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Úvodní slovo

Vážení čtenáři,

je mou milou povinností Vás pozdravit u příležitosti vydání prvního čísla
Hukvaldského občasníku z „kuchyně“ nové redakční rady. Snažili jsme
se jednak zachovat to dobré, co vytvořili naši předchůdci, jednak jsme
se ve spolupráci s novým vedením obce pokusili vylepšit celkový vzhled
občasníku, jeho sazbu, přehlednost, srozumitelnost i kvalitu doprovodných ilustrací. Naše úsilí bylo vedeno přáním, aby přitáhl Vaši pozornost,
abyste se v něm dověděli, co Vás zajímá nebo co potřebujete vědět, aby
vzbudil Váš zájem o dění v obci. Abyste si zkrátka s potěšením a se vším
pohodlím početli o věcech, které se nás všech bezprostředně dotýkají.
Přes náročnost přípravy Hukvaldského občasníku v nové podobě jsme
měli snahu maximálně využít možností daných limitovaným finančním
rozpočtem.
Věříme, že začátečnické chyby, kterých jsme se nevědomky možná dopustili, posoudíte shovívavě.
Samozřejmě i nadále zde bude v první řadě vymezen patřičný prostor
pro různá sdělení ze strany vedení obce. Všichni si jistě rádi přečteme, Věta čísla
co se děje nejen v základní škole, ale i v jiných institucích a organizacích
kolem nás včetně zájmových spolků. Také se těšíme na rozhovory se
zajímavými osobnostmi nejen z řad našich spoluobčanů. Poskytovatele
rozličných služeb zveme k inzerci.
Do občasníku může svým názorem přispět kdokoli z Vás. Vaše příspěvky
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uveřejníme bez jakéhokoli zásahu z naší strany v rubrice k tomu určené i
v případě, že nebudou v souladu se stanoviskem redakční rady. Prosíme
o jejich zasílání elektronickou cestou na adresu: obec@ihukvaldy.cz.
Redakční rada si vymiňuje právo neakceptovat ty z nich, které obsahují Obsah
vulgární a urážlivé výroky či propagaci postojů a názorů neslučitelných
se zásadami občanského soužití. Ale … toto jistě netřeba připomínat,
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Poděkování
akad. malíři panu Antonínu Kročovi za souhlas s umístěním reprodukce jeho
výtvarného díla na titulní stranu.

Vážení spoluobčané,
rád bych Vám představil nejdůležitější projekty a akce, na kterých v současné době pracujeme. Některé jsou nové,
některé byly započaty v minulém volebním období. V prvé řadě bych chtěl říct, že jsme rozhodnuti tyto „rozpracované projekty“ dotáhnout do zdárného konce. Ale... s přijatelnými cenovými náklady!
Konkrétně mám na mysli „Rekonstrukci kabin“ a „Zateplení a výměnu oken ZŠ“. V těchto dvou případech už jsme
podnikli kroky, které by měly vést k nemalým úsporám.
Další větší akcí je „Obnova veřejného osvětlení - I. etapa“, která proběhne už v jarních měsících. Projekt obnovy
veřejného osvětlení počítá s pěti etapami. V první etapě dojde k výměně svítidel za nová, progresivní s možností
úspor při provozu, výměně rozvaděčů a výměně vedení kolem těchto rozvaděčů. Další 4 etapy se týkají výměny
vedení v délkách cca 5,4 km a osázení svodičů přepětí, vč. uzemnění. Na první etapu byla poskytnuta dotace ze
Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši 90% z uznatelných nákladů. Jedná se o částku cca 900 tis.
korun. Realizace dalších etap bude závislá na finančních možnostech obecního rozpočtu, případně na čerpání
peněz z vhodného dotačního titulu.
Jednou z velkých rozpracovaných investičních akcí je společný projekt na „Odkanalizování obcí Fryčovice, Hukvaldy a Brušperk“. Nyní se nacházíme ve fázi, kdy bylo zažádáno o dotaci, a čekáme na vyjádření, zda nám bude
přidělena. Takže v letošním roce se zahájením realizace nemůžeme počítat. Do dnešní doby celkové náklady na
tento projekt dosáhly pro naši obec částky 3, 356 mil. korun. Jedná se prakticky o výdaje spojené s projektovou
dokumentací. Celkové náklady na realizaci celého díla činí dle rozpočtu 500 mil. korun. Na této částce se každá
obec bude podílet určitým dílem. Pro naši obec činí tento podíl cca 200 mil. korun.
V lednu letošního roku jsme podali žádost na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na „Rekonstrukci lávky přes řeku Ondřejnici“. Jedná se o lávku u p. Gustava Bůžka. Tato lávka už je několik let v havarijním stavu. Při rekonstrukci by měla být provedena výměna mostního rámu a nosné konstrukce, včetně výměny
zábradlí. V rámci žádosti o tuto dotaci jsme požádali i o pořízení 4 ks radarů s informativní funkcí měřící rychlost
projíždějících vozidel.
V průběhu ledna a února jsme také zpracovali a podali žádost o dotaci na výstavbu „Dětského hřiště pro MŠ“.
Hřiště by mělo být oploceno a umístěno na travnaté ploše o rozloze cca 2000 m2 vedle ZŠ. V projektu se počítá s
umístěním celkem 10 hracích prvků různého charakteru pro věkovou kategorii dětí 3-6 let. Podmínkou pro podání žádosti je i zapojení dětí, a to ve fázi přípravy nebo realizace projektu. Děti pod vedením učitelek ztvárnily pomocí stavebnic, výkresů a krátké básničky své představy o podobě hřiště a budou se podílet i na výsadbě zeleně.
Vybudování tohoto zařízení vychází z potřeb MŠ a mělo by také sloužit jako místo mimoškolního setkávání dětí a
rodičů. Realizace bude závislá na přiznání dotace.
Poslední akcí, o níž bych se chtěl zmínit, je podání žádosti o dotaci v rámci Operačního programu přeshraniční
spolupráce 2007 - 2013 Česká republika - Polská republika na projekt s názvem „Mezinárodní sportovní hry“. Na
zpracování žádosti se podíleli Mgr. A. Lévová, p. P. Šlosar a Ing. I. Hrčková. Projekt je založen na principu přeshraničního setkávání sportovců partnerských obcí Hukvaldy a Wisła. Další obcí, která se tohoto projektu zúčastní,
bude obec Fryčovice.
Závěrem vyzývám občany, kteří se chtějí aktivně podílet na dění v obci, aby neváhali obrátit se na nás s jakýmkoliv návrhem či připomínkou.
			
