy  žilo  554  osob,  Horní
Sklenov 219 osob, Dolní Sklenov 554 osob, Rychaltice 688 osob a v Krnalovicích žilo 89 osob.

V roce 2018 bylo zkolaudováno 13 nových rodinných domků a objektů, z toho 9 v místní části
Dolní Sklenov, 1 v místní části  Krnalovice,  1 na Hukvaldech, 2 v Rychalticích a 1 na Horním
Sklenově.

Katastrální rozloha obce je 2031 ha. 

Spojení s okolními městy Frýdek-Místek, Kopřivnice, Ostrava zajišťuje autobusová doprava. Od
roku  2013  na  základě  smlouvy  se  statutárním  městem  Frýdek-Místek  na  Hukvaldy  zajíždí
několikrát denně Městská hromadná doprava, která umožňuje občanům obce dojíždění do Frýdku-
Místku za zvýhodněné jízdné. 

Místní  částí  Rychaltice vede mezinárodní  silnice R48, kdysi zvaná „císařská“,  jejíž  stavba se v
současnosti dokončuj. 

Od roku 2015 zajišťuje pro seniory (např. k lékaři, na úřad) dopravu Ing. Lubomír Piskoř z Dolního
Sklenova.

Centrum obce tvoří tzv. Podzámčí a stojí na něm mimo jiné budova obecního úřadu, kostel  sv.
Maxmiliána a areál bývalého arcibiskupského zámku. Obcí protéká řeka Ondřejnice, která se vlévá
do Odry. Součástí  obce je Obora Hukvaldy, jejímž vlastníkem je Biskupství ostravsko-opavské.
Tato jedinečná přírodní památka se nachází na území kolem hradního kopce na Hukvaldech a sahá
až na vrchol Kazničov, jenž se zvedá do výšky 600 m. n. m a tvoří tak její nejvyšší bod. Vytváří
unikátní  přírodní prostředí  pro stovky druhů živočichů a rostlin,  z nichž mnohé jsou odborníky
velmi ceněny.



Hukvaldy  jsou  poslední  čistě  lašská  obec  na  rozhraní  valašsko-lašském,  jíž  vévodí  jeden z
nejmohutnějších hradů na Moravě, který byl založen v první polovině 13. století za vlády krále
Přemysla  Otakara  I.  (1197 –  1230).  Romantická  hradní  zřícenina  hradu Hukvaldy  je  jednou  z
největších ve střední Evropě a třetí nejrozlehlejší v České republice. První zmínka o hradu pochází z
roku 1285, v následujících čtyřech staletích pak rozšířili olomoučtí biskupové hrad Hukvaldy na
mohutnou pevnost s pěti dělovými bastiony. Roku 1762 hrad vyhořel a od té doby postupně chátral.
Hukvaldský hrad je postupně rekonstruován a pečlivě udržován. Při návštěvě si mohou návštěvníci
prohlédnout expozici o historii a stavebním vývoji hradu, zachovalé místnosti strážnice či barokní
kapli sv. Ondřeje nebo posedět v hradní vinárně. Část paláce byla upravena na rozhlednu. 

K procházkám láká i překrásná obora založená v 16. století, v níž prý čerpal inspiraci pro svou
operu „Liška Bystrouška“ i český hudební skladatel a hukvaldský rodák Leoš Janáček. Jedním z
nejlákavějších  míst  obory je  bronzová socha lišky Bystroušky.  Socha lišky Bystroušky zdobila
bludný balvan v oboře Hukvaldy od roku 1959. Na pamětní desce bylo napsáno: „Leoši Janáčkovi
na paměť prvního provedení opery Liška Bystrouška na Hukvaldech 20. VI. 1959 věnují myslivci
a lesníci  ostravského kraje.“ Terčem zlodějů  se poprvé stala  už dva měsíce  po instalaci.  Nový
bronzový odlitek byl  na kámen umístěn v roce 1962. I  tato  socha byla v květnu 2015 z obory
odcizena. Poté byla zhotovena nová bronzová socha, která od 8. dubna 2016 zdobí původní kámen
na odbočce k hradu. Kopii sochy, jejímž autorem byl Karel Vávra, vytvořil podle fotografií, které se
podařilo sesbírat  mezi lidmi,  sochař Adam Krhánek z Kuřimi.  Nová liška opět láká k pohlazení
liščího ocásku návštěvníky, kteří uvěřili, že dotek jim přinese štěstí a splní všechna přání, na která
právě myslí.

Obec proslavil  hudební skladatel  Leoš Janáček (1854 – 1928).  Ten se v posledním roce svého
života o svém rodišti vyjádřil slovy: „Kraj krásný, lid tichý, nářečí měkké, jak by máslo krájel.“

V barokní hradní kapli a na prostranství mezi hradními zdmi se v létě konají koncerty, od roku 1993
jsou Hukvaldy dějištěm mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy, který se v roce
2018 spojil s festivalem Janáčkův máj v nový Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka. 

1.2. Urbanistická studie a územně plánovací dokumentace

Obec má zpracovaný „Územní plán Hukvaldy“ platný od 1. 1. 2012, který byl zpracován v souladu
se  stavebním  zákonem.  Projekt  „Územní  plán  Hukvaldy“  byl  spolufinancován  z  prostředků
Evropské  unie,  Evropského  fondu  pro  regionální  rozvoj  v  rámci  Integrovaného  operačního
programu. Zpracovatelem územního plánu bylo Urbanistické středisko Ostrava s vedoucí týmu Ing.
arch.  Vladimírou  Fuskovou.  K  projednávání  návrhů  územního  plánu  byla  sestavena  pracovní
skupina, která řešila návrhy občanů a majitelů pozemků. Tyto návrhy byly následně konzultovány s
občany na veřejných projednáváních.  V roce 2015 došlo ke změně územního plánu č.  1,  která
nabyla účinnosti v únoru 2016. Z důvodu změny katastrální hranicema a také velkého zájmu občanů
a  majitelů  pozemků se  v  současnosti  se  zpracovává  "Změna  č.  2  územního  plánu,  která  bude
schválena v roce 2020. 

Obec má zpracován také svůj „Program rozvoje obce“ schválený Zastupitelstvem obce Hukvaldy,
aktuálně pro období 2018 - 2022.



1.3. Rozpočet obce 2014 – 2018

Příjmy 2014 2015 2016 2017 2018

daňové 21 262 071 21 981 957 24 712 909 27 190 062 30 643 087

nedaňové 5 684 898 5 509 458 6 213 380 6 184 836 5 596 053

kapitálové 50 402 1 544 400 94 842 63 840 781 866

dotace 1 801 030 3 578 565 6 162 611 4 855 531 5 725 691

celkem 28 798 401 32 614 380 37 183 742 38 294 269 42 746 697

Výdaje 2014 2015 2016 2017 2018

běžné 20 290 590 19 070 747 23 145 348 26 890 279 27 344 815

kapitálové 11 858 139 30 805 367 3 833 603 11 462 531 12 501 712

celkem 32 148 729 49 876 114 26 978 951 38 352 810 39 846 527

1.4. Přehled dotací 2010 -2019

Rok Název programu Název akce Celkové
náklady

Dotace 

2010 SZIF Obnova  veřejného  osvětlení  v  obci
Hukvaldy – 1. etapa

1 187 687 668 983

2010 Moravskoslezský kraj Přestavba garáže na kancelář,  klubovnu a
skladový prostor v areálu TJ Sokol 

1 350 198 230 500

2010 Moravskoslezský kraj Zhotovení  propagačních  materiálů  obce
Hukvaldy

286 900 200 000

2011 Moravskoslezský kraj Zlepšení propagační a informační činnosti
TIC Hukvaldy

68 400 60 000

2011 Euroregion Beskydy Mezinárodní sportovní hry 300 000 252 000

2011 MMR Územní plán obce Hukvaldy 640 080 444 000

2012 MŽP a OPŽP Zateplení a výměna oken v ZŠ a MŠ Leoše
Janáčka Hukvaldy

10 132 598 5 208 550 MŽP
306 385 OPŽP

2012 Moravskoslezský kraj Obnova drobných sakrálních staveb 459 660 270 996

2012 Moravskoslezský kraj Náprava  bezprostředních  škod  a
nouzových operací způsobených povodní v
květnu  a  červnu  2010  –  vybudování
gabionové zídky na chatovišti 

183 334 183 334

2012 MAS  Pobeskydí  -
SZIF

Zvýšení  bezpečnosti  občanů  v  obci
Hukvaldy – radary na měření rychlosti

318 616 241 812

2012 MMR Dopis  Ježíškovi  –  dětské  hřiště  pro
mateřskou školu

595 183 400 000

2012 Moravskoslezský kraj Podpora turistických informačních center 65 220 44 489

2013 MŽP a OPŽP Odkanalizování obcí Hukvaldy, Fryčovice
a  Brušperk  –  akce  Sdružení  měst  a  obcí
povodí Ondřejnice

90 240 000 70 000 000

2013 Moravskoslezský kraj Výměna  otopného  systému  v  rodném
domě Leoše Janáčka na Hukvaldech

441 765 220 882



2014 MŽP a OPŽP Pořízení kompostérů pro občany Hukvaldy 1 176 725 1 057 690

2015 MŽP a OPŽP Rozšíření  separace  odpadů  v  obci
Hukvaldy

952 270 857 042

2015 Moravskoslezský kraj Rekonstrukce  památníku  obětem
světových válek v Rychalticích

39 782 39 782

2015 Ministerstvo obrany Rekonstrukce  památníku  obětem
světových válek na Hukvaldech

173 000 135 000

2015 Moravskoslezský kraj Výměna  oken  v  rodném  domě  Leoše
Janáčka na Hukvaldech

1 126 600 85 000

2015 Moravskoslezský kraj Projektová  dokumentace  na  „Nástavbu
odborných  učeben  v  ZŠ  a  MŠ  Leoše
Janáčka Hukvaldy“