									

Mgr. Luděk Bujnošek
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Lyžařský kurz
Lyžařský kurz se letos
konal od 23. do 29.
ledna. Odjezd na Horní
Bečvu byl stanoven
na 9:30. Do chaty jsme
dorazili před obědem.
Ještě jsme si stihli rozebrat zavazadla a ubytovat se v nově zrekonstruovaných pokojích.
Oběd byl převlečený
za hranolky a maso na
kari. Po celý týden byly
obědy výborné, přesto pan učitel Křenek
zakázal jako každý
rok vyhazovat maso.
Polovina z nás si pak
koupila energy drinky,
abychom neusnuli
na sedačce. Na sjezdovce bylo více ledu,
než jsme očekávali,
ale jezdilo se dobře.
Odpoledne se dělaly
trošku muldy. Kolem
osmé hodiny jsme se
vždy sešli v kulturní
místnosti, kde probíhal
program v podobě
společenských her

a vědomostních testů, o
který se starala služba dne.
Ve středu byl odpočinkový
den. Vydali jsme se na procházku do obchodu a někteří z nás jako např. Ondra
Chamrad, Filip Juřík a pan
učitel Křenek došli až na
Sachovu studánku. V pátek
ráno se konaly závody ve
slalomu, jehož vítězi se stali Hedvika Jurková a Adam
Strakoš. Odpoledne nám
pokazilo radost z volného
lyžování zranění Magdy

Kapsiové, které se ukázalo
jako vážnější, a tak ji všichni moc zdravíme. Poslední
večer se konal karneval,
na který dorazila pouze
jedna maska. Byl to Ondra Chamrad převlečený
za roztomilou blondýnu.
Lyžařský kurz se nám líbil,
protože byl plný zábavy,
akce a romantiky, a příští
rok pojedeme znovu!
Žáci osmé třídy

Lyžařský kurz se
letos konal od 23. do 29. ledna. Odjezd na Horní Bečvu byl stanoven
na 9:30. Do chaty jsme dorazili před obědem.
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Lyžujeme se Sluníčkem
Romana Pavlíková
31. 1. - 4. 2. 2011
Zase po roce se přihlásilo Sluníčko.
Ne to opravdické, ale lyžařská škola
Sluníčko na Bílé. Přihlášené děti se od pondělka do pátku věnovaly lyžování. Naši nejmenší
se s lyžařským sportem nejdříve seznamovali, učili se obouvat lyžáky i lyže, jezdili na „koloběžce“ (jedné lyži) a pak se začali učit jezdit na lyžích, na páse, na laně, sjížděli kopeček,
dělali obra a trpaslíčka, učili se dělat pizzu a hranolky (jezdit pluhem a rovně). Ti zdatnější už
jezdili na větším vleku, pak i na lanovce a krásně vykreslovali obloučky. V pátek na děti čekaly
závody, vyhlášení vítězů a rozloučení s Brumíkem a Sluníčkem. Všechny děti získaly diplomy
a medaile a ty nejlepší z družstev i nějakou odměnu. Nálada byla výborná a děti si lyžování
pořádně užily a k tomu dopomohlo i to opravdové sluníčko, které se na děti každý den usmívalo.

Děkujeme všem instruktorům a instruktorkám za obrovskou
trpělivost a snahu naučit „ty naše“ děti lyžovat.
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Návštěva Sicílie

						

							

Hodnocení návštěvy zúčastněnými žákyněmi.
Cestu jsme začali vstáváním kolem 4 hodin ráno,
ale nestěžuji si, protože celý
týden jsem si suprově užila. Pro zpestření programu
jsem hned v Miláně na letišti
ztratila peněženku. Členové
rodiny, ve které jsme bydlely
společně s Marií, nás velice
mile přivítali. Bydlely jsme u
paní učitelky jménem Giacoma, která měla manžela
Franca, syny Pietra a Carla.
Každý večer jsme s Pietrem a
Carlem hráli hry. Celou dobu
pobytu jsme navštěvovaly
školu, ve které se vyučovalo
i v sobotu. Děti ve škole byly
velmi přátelské a taky trošku
zvědavé. Domluva s tamějšími dětmi byla zajímavá,
jelikož neuměly moc anglicky, takže jsme spolu komunikovali ve třech jazycích,
a to v angličtině, italštině a
češtině. V úterý jsme si s Ma6

... projekt Comenius

rií pochutnaly na chobotničce, která k mému překvapení
byla výborná. Kromě chobotnice jsme ochutnaly i typické
jídlo pro Sicílii. Giacoma
nás naučila plést bezvadné
šály,které jsme si přivezly
domů . Poznaly jsme tam
spoustu fajn lidí. Jsem moc
ráda, že mi bylo umožněno
podívat se zde.
I thank very much to all.
Tereza
Na Sicílii to bylo úplně
úžasné. Cesta směrem tam
byla pro mě velice zajímavá
a záživná, jelikož jsem poprvé v životě letěla letadlem.
Ten den byl celkově bezva,
jelikož jsem byla plná očekávání z následujících dnů.
Všechny dny byly ovšem
ještě lepší, než jsem čekala.
Celý týden jsme s Terezou
bydlely u učitelky italštiny a
francouštiny společně s její

rodinou ve vesnici Fulgatore,
blízko Trapani. Její jméno
byla Giacoma, její manžel se
jmenoval Franco a její dva synové Carlo a Pietro. Giacoma
i její rodina na nás byli velice
hodní a milí. Naučili jsme se
u nich dělat oříšky v cukru
nebo plést nádherné šaly.
I přesto, že anglicky uměla
pouze trochu ona a něco její
syn Pietro, domluvili jsme se
všichni.
Během celého pobytu jsme
navštívili například město
Palermo, Erica, Castellammare del Golfo, mnohokrát
také město Trapani. Navštívili
jsme také historickou památku Segestu, museum mafie a
mnoho kostelů. Samozřejmě
jsme přes celý týden chodili
normálně do školy. Chodili
jsme do třídy společně s
Pietrem. Italské školy se od
českých škol moc neliší, možná jen na pár maličkostí, jako
třeba, že neměli šatny nebo
začátek a konec školy.

Sicílie
• Její břehy omývá Středozemní
moře, na východě ji od Kalábrie
dělí Messinská úžina.
• Před sjednocením Itálie v
19. století byla oblast součástí
Království obojí Sicílie.
• Region má rozlohu 25 703 km²,
5 milionů obyvatel a dělí se na
9 provincií. Hlavním městem je
Palermo. Na ostrově se kromě
italštiny mluví i sicilštinou.