194 400 145 800

2016 Moravskoslezský kraj Rekonstrukce fasády rodného domu Leoše
Janáčka na Hukvaldech

975 478 350 000

2016 Moravskoslezský kraj Rekonstrukce osvětlení tělocvičny a dílen
ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy

504 059 265 561

2016 Moravskoslezský kraj Projektová  dokumentace  „Chodník
parkoviště Hukvaldy – Drážky“

340 000 270 000

2016 Ministerstvo  obrany  a
Moravskoslezský kraj

Pořízení dopravního automobilu pro SDH
Hukvaldy

1 752 000 450 000
225 000

2016 MMR Obnova drobných sakrálních staveb 196 400 84 200

2017 Ministerstvo  obrany
a  Moravskoslezský
kraj

Pořízení  dopravního  automobilu  pro
SDH Rychaltice

1 864 005 450 000 
+ 

225 000

2017 Moravskoslezský
kraj

Dovybavení  Informačního  centra
moderními technologiemi

80 094 63 875

2017 Moravskoslezský
kraj

Kniha obrazů Jana Václava Sládka 212 200 108 000

2017 Moravskoslezský
kraj

Výměna  osvětlení  v  ZŠ  a  MŠ  Leoše
Janáčka Hukvaldy – 3.etapa

1 682 764 300 000

2017 Operační  program
životního prostředí +
Moravskoslezský
kraj 2018

Rozšíření stávající kanalizace o 300 m 5 108 930 2 546 958 
+ 

479 420

2018 Moravskoslezský
kraj

Rozšíření  vodovodní  sítě  v
Krnalovicích,  stavební  práce,  PD,
poplatky a stavební dozor

2 589
329,46

1 513 686,15

2018 Moravskoslezský
kraj

Rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ
a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy

1 987 361 400 000

2018 Moravskoslezský
kraj

Antonín Kroča – malíř života a duše 270 250 130 000

2018 Moravskoslezský
kraj

Hukvaldské  informační  centrum  –
spokojený návštěvník

88 070 65 000

2018 Ministerstvo kultury 100 let výročí republiky 130 000 30 000



2019 Ministerstvo  pro
místní rozvoj

Wc na parkovišti na Hukvaldech 1 452 000 590 000

2019 Ministerstvo  pro
místní rozvoj

Úpravy školního hřiště  v  areálu ZŠ a
MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy

5 875 537 4 022 246

2019 Moravskoslezský
kraj

Hukvaldské informační centrum – ještě
spokojenější návštěvník

152 000 120 000

2019 Moravskoslezský
kraj

Zpracování projektové dokumentace na
rekonstrukci  kravína  v  hukvaldském
dvoře

V realizaci 500 000 

2019 Operační  program
životního prostředí

Vybudování  sběrného  dvora  v  obci
Hukvaldy

4 200 000  3 600 000

2019 Ministerstvo kultury Stavební úpravy dřevěnky na Podoboří
č.e. 0113- 1. etapa

712 000 350 000

2. Společenský život

2.1. Kontinuita společenského života

Nový rok začíná Novoročním výstupem na Kubánkov pod hlavičkou KČT Hukvaldy, který se koná
ve spolupráci s KČT Palkovice a Fryčovice. Počátkem ledna začíná bohatá plesová sezóna v režii
místních  spolků.  Myslivecké  sdružení  pořádá  velmi  oblíbený  Myslivecký  ples,  SDH Hukvaldy
Hasičský  ples,  SDH  Rychaltice  Pochování  basy,  jemuž  předchází  masopustní  průvod  masek
v doprovodu dechové hudby rovněž v režii rychaltických hasičů. Unie rodičů pořádá Karnevalový
rej pro dospělé, jehož výtěžek je každoročně věnován žákům místní školy. Mateřská škola pořádá
Maškarní karneval pro děti s klaunem a soutěžemi. U příležitosti výročí ukončení II. světové války
se  koná  kladení  věnců  u  pomníku  padlých  na  Hukvaldech  a  v Rychalticích  a  většinou  také
lampionový průvod. 

Místní spolky a občané pořádají stavění a kácení „májky“, které probíhá hned na několika místech.
Následuje pravidelný Mejdan za školou, který pro děti pořádá Unie rodičů. Již tradičně se akce
koná ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem Frýdek-Místek, který v tutéž dobu pořádá ve
škole výstavu loveckých trofejí, kde jsou vystavovány trofeje lovné zvěře, jelenů, daňků, muflonů,
srnců,  jelenců  běloocasých,  divokých  prasat,  lišek  a  jezevců  z okolních  honiteb.  Součástí  této
výstavy jsou práce dětí místní základní školy, fotografie myslivců a jiné aktivity spojené s přírodou
(např. v rámci lesní pedagogiky).

Členové  SDH  Rychaltice  organizují  Dětský  den  v Rychalticích  s ukázkou  hasičské  techniky  a
soutěžemi a také letní večer s hudbou a tombolou. V nově připojené místní části Krnalovice působí
spolek Krnalovice o. s., které na tamní louce každoročně pořádá prázdninový Den dětí. 

O  prázdninách  se  koná  také  zahradní  dožínková  slavnost  u  společenského  centra  farnosti
v Rychalticích. Obec Hukvaldy pořádá v areálu Hospůdky na koupališti Den obce, každoročně je
spolupořadatelem Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka, který navazuje na umělecký
odkaz hukvaldského rodáka Leoše Janáčka a který se koná se již od roku 1993 za účasti mnoha
významných umělců z Čech i ze světa a podporuje mladé umělce z celého regionu. Festival pořádá
Janáčkův máj ve spoluprací s obcí Hukvaldy, Statutárním městem Ostrava a Moravskloslezským
krajem.



Období  adventu  zpříjemňuje  oblíbené  Rozsvěcení  vánočního  stromu,  které  probíhá  zároveň  na
Hukvaldech a v Rychalticích a jeho účastníci se pak sejdou na Vánoční akademii žáků v místní
škole,  kde si  mohou kromě kulturního programu zakoupit  rukodělné výrobky místních žáků.  V
tomto období se také konají v kostele v Rychalticích adventní koncerty.

Na Horním Sklenově se v adventním období pravidelně koná Vánoční jarmark pro dobrou věc,
který pořádá Spolek nezávislých vesnických žen za pomoci  Sdružení rodičů a přátel školy. Výtěžek
darují spravedlivě dětem místní školy, malým hasičům obou sborů, skautům a dětskému oddělení
Nemocnice ve Frýdku-Místku. V neděli nejblíže svátku sv. Ondřeje se na Hukvaldech a na Hradě
Hukvaldy  koná  tradiční  Ondřejská  pouť,  přátelské  setkání  u  vařonky  a  hukvaldských  preclíků
s tradicí již před rokem 1989.

Provozovatelem  Hradu  Hukvaldy  je  Muzeum  Beskyd  Frýdek-Místek  p.  o.  Každoročně  je
připravován  bohatý  program,  který  láká  návštěvníky  (čarodějnice  na  hradě,  rytířské  slavnosti,
dobývání hradu, sokolníci na hradě, koncerty a divadelní představení).

2.2. Spolková činnost

V obci funguje mnoho spolků. Velmi aktivní je Tělovýchovná jednota Sokol Hukvaldy, založená
roku 1919, která má v současné době čtyři složky: fotbal, tenis, Klub českých turistů a Asociace
sportů pro všechny (ASPV). Celkem TJ Sokol sdružuje okolo 310 členů. a významnou měrou se
podílí jak na společenském dění pořádáním plesů – Sokolský ples, Turistický večírek, Mikulášský
večírek,  tak  na  sportovním  životě  v obci.  Fotbalisté  hrají  soutěž  1.  B  třídu,  tenisté  hrají  jak
mužskou, tak ženskou soutěž družstev neregistrovaných hráčů (amatérů). TJ Sokol se věnuje také
mládeži. V rámci školy a TJ funguje tenisový kroužek, turistický kroužek a fotbalová přípravka a o
prázdninách  se  koná  jak  tenisový,  tak  fotbalový  příměstský  kemp.  Tenisová  sekce  pravidelně
pořádá  veřejné  tenisové  turnaje  (rodinný  Family  Open,  mužský  Tenisový  memoriál  Zdeňka
Adamovského, mužský Tenisový memoriál Jaroslava Strakoše, ženský turnaj Prasklé rakety, ženský
turnaj O domácí štěstí, ženský turnaj Babinec a dětský Baby Cup). Fotbalová složka každoročně o
letních prázdninách pořádá Mezinárodní turnaj mládežnických družstev v kopané. Čtyřikrát ročně
se konají badmintonové turnaje.