Škola tam začíná něco kolem
8:30 a končí v 13:15. Ale
nejvíce mě překvapilo, když
jsem zjistila, že se tam chodí
do školy i v sobotu. Italská
mládež na nás byla velice
milá a kamarádská. Jen co
jsme se poznali, hned jsme
si navzájem vyměnili mezi
sebou kontakt, tedy hlavně
facebook. Takže jsme i nadále v kontaktu.Byli jsme spolu
i několikrát venku, dokonce nás vzali i na fotbalový
trénink.
Jídlo tam bylo dobré, jedli
jsme převážně těstoviny, zeleninové saláty a další velice
chutná jídla. Nikdy ale nezapomenu na večeři, kdy jsme
dostali těstoviny s nějakou
rybou, co měla chapadýlka
jako chobotnice! Brrrr.....
Během celého pobytu jsme

se občas potkali i s našimi
učiteli, kteří měli program
pro učitele, jako například při
přijetí na radnici v Erice nebo
při závěrečné rozlučovací
party.
Den před odjezdem pro mě
a Terezu uspořádal Pietro se
svými kamarády rozlučovací
party, kde jsme si rozdali
malé dárečky.
Nakonec jsme si vyměnily
kontakt mezi rodinou, u které jsme bydleli, a mezi námi.
Upřímně mohu za sebe říct,
že to byl můj nejlepší týden
v životě.
Marie Pavelková
pokračování na straně 20
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Ukázky práce žáků
4.ročníku
Toužím po bazénu do země, aby
byl hodně hluboký, protože nám
ho vždy propíchnou kočky, jak se
jdou napít.Nejezdíme na dovolenou, tak aspoň ten bazén.
Moje touha je
asi malé černé perské kotě a dostat
se na gymnázium
v Příboře. Také
bych chtěla bydlet
ve starém anglickém sídle.

Moje štěstí ….je můj pejsek. Je to moje „zlatíčko“.
I když mě někdy štve, mám ho ráda a hotovo. Bylo by
to prima, kdyby byl nesmrtelný. Také bych se chtěla dál
věnovat nástrojům, na které hraji, popřípadě výtvarné
výchově v Místku.

TÉMA:

Já toužím po psovi. Chtěla bych asi labradorského
retrívra, ale rodiče, no spíš maminka, říká, že na něho
nemáme místo. Ale všichni sousedi mají stejný pozemek
a mají psa a my ne. Doufám, že se mi podaří přemluvit
rodiče.

„Moje štěstí - po čem toužím“

Já chci koně.
Bráška pořád:
„Nejsi milionář.“ A
já: „No a co jako?“ A tak se pořád
hádáme. Ale já vím, že ho budu
mít. Ale určitě to bude, až když
budu velká, dospělá. Pořád věřím
a nepřestanu. Chci! Chci!
Moc bych si přála morčata,
kluka a holku. Přeji si to proto, že
nemám žádné zvíře. Po morčatech už toužím jeden rok. Ale
nevím, jestli mi je rodiče koupí.
Ale myslím, že za vysvědčení, že
jsem dostala samé jedničky, mi je
koupí.

Toužím po pespečku, po velkém
robotu, ať žije, po velkém skrytém
bazénu. Toužím, aby neexistovala
škola.
Toužím po tom, abych měla
hezké vysvědčení na konci roku,
novou aktovku a hodně kamarádek nebo kamarádů. To je moje
štěstí.

Chtěla bych mít dobré známky.
Protože mívám špatné známky. A
ještě bych chtěla, aby naše fenka
měla štěňata. Protože by bylo
doma šťastněji.
Toužím po 3D kině, abych mohl
pouštět různé filmy. Ale aby to
moc nestálo. A chtěl bych mít PC
cédéčka TEKIN 6.
Já bych chtěla mít koně, protože mám moc ráda koně. Mám
v Kozlovicích koníka, takže tam
jezdím za ním. Ale byla jsem tam
jenom poprvé na té farmě.
Moje štěstí je, kdyby mi maminka nebo tatínek koupili bazén
do země, abych se v něm mohl
v létě koupat. A k tomu kolotoč na
zahradu.
Přála bych si mít hodně dobré
známky a nebo mít křečka. Sice

... chtěla bych mít
dobré známky. Protože mívám špatné
známky ...
máme doma docela hodně zvířat,
ale žádné není mé vlastní. Já chci
mít vlastní zvíře, abych se mohla o
něj starat sama.
Já toužím po pespečku. Chci
ještě jednu andulku a psa. Abychom jeli na dovolenou k moři. A
abych měl hodně letadel.
Já bych moc ráda dostala koně,
ale nemáme stáj a nemáme velkou
zahradu a nemáme peníze na
toho koně. Já si šetřím na koně a
doufám, že bych ho někdy mohla
dostat.
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Daňci na Hukvaldech
Příroda byla k Hukvaldům a
jeho okolí velmi štědrá a často si to ani neuvědomujeme,
až máme možnost srovnání.
Vzhledem ke strategické
poloze byla historie osídlení
Hukvald a okolí velmi pestrá.
Člověk tu po staletí formoval
ráz krajiny a Hukvaldy měly
to štěstí, že se díky hradu a
své historii mnohé zachovalo
do dnešní doby.
Daňčí zvěř je typickým příkladem úspěšné introdukce
živočišného druhu do kulturní krajiny, kde se zařadil
mezi srnčí a jelení zvěř. Dle
ochrany přírody se jedná
o zvěř nepůvodní, která by
v naší krajině neměla být. Je
to ale slovo do pranice, protože daněk na našem území
historicky žil, ale byl vytlačen
poslední dobou ledovou do
teplých oblastí Eurasie. Na
území Iráku se zachovalo několik málo stovek kusů daňka
mezopotámského, který byl
s největší pravděpodobností
v době perské říše rozšiřován
do Středomoří. Římané jej
postupně rozšiřovali do teplejších oblastí Evropy. Písem10

né důkazy o introdukci na
naše území jsou od poloviny
XV. století. Zvěř byla chována jen v oborách patřících
šlechtě. Ještě v polovině
minulého století se pohlíželo na daňčí zvěř jen jako na
zvěř oborní.
Mezníkem v chovu daňčí
zvěře u nás byla druhá světová válka. Na jedné straně
se válkou a s tím spojeným
pytláctvím stavy prudce
snižovaly, na straně druhé
pronikala daňčí zvěř mimo
obory do volnosti. Byla zde
samozřejmě intenzivně
lovena, většinou nelegálně.
V roce 1948 byly shromážděny první údaje o stavech zvě-

ře a v celém Československu se tehdy
napočítalo 463 ks
(O daňčí zvěři, ing.
Karel Klusák). Zpřísněním předpisů
týkajících se zbraní
a rozvojem myslivosti v následujících
letech se stavy zvěře dostaly
v roce 2000 na 9651 kusů.
V dalších letech se populace
daňčí zvěře stabilizovala a
odhaduje se na 24 – 26 tisíc
kusů.
Na Hukvaldy se daněk dostal v roce 1566 v počtu 20ti kusů (http://ic.hukvaldy.
eu/encyklopedie /objekty1.
phtml?id=45937). Jestliže si
představíme, že daněk absolvoval jako živočišný druh
cestu někde z horké Mezopotámie až k nám na Hukvaldy, tak se musel hodně
změnit. Postupný přesun do
podstatně drsnějšího klimatu způsobil jednak nárůst
hmotnosti až o 40 %, vznik

V celém Československu se v roce 1948
napočítalo 463 ks.
Zpřísněním předpisů
týkajících se zbraní a
rozvojem myslivosti
v následujících letech
se stavy zvěře dostaly
v roce 2000 na 9651
kusů. V dalších letech
se populace daňčí
zvěře stabilizovala a
odhaduje se na 24 – 26
tisíc kusů.

barevných rázů, ale dnešní
daněk má i podstatně větší
paroží. Před 50 lety se ještě
běžně v myslivosti učilo, že
se daněk může chovat do
400 m nadmořské výšky a že
trpí v tuhých zimách omrzání
spárků (nohou). Dnes již na
Slovensku daněk běžně zasahuje do 1800 m. n. m.
Na Hukvaldech žije daňčí
zvěř jednak v oboře v počtu
asi 145 kusů JKS (jarní kmenové stavy – tj. bez přírůst-

ků), takže včetně daňčat přes
léto asi 210 ks, a jednak ve
volnosti v komplexu Kubánkova a Babí Hůry v počtu 100
až 120 ks. Základní etologie
(věda o chování živočichů)
daňčího v oboře a ve volnosti je stejná, ale pochopitelně
v oboře, kde je hustota zvěře
několikanásobně větší, je to
trochu jinak.
Ve volné přírodě žije po
většinu roku samčí a samičí
zvěř odděleně. Danělky se

sdružují do rodinných tlup,
ve kterých jsou daněly v řadě
se svými potomky babička,
matka, dcera atd. Hlídají si
navzájem své přírůstky apod.
Strpí mezi sebou jako daňka
samce pouze loňské daňče
– špičáka a to do té doby,
než se matka chystá klást své
nové mládě, tj. v průběhu
května a června. V té době se
špičáci osamostatní a tvoří
skupiny samčí mladé zvěře.
Ve volnosti chodí po dvou až
pěti kusech. Staří daňci jsou
většinou samotáři a vzhledem ke svým zkušenostem
(pokud přežili do těchto let
bez olova), jsou velmi plaší.
Výskyt zvěře v krajině během roku má svá přesná
pravidla. Tlupy samičí zvěře
tvoří základ daňčí populace
(skupiny) v oblasti. Zdržují
se převážně v lese a na pole
chodí výjimečně za účelem
pastvy. Nikdy nejsou v poli
přes den a nikdy v poli nekladou mláďata. Tím nedochází
prakticky vůbec k úhynu
daňčat vlivem zemědělských
prací, tak jako je to běžné u
srnčího. V rámci lesa mají své
oblíbené houštiny (světnice), které jsou propojeny sítí
ochozů podle tvaru terénu.
Tyto oblíbené houštiny mění
během roku podle počasí
(směr větru, sněhová pokrývka atd.) či potravních
možností. Jedna rodina žije
přibližně na 700
11