TJ Sokol Hukvaldy sdružuje místní pobočku Klubu českých turistů, který je velmi aktivní a každý
rok  tradičně  zahajuje  Novoročním  pochodem  na  Palkovické  hůrky.  Následuje  velmi  oblíbený
Pochod po zarostlém chodníčku na jaře a na podzim („spadaným listím“) za pravidelné účasti cca
500 turistů z celé republiky. Dále pak noční pochod na Palkovické hůrky za Mikulášem a čertem
pro děti, pravidelné týdenní zájezdy po Česku i do zahraničí (např. Slovensko, Polsko, Ukrajina,
Itálie, Rumunsko atd.), víkendové zájezdy, lyžařské zájezdy a jednodenní zájezdy pro děti a pro
seniory a výlet nazvaný Kopce naší obce, kdy turisté obejdou všechny hukvaldské vrcholy v délce
cca 25 km. 

V obci Hukvaldy působí dva Sbory dobrovolných hasičů, v Rychalticích a na Hukvaldech.  SDH
Hukvaldy byl založen v roce 1887 a patří k nejstarším sborům v okrese. Od roku 2007 funguje při
SHD Hukvaldy tým mladých hasičů, který se účastní například soutěží v rámci Beskydské ligy.
Aktivní je rovněž dětský tým. SDH Rychaltice byl založen v roce 1895. I tento sbor se věnuje práci
s mládeží, družtvo dorstu a starších žáků se účastní soutěží Moravskoslezské ligy mladých hasičů.
V rámci této ligy sbor pořádá soutěž pro mladé hasiče Memoriál Filipa Juříka.

V obci působí  Golf klub Hukvaldy,  který provozuje 11 jamkové golfové hřiště. V rámci klubu
probíhá  dětská  golfová  školička  a  o  letních  prázdninách také  dětský golfový příměstský tábor,



promítání filmů pod širým nebem, na podzim se na hřišti koná Drakiáda – pouštění draků. Konají se
také pravidelné golfové turnaje jako Hukvaldy Open, Vánoční turnaj, O pohár prezidenta, atd. 

V roce 2014 byl založen Běžecký spolek Hukvaldy, který každoročně pořádá běžecký závod na 10
km  Prvomájová  hukvaldská  desítka,  v rámci  kterého  se  konají  také  populární  dětské  běžecké
závody. Členové spolku se pravidelně účastní běžeckých závodů po celé republice (1/2 maraton
v Praze, Olomouci, maraton v Ostravě atd.). Od roku 2006 na Hukvaldech působí také futsalový
klub  Růžové tlapičky, který se v současné době pohybuje v divizi F a pořádá celostátní akci O
penaltového krále.

Hukvaldy mají také Základní organizaci Českého svazu včelařů, která v současnosti sdružuje 22
členů a jejich cca 180 včelstev. Včelařský spolek byl založen v roce 1931 a jeho úkolem je podpora
místních včelařů a udržení dobrého zdravotního stavu včelstev.

V naší  obci  žije  a  tvoří  akademický  malíř  Antonín  Kroča,  jehož  dílo  je  zastoupeno  v mnoha
významných galeriích po celém Česku, v zahraničí a v soukromých sbírkách. Významným rodákem
byl  také  malíř  Jan  Václav  Sládek,  jehož  tvorbu  do  značné  míry  inspirovaly  skladby  světově
uznávaného hukvaldského rodáka, hudebního skladatele Leoše Janáčka. Malíř Ivo Ševčík, který se
věnuje  esoterické  malbě,  rovněž  žije  a  tvoří  na  Hukvaldech.  Co  se  týče  sportu,  významných
úspěchů  dosáhl  Lukáš  Šplíchal,  český  reprezentant  ve  sjezdu  na  horském kole  (downhillu)  a
Radim  Drlík,  reprezentant  v  motocyklovém  sportu  –  Enduro,  v  jízdě  na  horském  kole  obec
reprezentují Radka Březinová a Markéta Giergielová.

V životě obce má významné místo také  Klub seniorů, který během celého roku organizuje řadu
aktivit pro své členy – přednášky, vycházky do blízkého okolí, smažení vaječiny, zájezdy, koncerty,
kulturní vystoupení, zájezdy po 4eské republice i do sousedních států – Slovensko, Polsko.

Myslivecký  spolek Hukvaldy  hospodaří  na  pronajaté  honitbě  na  katastrálním území  Sklenov i
Rychaltice. Hlavním úkolem je chov zvěře, přikrmování v době strádání a také lov zvěře. Členové
spolku spolupracují s obcí, se základní školou, pořádají myslivecké plesy, které těší velké oblibě.
Pronajímají mysliveckou chatu malým skautům, ukazují dětem, jak se mají v přírodě chovat a jak
chránit životní prostředí. Velmi dobrá je spolupráce se zemědělci, kteří včas myslivce informují
např. o seči pícnin, aby pomáhali zabránit zbytečným škodám na zvěři a především úhynu mláďat.

2.3. Podpora obce

- Zpravodaj a publikace vydané obcí

Obec Hukvaldy již od roku 1991 vydává Hukvaldský občasník, který vychází v tištěné podobě 4x
ročně a je zdarma distribuován do všech domácností. Zpravodaj se umístil na 3. místě v soutěži o
nejlepší obecní zpravodaj roku 2018 v katergorii obecních zpravodajů.

V roce 2016 obec Hukvaldy společně s dědici Jana Václava Sládka připravila vydání závěrečného
dílu  trilogie  vzpomínek  Jana  Václava  Sládka  nazvaného  Hukvaldská  štafeta  (předchozí  díly
Hukvaldské miniatury a Hukvaldské siluety) a nyní připravuje s podporou Moravskoslezského kraje
vydání další knihy u příležitosti 110. výročí narození umělce pod názvem „Hukvaldské obrazy Jana
Václava Sládka“. V roce 2018  obec vydala opět za podpory Moravskoslezského kraje knihu obrazů
akademického malíře Antonína Kroče s názvem "Antonín Kroča – malíř života a duše" a v roce
2019 u příležitosti 100 let založení Československa mimořádný občasník "100 let na Hukvaldech.
Každoročně  je  vydáván  obecní  kalendář  s  různou  tématikou,  který  dostává  každá  domácnost
zdarma.



- Kronika obce

Obec Hukvaldy má obecní kroniku, která byla založena v roce 1898 tehdejším starostou, rolníkem
Janem Smolíkem z Dolního Sklenova, v současnosti je vedena kronikářkou paní Karlou Klečkovou.
Své kroniky vedou také obecní spolky (např. Kronika KČT, Kronika Klubu seniorů, Kronika Sboru
dobrovolných hasičů, Kronika souboru lidových písní a tanců Lašan), farnosti (Rychaltice od roku
1901, Hukvaldy od roku 1911) a základní škola (kromě kroniky škola připravuje také fotoknihu za
každý rok).

- Knihovna

V roce 1995 došlo ke sloučení Hukvaldské a Rychaltické knihovny v jednu a byly pro ni upraveny
prostory bývalé kotelny v základní škole. Z počátku knihovna fungovala jako zařízení obce. Od
vzniku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka v Hukvaldech v
roce 2001 je  její  součástí.  Tuto knihovnu vedla paní  Svatava Hrabovská.  V roce 2015 se stala
knihovnicí  Zuzana  Jurečková,  která  do  knihovny  přinesla  nové  podněty,  zejména  v  oblasti
dotačních programů. Od jejího nástupu se knihovna každoročně zapojuje do projektu Knížka pro
prvňáčka,  přihlásila  knihovnu  také  do  SKIPu  (Svaz  knihovníků  a  informačních  pracovníků),
přihlásila knihovnu do projektu Česká knihovna a odstartovala také univerzitu třetího věku, která
prostřednictvím virtuálních kurzů zajišťuje pestrý program pro seniory.

Od ledna 2017 je knihovnicí Markéta Kološová, která navázala na rozběhnuté projekty a přidala
také projekt Bookstart – S knížkou do života, určený rodičům s malými dětmi. 

Obecní knihovna využívá pro správu knižního fondu a výpůjček systém Koha. Pro návštěvníky je v
knihovně k dispozici počítač s bezplatným přístupem k internetu. Knihovna má také vlastní webové
stránky www.knihovna-hukvaldy.cz.

- Internet a kabelová televize

Obec Hukvaldy vybudovala Obecní integrovaný informační systém (OIIS), který poskytuje přístup
k internetu,  vysílání kabelové televize,  systém rychlého varování obyvatelstva – obecní rozhlas.
Tyto služby využívá Obecní úřad, ZŠ a MŠ Leoše Janáčka, Informační centrum a obecní spolky
sídlící  v obecních budovách – 2 hasičské zbrojnice,  kabiny TJ Sokol, Klub seniorů. Internetové
připojení  a  kabelová  televize  jsou  za  poplatek  k  dispozici  občanům a  firmám na území  obce.
Kabelová televize přenáší přes 100 TV programů pro téměř 400 uživatelů. Součástí programové
nabídky je obecní Infokanál pro poskytování informací z dění v obci. Reportáže natáčí TV Studio
Sněženka Sedlnice, jednání zastupitelstva jsou vysílána v přímém přenosu, následně i ze záznamu.
Všechny vysílané pořady jsou k dispozici on-line na webových stránkách.

Internetové připojení je k dispozici v několika tarifech, nejvyšší o rychlosti 30 Mbps, tuto službu
využívá přes 300 uživatelů.

Na webových stránkách  www.hukvaldy.eu jsou zveřejňovány informace z  OÚ i z  dění  v  obci,
zájemci  se  mohou zaregistrovat  do  systému rozesílání  zpráv  na  e-mail  a  prostřednictvím  SMS
zpráv.

Obec  využívá  Geografický  informační  systém  –  AMEServer  pro  potřeby  OÚ,  pro  občany  je
dostupná  aplikace  ObčanServer.  Pro  potřeby informování  o  platném znění  zákonů je  využíván
právní informační systém Codexis.



Počítačové  vybavení  Obecního  úřadu:  pracovníci  mají  k  dispozici  počítače,  síťové  barevné  a
černobílé tiskárny a kopírky, skenery. Data uživatelů a agendy zpracovávané v systému Gordic jsou
umístěna na souborovém serveru, automatické zálohování je prováděno na externí úložiště mimo
objekt OÚ.

3. Aktivity občanů

3.1. Dobrovolná práce občanů

Členové spolků a občané odvádějí v rámci komunitního života v obci mnoho bezplatné dobrovolné
práce.  Hasiči  odpracovali  zdarma  mnoho  hodin  na  opravě  hasičské  zbrojnice  a  na  údržbě  a
opravách zásahové techniky. Podílejí se také na úklidu a čištění obce (sběr šrotu, průřez stromů,
čištění náhonu) a při školních a obecních akcích (stavění stanů, zajištění vatry). Kromě výjezdů
k požárům  se  podílejí  také  na  likvidaci  následků  živelních  pohrom  (vichřice,  povodně  apod.).
Zásahová jednotka SDH Hukvaldy čítá 12 mužů, v SDH Rychaltice je 15 mužů. Členové SDH
Rychaltice  se  velkou  měrou  zasadili  o  vybudování  a  údržbu  dětského  hřiště  naproti  hasičské
zbrojnice, čímž vzniklo místo pro setkávání maminek s dětmi. Hřiště bylo financováno z prostředků
Nadace  O2 a  obce  Hukvaldy.  Členové  farnosti  Rychaltice  a  děti  z místní  základní  školy  se
každoročně účastní Tříkrálové sbírky. 

Členové TJ Sokol Hukvaldy odpracovali mnoho hodin při rekonstrukci fotbalových kabin, úpravách
kurtů  a  hřiště  a  každoročně  pořádají  pravidelné  brigády:  1x  ročně  čištění  mlýnského  náhonu,
pravidelné úpravy plochy a hřiště, 2x ročně brigáda na lyžařském vleku, 1x ročně brigáda na trase
Chodníčku, brigády na naučných stezkách. Občané se už několik let  zapojují  do akce Ukliďme
Hukvaldy na úklid veřejného prostranství v rámci akce Ukliďme Česko.

Ve společenském centru na faře v Rychalticích se pravidelně schází Klub maminek, které tak mají
příležitost  navázat  nová  přátelství,  zabavit  děti  a  podnikat  společné  aktivity  jako  např.  pečení
perníčků, zpívání, hrání her, výroba keramiky. V obci působí Neávislý spolek vesnických žen, které
pořádá  každoroční  Vánoční  jarmark  pro  dobrou  věc,  účastní  se  úklidových  prací  v  obci,
zvelebování veřejného prostranství, sázení květin.

3.2. Začlenění dětí a mládeže do života vesnice

Velmi aktivní jsou také žáci naší školy. Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy je
výrazně komunitní školou a jako taková se zapojuje do projektů financovaných MŠMT a EU na
zlepšení kvality ve vzdělávání. 

V letech  2007,  2008 a  2010 škola  získala  titul  Ekologická  škola  Moravskoslezského kraje.  Na
realizaci projektů se podílejí nejen učitelé a žáci, ale všichni zaměstnanci školy, včetně provozních
zaměstnanců a kuchařek. V posledních letech to byl např. Erasmus + Yes For Traditional Dishes –
No More Obesity! ve spolupráci s dalšími evropskými zeměmi,  Komunitní škola 2, kdy došlo k
vytvoření 40 čtenářských dílen, proběhl výjezd 40 žáků a 4 učitelů na týdenní poznávací pobyt
v Anglii a dvoutýdenní jazykové kurzy čtyř učitelů v Londýně. Do knihovny bylo zakoupeno 200
knih pro děti a mládež.

V rámci  projektu  Ovoce do  škol  dostávají  žáci  z 1.  stupně  v rámci  zdravé  výživy  2x  měsíčně
zdravou,  ovocnou  nebo  zeleninovou  svačinu.  V rámci  projektu  Technika  nás  baví na  rozvoj
technických dovedností žáků na 2. st. ZŠ bylo zakoupeno vybavení školních dílen. Další projekty:
Projekt  Rodilí  mluvčí  do  škol ve  spolupráci  s Jazykovou  školou  Hello  Ostrava  na  zvyšování
jazykové  vybavenosti  žáků  ZŠ  pomocí  rodilých  mluvčích  a  zapojení  škol  do  mezinárodních

http://www.zshukvaldy.cz/rozvojove-programy/yes-for-traditional-dishes-no-more-obesity/
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http://www.zshukvaldy.cz/rozvojove-programy/komunitni-skola-2/
http://www.zshukvaldy.cz/rozvojove-programy/komunitni-skola-2/


projektů,  Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů, Řemesla nás baví a Technika nás baví

(motivace žáků k volbě řemeslných a technických oborů, rozvoj manuálních zručností), Malé školní
arboretum s  učebnou (venkovní  zahrádka  a  učebna,  miniarboretum),  Média  do  škol (vytvoření
dětské multimediální  redakce,  založeno multimediální  studio Ježkovo Vočko),  Podpora čtenářské

gramotnosti na základních školách (Noc s Andersenem a soutěž Komu čtení nevadí, besedy v obecní
knihovně, chvilky poezie s následnými třídními a školním kolem v recitaci, besedy se spisovateli,
slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře),  Vytvoření výukových materiálů pro hudební výchovu,
Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (projekt s názvem „S vílami húkalkami
ni  enem za  ukvaldsku  vodu“  věnovaný  vodě  nejen  na  Hukvaldech.  Žáci  s  učiteli  pozorovali,
mapovali a monitorovali řeku Ondřejnici a její přítoky, určovali živočichy a rostliny v okolí řeky a
také zkoumali zjevné znaky znečištění řeky Ondřejnice od jejího pramene v Kozlovicích, přes obec
Hukvaldy až po hraniční  část  obce Fryčovice.  V rámci  tohoto  projektu  zorganizovali  „Otvírání
pramenů“ s dětským lidovým souborem Lašánek. Dalšími aktivitami v rámci projektu byl např. Den
Země, sběr odpadků kolem řeky Ondřejnice a další aktivity související s tříděním odpadů. Většina
těchto aktivit se koná každoročně, Pilotní ověřování metodik pro výuku EVVO různých předmětů
žáků  v  přírodním  prostředí (projekt  „Co  se  děje  v úle“),  Školní  výuka  Průřezového  tématu
Environmentální  výchova (interaktivní  hra  Envigame),  Vzdělávání  učitelů  SUPERTEAM,
Přeshraniční  spolupráce  Česko-Polská  republika  v  rámci  Fondu  mikroprojektů  Euroregionu  Beskydy

(projekt s názvem „Držíme se kořenů života a rostu“),  Comenius (projekt partnerství škol v rámci
celoživotního učení).

V průběhu školního roku se konají soutěže – matematický klokan, pythagoriáda, recitační soutěže,
přírodovědná v ZOO Ostrava, sportovní soutěže – atletika, přespolní běh, kopaná, florbal, volejbal,
olympiády. Plavecký výcvik, lyžařský výcvik, Lyžování se Sluníčkem mateřské školy a žáků 1. st.,
školy v přírodě (mateřská škola, 1. st. ZŠ), Noc s Andersenem, Vynášení Mařeny pro děti z MŠ,
besídky, divadelní představení v sále školy. Součástí školy je školní klub, který sdružuje kroužky,
do kterých se mohou žáci zapojit. Jsou to kroužky: myslivecký, turistický, florbal, volejbal, tenis,
folklorní  Lašánek,  francouzština,  logopedie,  pěvecký  sbor,  keramika,  mediální  výchova,
programování a lodní modelář. Kroužky programování a lodního modeláře vedou rodiče, kteří jsou
odborníci na techniku, zapojují se do různých projektů (např. s Vysokou školou báňskou v Ostravě)
a připravují žáky pro studium v technických oborech na učilištích a středních školách. Každoročně
se zvyšuje počet žáků, kteří se na technické obory hlásí. Toto oceňuje i např. Arcelor Mittal, který
tyto kroužky finančně podporuje. Žáci školy se podílejí také na akcích v rámci obce (např. vítání
občánků, kladení věnců, rozsvěcení vánočního stromu, atd.)