hektarech, přičemž oblasti
jednotlivých rodinných
tlup se často překrývají a
ve velkých zimách se zvěř
slučuje do početnějších tlup.
Samičí zvěř se tedy sdružuje
mimo oboru v komplexu lesa
Babí Hůry, Kubánkova. Tedy
v kruhu tvořeném vesnicemi
Hukvaldy, Kozlovice, Myslík, Palkovice, Chlebovice,
Krnalovice, Hukvaldy. Mimo
tuto oblast se vyskytuje zvěř
výjimečně, a to především
daňci. Dalšímu rozšiřování
brání v podstatě odstřel a
také fakt, že aby byla populace daňčího v oblasti životaschopná, musí mít alespoň 100 ks, aby se udržela
i geneticky. Pokud je počet
12

nižší, zvěř se nedrží na místě
a časem se rozprchne v krajině. Nejbližší daňčí populace
ve volnosti jsou v Hostýnských vrších (včetně pásma
Hranické pahorkatiny až
k Lipníku nad Bečvou) a dále
v Oderských vrších směrem
na Spálov a východní okraj
vojenského prostoru Libavá.
Samčí zvěř se chová odlišně. Mladí samci jsou před
kladením další generace
na jaře vyhnáni z rodinné
tlupy, spojují se ve skupinky
a potulují se po krajině a to
mnohdy i mimo území, kde
je daňčí zvěř běžně. Ta jejich
nezkušenost je jim mnohdy
osudová a jsou často loveni.
Středně staří a starší daňci

se ihned po té, co odrostou
zemědělské kultury, vydají
na „vandr“ a cestují krajinou,
přičemž se mnohdy stává,
že zůstanou zalehlí v zemědělských kulturách daleko
mimo les. To souvisí rovněž
s parožením,
protože daňci
potřebují po
shození paroží (po velikonocích) nutně
hodně sluníčka. Vidíme to
v oboře, kde
za oborní bránou v období
růstu paroží
leží tlupa
daňků přes

den na slunci. Důvodem je
potřeba vitaminu D, který se
v těle živočichů tvoří hlavně
slunečním zářením. Tento
vitamin působí jako katalyzátor pro přenos vápníku a
fosforu z těla do tvořícího
se paroží. Až paroží naroste,
zvěř změní chování, je více
plachá a mění svá stanoviště
hlavně podle potravy.
Na říji se daňci - samci soustřeďují z celé krajiny do
oblastí, kde se po celý rok
vyskytují rodinné tlupy danělek. Daňčí říje probíhá po říji
jelení, většinou od druhého týdne října a protáhne
se někdy až do listopadu.
Průběh říje je proti té jelení
naprosto odlišný. Hlavní
rozdíl je v tom, že daněk si
nehájí tlupu samičí zvěře
proti ostatním sokům, ale
hájí své říjiště, které je umístěno vždy na místě, kde je
přirozená křižovatka stezek.
Toto říjiště si pachově ozna-

čuje hrabánky, výtlukem
paroží a jednotlivá místa
pravidelně obchází, přičemž
tzv. rochá. Večer nebo brzy
ráno můžeme slyšet v říji
daňčí rochání až na Hukvaldech. Nejčetnější křižovatky
ochozů obsazují nejsilnější
daňci. Proto jsou taková říjiště obvykle v krajině v sedlech mezi horami apod., kde
se přirozeně spádují stezky
(ochozy) zvěře. Slabší daňci
obchází tato místa a snaží
se tzv. urvat, co se dá. Zde
dochází často k soubojům
mezi daňky právě o postavení na říjišti. Výběr je však
jednoznačně na danělkách.
Mimo oboru jsou daňci v říji
méně hluční a říje začíná
později. Jsou pochopitelně
přitahováni hlučností říje
v oboře. Proto můžeme
zaslechnout říjet daňka na
Kozně, na Blatinách a nad
Krnalovicemi.
Podle sněhové pokrývky
a potravních
možností se
na zimu zvěř
slučuje v početnější tlupy.
I ve volnosti
tak můžeme
potkat tlupy o
15 kusech. U
samčí zvěře je
to ve volnosti
výjimka, poněvadž vzhledem k tomu,

... soustřeďuje se hlavně na maliní, ostružiní a ostatní keře ...
že daňčí trofej je atraktivní
a daňci jsou cestovatelé,
dochází bohužel často
k odstřelu daňků v oblastech
mimo chov. Následkem je to,
že poměr pohlaví ve volnosti
můžeme odhadovat tak 1 :
3 ve prospěch danělek. Toto
má za následek podstatně
nižší úroveň paroží mimo
oboru.
Potravní nároky jsou mnohem nižší, než u srnčího.
Soustřeďuje se hlavně na
maliní, ostružiní a ostatní
keře. Nemá rádo čistý smrkový les. Vyhovují mu smíšené lesy s převahou buku
nebo dubu, s prosvětleným
a hustým podrostem. Proto
dělá v lese menší škody jako
srnčí nebo jelení. Na zemědělských kulturách má rádo
oves a jeho směsky, jeteliny,
vojtěšky, ale dojde i na řepku. Rovněž na zemědělských
kulturách nedělá velké škody. Obecně platí, že je daňčí
méně vybíravé než srnčí.
Můžeme tedy shrnout, že
v přírodních podmínkách
hukvaldské obory i mimo ni
je daňčí velkým přínosem a
je plnohodnotnou součástí
přírody Hukvald a celého
předhůří Beskyd.
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Karneval
S kašpárkem za pohádkou
19. února 2011

V sobotu 19. února 2011 se
na Hukvaldech konal tradiční
dětský karneval. Letos na
téma: S kašpárkem za pohádkou.
Když se mne pracovnice
regionální televize zeptala,
který ročník karnevalu pořádáme, odpověděla jsem že
asi víc než desátý. Ale nebyla
jsem si vůbec jistá. Pak jsem
zavzpomínala a uvědomila
jsem si, že karneval se v naší
mateřské škole konal vždy.
Nejdříve to bylo karnevalové
dopoledne v rámci provozu
mateřské školy, bez přítomnosti rodičů. Děti si vyráběly
masky většinou z papíru. Pak
jsme začali pořádat karnevaly ve školní jídelně základní
školy, které byly určeny jen
pro děti, které navštěvovaly
mateřskou školu. Od roku
2002 pořádáme karnevaly ve
víceúčelovém sále základní
školy. Takže karneval v roce
2011 byl opravdu 10. roč14

níkem „velkých“ karnevalů
konaných nejen pro děti mateřské školy, základní školy,
ale i pro veřejnost.
Po čtrnácté hodině jsem
zahájila letošní karneval a
předala slovo moderátorům
letošního zábavného odpoledne kašpárkům nebo spíš
klaunům Karlovi a Evženovi.
Ti se starali o soutěže a činnosti pro děti. Sál měli plný
krásných masek. Byly tady
pohádkové bytosti, zvířátka,
vojáci, indiáni, kovbojové,
spousta kašpárků a jiné masky. Všechny děti, které přišly
v masce, dostaly odměnu.
Děti plnily různé úkoly, prolézaly pod lanem, koulovaly
se papírovými koulemi, jezdily za lokomotivou, tančily na
listech papíru, vyhledávaly
kruhy různých barev… Komu
se v soutěžích dařilo, dostal
odměnu. Soutěže byly prokládány tancem dětí.
Po šestnácté hodině se

začala táhnout dětská tombola. Děti držely své lístky a
čekaly. Za ty nejmenší sledovali lístky rodiče. Táhlo se celkem 45 cen. A protože každá
cena byla hned 4x, vyhrálo
celkem 180 dětí. Někdo měl
štěstí velké a vyhrál hned
několikrát, někdo menší a
vyhrál pouze jednou a ti co
nevyhráli nic, dostali alespoň
cenu útěchy – lízátko - od
klauna Karla.
A protože všechno začíná
a končí, musel skončit i náš
karneval. Poslední tóny dětské hudby, poslední soutěž
a jdeme domů. Ale nebuďte smutní, jestli se Vám na
letošním karnevale líbilo,
slibujeme, že za rok na Vás
čeká 11. dětský karneval.
Už se těšíme.
Nevludová Vladimíra
zástupce ředitelky pro MŠ

PaedDr.