4. Kultura a sport

Obec Hukvaldy nabízí svým obyvatelů bohaté sportovní vyžití. 

1. Tělovýchovná jednota Sokol Hukvaldy, založená roku 1919, má v současné době čtyři složky:
fotbal,  tenis,  Klub  českých  turistů  a  Asociace  sportů  pro  všechny  (ASPV).  Celkem TJ  Sokol
sdružuje  310  členů  a  významnou  měrou  se  podílí  na  sportovním  životě  v  obci  pořádáním
sportovních akcí a také společenském dění pořádáním plesů – Sokolský ples, Turistický večírek,
Mikulášský večírek.

Fotbalový oddíl: je rozčleněn do několika kategorií.
a. Nejstarší  – tzv. stará garda se schází a trénuje pravidelně 1x týdně, účastní se vybraných

letních i zimních turnajů v Česku a na Slovensku. Na Slovensku je dlouhodobě ve družbě s

http://www.zshukvaldy.cz/rozvojove-programy/comenius/
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Kometou Prešov a nově navázala družbu také se slovenským týmem ŠK Slaská ze Žiaru nad
Hronom.

b. Muži  -  z  dlouhodobého  hlediska  je  mužský tým nejdéle  fungujícím týmem hukvaldské
kopané. Tato kategorie funguje bez přestávek již 80 let. Poslední roky hrají muži především
okresní přebor, některé roky hráli také krajskou I.B třídu. Pravidelně se 2x týdně scházejí na
tréninzích a i když dochází ke každoroční obměně kádru, stále se funkcionářům klubu daří
udržet počet aktivních hráčů okolo 15 - 17. 

c. Dorostenecký oddíl - po čtyřleté přestávce způsobené nedostatkem hráčů se podařilo v roce
2018 opět dorostenecký tým přihlásit do okresního přeboru. V současné době je registrováno
18  aktivních  hráčů,  pravidelně  2x  týdně  trénují  a  i  do  další  sezóny  jsou  přihlášeni  do
okresního přeboru.

d. Žákovský tým – je rozdělen na dvě kategorie, mladší žáci (12 hráčů) a starší žáci (9 hráčů).
Obě  kategorie hrají  v  systému  7+1.  Také  se  dvakrát  týdně  scházejí  na  tréninku  a  jsou
přihlášení do okresního přeboru mladších a starších žáků.

e. Přípravka – dlouhodobě se daří doplňovat tuto nejmladší kategorii novými hráči. Přípravka
se dělí na starší a mladší přípravku. Oboje hrají tzv. Brušperskou ligu. Koncepce mladší
přípravky je postavena na spolupráci (ve formě přátelských utkání) s týmem MFK Frýdek-
Místek a ostatními týmy z Moravskoslezského kraje. V přípravce je evidováno 31 hráčů.

f. Dívčí kategorie – samostatný tým na Hukvaldech sice nemáme, ale děvčata hrají společně s
kluky. Celkem je evidováno 5 hráček, největším úspěchem byl postup Terezy Kociánové do
týmu  FC  Baník  Ostrava  a  její  účast  na  olympiádě  dětí  a  mládeže  v  Liberci,  kde
reprezentovala  dívčí  kopanou za  Moravskoslezský kraj.Fotbalový oddíl  má k dispozici
travnaté fotbalové hřiště  v areálu TJ Sokol Hukvaldy. Fotbalové hřiště je v majetku TJ
Sokol  Hukvaldy.  V letech  2010  –  2012  byly  zrekonstruovány  fotbalové  kabiny  včetně
chodníků, které jsou v majetku obce a TJ Sokol je má ve vypůjčce. V dalších letech pak
obec nechala celý areál oplotit, vybudovala zavlažovací zařízení a zajistila vykopání studny
pro zajištění dostatku vody na zavlažování. V dalších letech opět bude obec pomáhat TJ
Sokol s opravou povrchu celého fotbalového hřiště, který je nutnou investicí.

Tenisový oddíl: má k dispozici tenisové kurty a zázemí v areálu fotbalového hřiště, kde mohou hrát
a  trénovat.  Tenisté  hrají  jak  mužskou,  tak  ženskou  soutěž  družstev  neregistrovaných  hráčů
(amatérů).  Tenisová  sekce  pravidelně  pořádá  veřejné  tenisové  turnaje  (rodinný  Family  Open,
mužský Tenisový memoriál Zdeňka Adamovského, mužský Tenisový memoriál Jaroslava Strakoše,
ženský turnaj Prasklé rakety, ženský turnaj O domácí štěstí, ženský turnaj Babinec a dětský Baby
Cup).

Asociace sportu pro všechny zahrnuje 5 složek
a) Volejbal  soutěžní  „sobota“  se  schází  každou  sobotu  v  počtu  8-10  hráčů  v  tělocvičně

základní  školy,  kde  hrají  v  přátelském duchu ve  s  míšených  sestavách.  V době letních
prázdnin využívají venkovní hřiště v areálu Hospůdky na koupališti. Několik účastníků se
účastní  za  tým  „Hukvaldy“  amatérské  volejbalové  ligy  smíšených  družstev  s  názvem
„Region Beskydy“ ve Frýdku-Místku. 

b) Volejbal rekreační „středa“ se schází každou středu v tělocvičně v počtu 6 – 10 účastníků
(muži  i  ženy)  bez  rozdílu  věku  k  sehrání  přátelských  utkání.  Během  letních  prázdnin
využívají travnaté hřiště v areálu Hospůdky na koupališti.

c) Zdravotní  cvičení  probíhá  každé  úterý(20  cvičenek)  a  středu  (22  cvičenek)v  předsálí
základní školy. Cvičení je zaměřeno na podporu pohybového aparátu, posílení a protažení



příslušných partií těla, harmonizaci a uvolnění. K předcházení a odstraňování bolesti zad a
kloubů  jsou  využívány  poznatky  zdravotní  tělovýchovy,  harmonizační  cvičení  a  prvky
východních  cvičení  i  klasické  čínské  medicíny.  Cvičení  bývá  zakončeno  relaxací  nebo
masáží,  probíhá  s  hudbou  a  využívá  overbaly,  masážní  a  tenisové  míčky,  popruhy,
terabandy, kruhové gumy, balanční podložky, tyče a gymbally.

d) Kruhový trénink probíhá každý pátek  za účasti  nejméně 15 cvičenců  a  je  zaměřen na
posilování a vytrvalost.  Cvičí se za zvuku hudby na několika stanovištích a po ukončení
cviku v časové limitu na jednom stanovišti se přechází na vedlejší stanoviště stále dokola,
proto „kruhový trénink“.

e) Badminton – se hraje během školního roku v tělocvičně základní školy ve formě dvouhry
nebo čtyřhry. Hráči se účastní různých turnajů pořádaných v okolí.

Klub českých turistů, je velmi aktivní, členská základna činí cca.130 členů a každý rok tradičně
zahajuje  Novoročním  pochodem  na  Palkovické  hůrky.  Následuje  velmi  oblíbený  Pochod  po
zarostlém chodníčku na jaře a na podzim („spadaným listím“) za pravidelné účasti cca 500 turistů
z celé republiky.  Dále pak noční pochod na Palkovické hůrky za Mikulášem a čertem pro děti,
pravidelné několikadenní zájezdy po celé České republice a do zahraničí pěšky i na kole, (např.
Slovensko, Polsko, Ukrajina, Itálie, Rumunsko, Litva, atd.), víkendové zájezdy, lyžařské zájezdy a
jednodenní zájezdy pro děti a pro seniory a výlet nazvaný Kopce naší obce, kdy turisté obejdou
všechny hukvaldské vrcholy v délce cca 25 km.

5. Podnikání

5.1. Podnikání v zemědělství

V obci  Hukvaldy obhospodařuje  většinu pozemků firma Beskyd Agro Palkovice,  která  má své
hlavní sídlo v Palkovicích a také Mléčná farma se sídlem v Lubině. Pastviny využívají pro odchov
masného skotu.

5.2. Rozvoj řemesel a nezemědělské podnikání

V obci působí řada firem a drobných podnikatelů,  kteří  poskytují služby jak občanům obce, tak
návštěvníkům Hukvald.

Jsou zde dvě prodejny potravin a do obce pravidelně zajíždí také pojízdné prodejny pečiva a masa. 

Od roku 2005 v obci působí Hukvaldská pekárna, která peče tradiční koláče lopaťáky. V roce 2015
získal jejich borůvkový lopaťák označení Regionální potravina a v kategorii cukrářských výrobků
se umístil na 1. místě. Během sezóny je otevřena cukrárna U lišky Bystroušky. Celoročně pak četné
restaurace,  pohostinství  a  stánky s občerstvením.  Například  Restaurace  a  penzion U námořníka
s tradicí od roku 1997 bývá každoročně zařazována do Maurerova výběru Grand Restaurant, který
hodnotí nejlepší restaurace v Česku. 

V místní části Dolní Sklenov je Pohostinství Na zastávce s minipivovarem Hukvaldy založeným
v roce 2003, který vyrábí hukvaldské kvasnicové pivo. 

Na Hukvaldech působí firma Tropic, která provozuje skleníky s exotickými rostlinami a expozici
zajímavé fauny. Na Hukvaldech je také prodejna keramiky Zdenica, prodejna sportovních potřeb a
půjčovna kol, Krámek s použitými oděvy a malou fotogalerií.

V rámci služeb v obci působí dva autoservisy, několik stolařů, firma zajišťující služby v rámci vody,
plynu a elektra, dále kadeřnictví, pedikúra a manikúra a masáže. V obci funguje pošta a zdravotní



středisko  s ordinací  praktického,  dětského  a  zubního  lékaře  a  lékárnou.  Je  tu  také  ordinace
veterináře.

Na Hukvaldech působí Hotel Hukvaldy s ubytovací kapacitou pro 50 osob, další ubytovací kapacity
nabízejí menší penziony U námořníka, Roubenka a Green. Ubytování je možné také v soukromí.
Ubytovací kapacity ve velké míře přispívají k rozvoji cestovního ruchu na Hukvaldech a okolí. 

Hospodářskou činnost obce tvoří pronájmy nemovitostí k podnikání, zemědělské půdy a provoz
obecního parkoviště. Obec vytváří pracovní místa při údržbě veřejných prostranství a zeleně a při
provozu parkoviště.

Obec  Hukvaldy  vlastní  zhruba  37  ha  lesů.  Tyto  lesy  obhospodařuje  s  pomocí  firem  z  okolí.
Provozuje takto samostatnou hospodářskou činnost, kterou je nákup sazenic, prodej dřeva, oprava
propustků a lesních cest.

Na  katastru  obce  se  nachází  také  lesy,  které  vlastní  Biskupství  ostravsko-opavské,  které
obhospodařuje  odborem  biskupských  lesů.  Lesnická  činnost  v  lesích  je  zajišťována  vlastním
lesnickým personálem. Těžební, pěstební a stavební činnost je prováděna živnostníky a firmami na
základě smluvních ujednání. Myslivost je provozována ve vlastní režii, s nabídkou poplatkových
lovů pro tuzemské i zahraniční lovce.

6. Péče o stavební fond a obraz vesnice

6.1. Péče o historickou zástavbu, kulturní památky v obci

Nejstarší zástavba v době vzniku byla kolem cest, poblíž vodního toku, a to po obou stranách –
jedná se o typ dlouhé francké vsi. Domy byly dřevěné. Následovala výstavba, kterou tvořily rodinné
statky  s obytnými  a  hospodářskými  budovami  a  zahradami  s ovocnými  stromy.  Zahrady
obklopovala pole. Ve 2. polovině 20. století došlo k další výstavbě rodinných domů, přičemž se
dochovalo  jen málo  původních  staveb.  Výstavba nových rodinných domů probíhá průběžně po
celou dobu. Od roku 1989 jich bylo postaveno 98.

Na území obce Hukvaldy jsou tyto kulturní památky: Hrad Hukvaldy, zámek Hukvaldy postaven
jako vrchnostenský úřad a následně přebudován na letní arcibiskupské sídlo, nyní ve vlastnictví
Biskupství ostravsko-opavského), kostel sv. Maxmiliána na Hukvaldech, Památník Leoše Janáčka
v majetku Nadace Leoše Janáčka Brno, Rodný dům Leoše Janáčka, Dům č. p. 46 Hukvaldy, z roku
1728 na Podoboří, dodnes si zachoval původní vzhled, Dům č. p. 52 Hukvaldy z roku 1785, rovněž
na  Podoboří,  Dům  č.  p.  64  Hukvaldy,  Dům  č.  e.  0113  –  dřevěnka,  který  obec  koupila  od
soukromého majitele,  v současnosti jej rekonstruuje a plánuje zde vybudovat vesnické muzeum,
barokní kostel  sv.  Mikuláše v Rychalticích,  postaven v letech 1729 a Větrný mlýn holandského
typu. Dřív býval dřevěný, zděný byl vybudován na počátku 19. století.  Do konce 19. století  se
v něm mlelo. Pak byly lopaty odstraněny a objekt sloužil pro bydlení. Od 60. let minulého století je
užíván pro rekreaci a je v soukromém vlastnictví.

6.2. Soulad v zástavbě

Obec Hukvaldy v souladu se schváleným územním plánem se snaží udržet vesnický ráz a podporuje
vytváření venkovského prostředí.

6.3. Nová zástavba

Zájem o bydlení je v naší obci velký, díky územnímu plánu vznikly nové plochy pro výstavbu, které



jsou ale spíše v soukromém majetku občanů nebo realitních kanceláří. Na dodržení měřítka, stylu,
tvarů a materiálů typických pro naši obec dohlíží stavební úřad Městského úřadu v Brušperku.

7. Občanská vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií

7.1. Stav občanské vybavenosti

Občanská  vybavenost  je  na  dobré  úrovni.  Všechny  obecní  budovy  se  snaží  obec  opravovat,
popřípadě rekonstruovat.

Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy sdružuje základní školu, mateřskou
školu, školní jídelnu, školní družinu, školní klub, společenský sál a obecní knihovnu. Budova školy
byla  postavena  v roce  1980.  Školu  navštěvují  žáci  z Hukvald,  Horního  Sklenova,  Dolního
Sklenova, Rychaltic a Krnalovic.

V roce 2008 byla provedena rekonstrukce školní kuchyně a skladových prostor v hodnotě cca 10
mil.  Kč.  V dalších  letech  probíhaly  drobnější  opravy.  Následně  došlo  v  roce  2012  k zateplení
budovy školy a výměně oken (dotace MŽP) a současně k rekonstrukci kotelny a výměně potrubí v
přízemí budovy, k navýšení  kapacity mateřské školy z  60 dětí  na 81 a komplexní rekonstrukci
prostor  mateřské  školy,  bylo  zrealizováno  hřiště  mateřské  školy  (částečně  z dotace),  venkovní
posilovna,  zastřešená  kolárna,  začala  výměna  osvětlení  a  rekonstrukce  elektřiny  v  tělocvičně,
dílnách a jídelně, v letošním roce o prázdninách proběhne rekonstrukce osvětlení v učebnách a na
chodbách školy za více než 2 miliony korun.

V roce 2000 byl z dotace ke škole přistavěn  Společenský sál, který slouží škole, obci a místním
spolkům k realizaci kulturních aktivit. 

Budova Obecního úřadu je historická a stojí na tzv. Podzámčí v centru obce. Byla zrekonstruována
v roce 2007. V budově jsou kanceláře a obřadní síň.

V roce 2002 byla dokončena stavba Domu s pečovatelskou službou, kde se nachází 24 bytů pro
seniory. V roce 2011 byla pro jeho obyvatele vybudována venkovní pergola a v roce 2014 proběhla
výměna vstupních dveří. V roce 2016 v něm došlo k výměně venkovních i vnitřních zvonků, čímž
se zvýšila bezpečnost obyvatel DPS. V letošním roce bude vybudován chybějící výtah v prvním
vchodu budovy.

U fotbalového hřiště a tenisových kurtů se nachází  Sportovní areál místní tělovýchovné jednoty
s kabinami a zázemím pro fotbalisty a tenisty, který byl zrekonstruován v roce 2012.

V  Rychalticích  na  pozemcích  farnosti  Rychaltice  byla  v roce  2010  zrekonstruována  zchátralá
stodola,  která  se  tak  proměnila  ve  Společenské  centrum,  které  je  určeno  zejména  mládeži  a
rodinám s dětmi.

V Rychalticích a na Hukvaldech jsou dvě hasičské zbrojnice, o jejichž stav se obec pečlivě stará. 

Obecní knihovna je součástí právního subjektu Základní školy a Mateřské školy Leoše Janáčka
Hukvaldy. Mezi knihovnou a školou je tedy úzká spolupráce. Nabízí program ve formě besed a
čtenářských dílen  žákům základní  školy i  dětem v mateřské školce.  Spolupracuje  na organizaci
zážitkové noci s tvůrčími a čtenářskými aktivitami. Knihovna je zapojena do projektu Knížka pro
prvňáčka. Pro rodiče a děti, které ještě nechodí do školky, pořádá hudební a čtenářské lekce. Senioři
mohou do knihovny docházet na přednášky z Virtuální univerzity třetího věku. Skupinka studentů
seniorů má za sebou čtyři semestry a stále se rozšiřuje. Knihovna pořádá tematické přednášky např.



o konopí, esenciálních olejích nebo cestování,  zájemci  si mohli  také vyzkoušet pletení  z pedigu
nebo výrobu mýdel. Knihovna má 9 122 svazků a 200 registrovaných čtenářů.

7.2. Inženýrské sítě

Obec  je  kvalitně  zabezpečena  po  všech  stránkách  občanské  vybavenosti.  Všechny  části  jsou
plynofikovány  a  pokryty  vodovodními  sítěmi.  Jsou  rozvedeny  také  sítě  kabelové  televize  a
internetu.  Podstatná  část  obce  má  vybudovanou  kanalizaci  –  máme  za  sebou  první  etapu
v celkovém rozsahu  14  km kanalizačních  stok  a  400  kanalizačních  přípojek.  V současnosti  se
připravuje projektová dokumentace na rozšíření kanalizace na dalších 7 km.

Nově byl vybudován kanalizační řad v Krnalovicích o délce 1,4 km a ke hřbitovu v Rychalticích o
délce 456 m

7.3. Odpadové hospodářství

Obec má zajištěný pravidelný svoz komunálního a tříděného odpadu, které sváží Frýdecká skládka
a. s. Dle harmonogramu. Popelnice jsou umístšěny u každého domu, kontejnery na tříděný odpad
(plasty,  papír,  sklo) jsou rozmístěny na celkem 15 stanovištích.V obci se sbírá  také textil  (4 ks
nádob),  plechovky a drobné kovové předměty (4 ks  nádob)  a  použitý  jedlý olej  (5  ks  nádob),
biologicky  rozložitelný  odpad  (2  velkoobjemové  kontejnery,  které  se  vyvážejí  po  naplněnosti).
Dvakrát  ročně  obec  ve  spolupráci  s Frýdeckou  skládkou  a.  s.  zajišťuje  sběr  nebezpečného,
velkoobjemového odpadu. Na obecním úřadě lze odevzdat vyřazená elektrozařízení z domácností.
Na území  obce  jsou  k dispozici  také  místo  pro  sběr  větví,  které   obec  nechává  podle  potřeby
štěpkovat. V rámci dotace získali občané a majitelé chat do pronájmu kompostéry, které mohou
využívat na svých zahradách a u svých domů, přičemž bylo rozdáno cca 750 kompostérů. V plánu
je  vybudování  sběrného  dvora  v  areálu  Rychaltického  dvora,  obec  získala  dotaci  na  výstavbu.
V předchozích letech se podařilo vybudovat asi 2 km chodníků, což přispělo k větší bezpečnosti
pohybu  našich  občanů  po  obci,  zejména  dětí  a  lidí  neužívajících  automobily.  Zpracovává  se
projektová dokumentace na chodník z Rychaltic na Dolní Sklenov, Hukvaldy parkoviště – Drážky a
rekonstrukci chodníku na Mlýnské straně od hotelu po fotbalové hřiště.

7.4. Úspory energií

Obec  se  zúčastnila  elektronických  aukcí  na  dodavatele  plynu  a  elektrické  energie  pro  obecní
budovy.

8. Péče o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci

8.1. Koncepční přístup

Základní  proncipy  rozvoje  obce  včetně  veřejných  prostranství  a  zeleně  v  obci  jsu  obsaženy  v
územním plánu a dalších strategických dokumentech obce. Je zpracována studie sídelní zeleně.

8.2. Nové úpravy veřejných prostranství

Podle studie je naplánována výsadba stromů v parčíku pod kostelem v Rychalticích a podél řeky,
výsadba sadu pod hukvaldským parkovištěm. Součástí těchto úseků budou tabule s informacemi,
které  pomohou  rozšiřovat  povědomí  o  místní  přírodě.  V  budoucnuchceme  také  zajistit  další
informační  tabule na různých místech obce s  oblasti  historiemíst,  různých zajímavostí  a okolní
přírodě.



8.3. Péče o veřejná prostranství

Obec Hukvaldy se snaží udržovat veškerá veřejná prostranství, hřiště, parčíky, příkopy kolem cest,
koryta potoků a okolí obecních budov. Údržbu zajišťují pracovníci obce a brigádníci, na sečení a
údržbu  větších  ploch  najímáme  firmy. V majetku  obce  jsou  travní  sekačky, sněžná  fréza,
křovinořezy a vysavače na listí,  traktor na sečení trávy, odhrnování sněhu na chodnících. Zimní
údržbu zajišťují pracovníci obce a místní občané  traktory a sněžnými pluhy, které obec najímá. 

V majetku  obce  jsou  dva  hřbitovy,  na  Hukvaldech  a  v Rychalticích  (jehož  součástí  je
římskokatolický kostel a smuteční obřadní síň, vloni byl restaurován kříž stojící uprostřed hřbitova.

Obec  Hukvaldy  pečuje  také  o  2  památníky  obětem  světových  válek  na  Hukvaldech  a  v
Rychalticích, které byly zrestaurovány.

Obec se podílí také na údržbě studánek v lese a u tzv. korýtek, pečuje o výsadbu stromů, přičemž
provádí pravidelné ořezy a nutné kácení. Byla vysazena zcela nová alej na komunikaci z Rychaltic
do  Krnalovic,  kde  nyní  rostou  jeřabiny,  švestky  a  třešně.  Tato  alej  je  postupně  rozšiřována  a
doplňována o další ovocné stromy. Každoročně v rámci Dne Země probíhá úklid v celé obci, děti a
dobrovolníci čistí prostranství kolem řeky Ondřejnice, příkopy a okolí studánek. 

Nedílnou součástí  hukvaldské krajiny je starobylá obora se zříceninou Hradu Hukvaldy. Patří  k
nejstarším  oborám  v  České  republice.  Vlastníkem  a  správcem  obory  je  Biskupství  ostravsko-
opavské. Rozloha obory je 440 ha a je zpřístupněná veřejnosti. Chová se v ní zvěř daňčí, mufloní a
divoká prasata.  Součástí  obory je EVL (Evropsky významná lokalita Hukvaldy).  Nachází se na
území obory o rozloze 220 ha s mohutnými památnými stromy. Nejstarší lesní porosty jsou staré
280 let.  Obora Hukvaldy je unikátní přírodní útvar,  kde se snoubí lesnictví,  myslivost,  ochrana
přírody s kulturou a historii. Toto jedinečné prostředí je významným a vyhledávaným turistickým a
rekreačním územím. Roční návštěvnost obory je odhadována na 150 tis. návštěvníků. Konají se zde
různé  kulturní  a  společenské  akce  (mezinárodní  hudební  festival  Janáčkovy  Hukvaldy,
Kryštofkemp, svatební obřady a myslivecké akce).

8.4. Ekologická výchova a vzdělávání

Ekologická výchova a vzdělávání začíná už v mateřské a základní škole, děti se učí třídit odpady,
jsou pro ně pořádány soutěže a přdnášky ve spolupráci s Frýdeckou skládkou.
Obec byla za své úsilí odměněna v soutěži o keramickou popelnici (v letech 2010 – 4. místo, 2012-
4. místo a 2018 – 2. místo v Moravskoslezském kraji v obcích do 2 500 obyvatel) s věcným i
finančním oceněním).

9. Připravované záměry (2019 -2022)

2019 Akce finančně náročné (nad 100 tis. Kč)
1. Studie – rekonstrukce a rozšíření parkoviště na Hukvaldech, 109 tis. Kč

2. Studie – rekonstrukce areálu Hukvaldského dvora, 580 tis. Kč

3. Studie – chodník Masarykův most - nadjezd nad D48, Rychaltice, 60 tis. Kč

4. Studie – likvidaci odpadních vod v Krnalovicích – 800 ti. Kč

5. Projektová příprava stavby Obec Hukvaldy – splašková kanalizace II. Etapa, 1 mil. Kč

6. Projektová dokumentace – rekonstrukce domu č.p. 122 a 196 v Rychalticích – nájemní byty,
120 tis. Kč



7. Projektová dokumentace – chodník od rozcestí pod hukvaldským kopcem k fotbalovému 
hřišti, 165 tis. Kč

8. Projektová dokumentace Dolní Sklenov – Grygar, 182 tis. Kč

9. Oprava druhé poloviny mostu přes Sklenovský potok u restaurace „U Štamgastů“,
500 tis. Kč

10. Opravu mostu na Hukvaldech u lakovny, ev. č. HU- M-11 z rozpočtu, 2,6 mil Kč

11. Oprava komunikace od myslivecké chaty k  restauraci na koupališti, 280 tis. Kč

12. Výstavba komunikace Dolní Sklenov nad veterinou (Černý, Knybel), 600 tis. Kč

13. Oprava mostu přes Sklenovský potok u č.p. 121, 500 tis. Kč

14. Úpravy školního hřiště v areálu ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy, 8,5 mil.,dotace MMR

15. Výstavba plochy pro otáčení vozidel u č.p. 16 v Krnalovicích, 120 tis.Kč

16. Rozšíření veřejného osvětlení v Krnalovicích (napojení místní komunikace na obslužnou

 komunikaci, na p.č. 2416/18, F-M – Rychaltice), 150 tis. Kč

17. Rekonstrukce WC na parkovišti na Hukvaldech, 1,2 mil. Kč, dotace  MMR

18. Rekonstrukce domu č. p. 196 a 122 v Rychalticích - první etapa (č.p. 196), 2,5 mil. Kč

19. Oprava krovu a stropní konstrukce v objektu č. 4 a 5 na Hukvaldech, 2 mil.Kč

20. Rekonstrukce hřbitova v Rychalticích, 9,1mil. Kč. Realizace po etapách v následujících 
letech, dle finančních možností obce, využití dotací

21. Postupná oprava dřevěnice na Hukvaldech, 800 tis. Kč, využití dotací

22. Oprava kamenné zdi u č.p. 40 na Hukvaldech (rodný dům L. Janáčka), 250 tis. Kč

23. Výměna střešní krytiny na budově hasičské zbrojnice na Hukvaldech, 150 tis. Kč

24. Oprava oken v DPS 1. NP – nátěr oken. rámů, výměna výplní, montáž těsnění, žaluzie,
200 tis. Kč

25. Rekonstrukce koupelen v bytech v DPS, postupná realizace 

26. Rekonstrukce cvičné kuchyně v ZŠ 1. etapa, 250 tis. Kč

27. Rekonstrukce sociálního zařízení v areálu hospůdky na koupališti, 700 tis. Kč

28. Výstavba hliněné pumptrackové dráhy v areálu hospůdky na koupališti, 200 tis. Kč

29. Nákup užitkového automobilu pro technické pracovníky obce, 300 tis. Kč

30. IC – muzeum hradů v 1. patře, 300 tis. Kč, využití dotace

31. Opravy sakrálních staveb, 250 tis. Kč

32. Dokončení procesu změny územního plánu č. 2 obce Hukvaldy

2019 Akce finančně méně náročné (do 100 tis. Kč)
1. Vybudování kanalizačních přípojek k budovám ve vlastnictví obce

2. Vybavení obecní knihovny, 100 tis. Kč, využití dotace

3. Oprava a nátěr krytiny na věži hasičské zbrojnice na Hukvaldech, 25 tis.Kč

4. Dovybavení malotraktoru Kubota

5. Opravy místních komunikací

6. Informační cedule

7. Nákup reklamních předmětů



8. Kácení nemocných a nebezpečných stromů, nová výsadba

9. Čištění potoků a mlýnských náhonů

10. Dovybavení automobilu Fiat úložným systémem pro rozvoz obědů

11. Pokračovat v procesu pozemkových úprav v extravilánu obce

2020 Akce finančně náročné (nad 100 tis. Kč)
1. Projektová dokumentace rekonstrukce areálu Hukvaldského dvora

2. Projektová dokumentace rekonstrukce a rozšíření parkoviště na Hukvaldech

3. Projektová dokumentace – rekonstrukce areálu Jungova dvora v Rychalticích, 300 tis. Kč

4. Projektová dokumentace - likvidaci odpadních vod v Krnalovicích, 800 tis. Kč

5. Projektová dokumentace -  chodník od rozcestí pod hukvaldským kopcem k lávce do areálu 
na koupališti, 150 tis. Kč

6. Projektová dokumentace – chodník Masarykův most-nadjezd nad D48, Rychaltice,
200 tis. Kč

7. Projektová dokumentace – parkoviště pod kostelem v Rychalticích

8. Projektová  dokumentace  -  vybudování  čistírny  odpadních  vod  v  areálu  hospůdky  na
koupališti

9. Projektová  dokumentace  -  cyklostezka  Krnalovice-Rychaltice,  realizace  podmíněna
souhlasy vlastníků dotčených pozemků

10. Výstavba komunikace Dolní Sklenov – Grygar, 1 mil. Kč

11. Oprava mostu ev.č. HU-M-04 -Rychaltice u Štefka, 2,5 mil. Kč

12. Výstavba „Místní komunikace za školou – bývalé rybníky, k.ú. Sklenov“, 1,2 mil. Kč

13. Výstavba chodníku Dolní Sklenov-Rychaltice II. Etapa, 8 mil. Kč, z rozpočtu obce a využití 
dotace

14. Výstavba chodníku Hukvaldy parkoviště – Drážky – 3 mil. Kč

15. Oprava chodníku na Hukvaldech - Mlýnská strana – 1,5 mil.

16. Rekonstrukce cvičné kuchyně v ZŠ 2. etapa, 300 tis. Kč

17. Instalace úsekového měření rychlosti, 1 mil. Kč

18. Rekonstrukce domu č. p. 196 a 122 v Rychalticích - druhá etapa (č.p. 122), 2,8 mil. Kč

19. Výstavba sběrného dvora v Rychalticích, 4,5 mil. Kč, 85 % dotace, podíl obce 680 tis. Kč

20. Výstavba zastřešeného pódia v Rychalticích pro pořádání společenských akcí

21. Rekonstrukce areálu bývalého Jungova dvora v Rychalticích – zpevněné plochy, 
infrastruktura, rekonstrukce budov, 18 mil. Kč – realizace po etapách dle finančních 
možností, využití dotací

22. Oprava oken v DPS 2. NP – nátěr oken. rámů, výměna výplní, montáž těsnění, žaluzie
200 tis. Kč

23. Rekonstrukce koupelen v bytech v DPS (postupná realizace)

24. Rekonstrukce osvětleni v mateřské škole, 300 tis. Kč

25. Realizace půdní vestavby v ZŠ, 18 mil. Kč - v případě získání dotace, dotace 90%, podíl 
obce cca 2,5 mil. Kč

26. Výstavba workoutového hřiště v areálu hospůdky na koupališti, 300 tis. Kč



27. Areál hospůdky na koupališti - výstavba dětského hřiště, posezení u dětského hřiště, 
dětského lanového centra podél řeky, posezení před objektem restaurace, úpravy nábřeží, 
vybavení inventářem atd., vše dle urbanisticko – architektonické studie z roku 2018, 
realizace po etapách

28. Vybudování prostranství pro setkávání občanů Krnalovic

29. Koupě bývalého kulturního domu v Rychalticích, dle finačních možností obce, úvěr

30. Opravy břehů mlýnského náhonu (Ondříčkův mlýn), realizace po etapách

31. IC přízemí – vybudování muzea obce, 300 tis. Kč

32. Splašková kanalizace II. Etapa – 110 mil. Kč - OPŽP

33. Postupná rekonstrukce areálu Hukvaldského dvora – 150 mil. Kč. V roce 2020 bude 
požádáno o dotaci.

34. Úprava veřejných prostranství

2020 Akce finančně méně náročné (do 100 tis. Kč)
1. Dovybavení malotraktoru Kubota

2. Opravy místních komunikací

3. Informační cedule

4. Nákup reklamních předmětů

5. Kácení nemocných a nebezpečných stromů, výsadba nových

6. Vybudování kanalizačních přípojek k budovám ve vlastnictví obce 

7. Prohlídky mostních objektů a lávek ve správě obce 

8. Projektová dokumentace - vybudování výhyben na místní komunikaci v Krnalovicích,
75 tis. Kč

9. Vybavení obecní knihovny, 100 tis. Kč, využití dotace

2021 Akce finančně náročné (nad 100 tis. Kč)

1. Oprava a rozšíření parkoviště na Hukvaldech a instalace parkovacího automatu

2. Vybudování parkoviště pro osobní automobily naproti kostela v Rychalticích

3. Nákup komunální techniky – univerzální nakládač, bagr

4. Rekonstrukce vnitřních prostor objektu č.p. 4 a 5 Hukvaldy na nájemní byty, včetně otopné 
soustavy 7 mil. Kč – realizace po etapách, dle finančních možností

5. Výstavba víceúčelového hřiště u ZŠ, 8,5 mil. Kč,,dotace MMR realizuje se

6. Rekonstrukce klimatizace ve společenském sále v ZŠ

7. Výstavba nového pódia v areálu hospůdky na koupališti

8. Výstavba společné ČOV pro budovu WC a budovu restaurace na koupališti

9. Opravu lávky u Matuly v Rychalticích, ev. č. HU-L- 02, 900 tis. Kč

10. Rekonstrukce koupelen v bytech v DPS (jedna koupelna 200 tis. Kč)

11. Vybudování výhyben na místní komunikaci v Krnalovicích

12. Opravy sakrálních staveb

13. Projektová dokumentace - rekonstrukce budovy hospůdky na koupališti

14. Úprava veřejných prostranství



2021 Akce finančně méně náročné (do 100 tis. Kč)

1. Kácení nemocných a nebezpečných stromů, nová výsadba

2. Vybudování zpevněných ploch pro kontejnery na tříděný odpad

3. Opravy místních komunikací

4. Nákup reklamních předmětů

5. Čištění potoků a mlýnských náhonů

6. Opravy autobusových zastávek

7. Vybudování zpevněných ploch pro kontejnery na tříděný odpad

2022 Akce finančně náročné (nad 100 tis. Kč)

1. Výstavba II. etapy splaškové kanalizace - v případě získání dotace a finančních možností 
obce 

2. Rekonstrukce budovy restaurace na koupališti

3. Výměna plynových kotlů v DPS, 400 tis. Kč

4. Výstavba asfaltové pumptrackové dráhy v areálu hospůdky na koupališti, 800 tis. Kč, 
využítí dotace

5. Rekonstrukce otopné soustavy v ZŠ – výměna rozvodů a topných těles

6. Rekonstrukce areálu hukvaldského dvora v postupných krocích – budovy, prostranství, 
infrastruktura, dle získaných dotací a finančních možností obce

7. Projektová dokumentace - výstavba přírodního amfiteátru v areálu koupaliště

8. Rekonstrukce budovy hospůdky na koupališti

9. Rekonstrukce koupelen v bytech v DPS

10. Úprava veřejných prostranství

2022 Akce finančně méně náročné (do 100 tis. Kč)
1. Opravy místních komunikací

2. Čištění potoků a mlýnských náhonů
3. Nákup reklamních předmětů

4. Vybudování zpevněných ploch pro kontejnery na tříděný odpad

Mgr. Luděk Bujnošek, starosta

Zpracovala: Ing. Ivana Hrčková