Prasátko od Kofoly
Společnost Kofola a. s. vyhlásila dne 1. listopadu 2010 soutěž o 20 000 vánočních plyšových
prasátek. Pro získání plyšového prasátka bylo nutné posbírat padesát vršků a prasátek z etiket dvoulitrových lahví Kofoly. Soutěž měla být ukončena 31. prosince 2010. Protože však do
tohoto data nebyla rozdána všechna prasátka, byla soutěž prodloužena do konce ledna. Mezi
žáky je Kofola oblíbeným nápojem. Tak nás napadlo, že bychom mohli nasbírat padesát vršků
a prasátek společnými silami ve škole. Dobrovolníkům mezi žáky a učiteli druhého stupně se
to koncem ledna podařilo a do soutěže o prasátko jsme se zapojili.
Dne 16. února 2011 nám bylo prasátko předáno. Z prasátka máme velkou radost, vystavíme
ho na chodbě druhého stupně a posléze darujeme do školky. 			
V. Perničková, H. Piskořová

Hukvaldští hasiči bilancují
Mladí dobrovolní hasiči
z Hukvald bilancují další
rok. Dvanáctičlenný žákovský oddíl místního SDH se
v uplynulém kalendářním
roce zúčastnil devíti soutěží
– osmi denních a jedné noční soutěže v Oprechticích.
Nejlépe dopadl pro družstvo
závod v Brušperku, kde hukvaldští skončili čtvrtí.
Nově také mladí hasiči společně s mužským oddílem
pořádali dětskou soutěž,
která byla součástí srpnového závodu O pohár SDH
Hukvaldy. Žáci pořádajícího
oddílu se umístili na osmém
místě.
V plánu na rok 2011 figurují
dva zásadní úkoly: zaprvé
vytvoření týmu mladších a
týmu starších žáků, a zadruhé útok na přední příčky
v Beskydské lize mladších a
starších žáků.
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Přednáška
PhDr. Jana Svobody

V úterý 2. 2. 2011 přednášel
pro pedagogy škol povodí
Ondřejnice PhDr. Jan Svoboda o nejnovějších výzkumech a trendech ve výchově
dětí a o různých situacích,

které nás ve výuce mohou
potkat. Přednášel o potřebách, které by měli rodiče a
škola zajišťovat, ale také o
limitech, které bychom měli
dětem stanovit. O přednášku byl velký zájem ze strany
pedagogů, kteří odcházeli se

Práce na projektu ENVIGAME pokračují …
Pomalu, ale jistě se prokousáváme dalšími zadanými úkoly.
Žáci zmapovali a prozkoumali následující ekosystémy: mlýnský náhon, oboru, zámecký park,
Fojtovy vrchy – louku, Horní Sklenov – pastvinu, Sklenovský rybník, školní hřiště. Dané lokality zaznačili do mapy, změřili a sepsali jejich GPS souřadnice, nadmořskou výšku a vyfotografovali je. Také se zamysleli nad tím, zda je ekosystém přírodní nebo umělý, či chráněným
územím. V následujícím úkolu měli zaznamenat pět dřevin, pět bylin a pět živočichů, kteří
v ekosystému žijí a loví. Připojili jejich latinské názvy.
Již na podzim a opakovaně v lednu žáci pozorovali vybrané stromy v naší obci. Postupně budou dokumentovat změny stromů v průběhu ročních období, pokusí se určit jejich polohu,
výšku a stáří.
V dalších dnech si žáci budou všímat místních živočichů v souvislosti s jejich potravou, budou se snažit sestavit tzv. potravní řetězce. To znamená
popsat, co je potravou pro jednotlivého živočicha a čí potravou živočich je.
Následovat bude popis „katastrofického“ scénáře. Žáci popřemýšlí, co se
stane nebo by se mohlo stát, kdyby nějaký živočich v ekosystému zmizel,
vymřel.
Zpracovat jednotlivé poznatky, nafocený materiál a vlastní myšlenky není
jednoduché. Žáci musí pracovat nejen s fotoaparátem v mobilu, s GPS navigací, ale také s různými počítačovými programy a formáty. Práce zabírají
velké množství času a stojí zúčastněné značné úsilí.
							
V. Perničková, H. Piskořová

spoustou inspirace pro svoji
práci.

Africké bubny

Seznámení se s podmínkami
a životem obyvatel v Africe
bylo příjemným zpestřením

pondělního poprázdninového dopoledne. Žáci nejen
poslouchali, ale také soutěžili
ve znalostech o Africe. Za
správné odpovědi na zeměpisné otázky dostali odměnu. Děti si doslova ohmataly
africké bubny a loudily strhu-

jící rytmy. Nechyběl ani tanec
v africkém oděvu. Dobrá
nálada pak provázela všechny po zbytek dopoledne.
		
žáci 8. ročníku
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Novoroční výstup na
Palkovické hůrky – vrchol
Kubánkov uskutečnili hukvaldští turisté 1. ledna 2011.
Již po 26. se hukvaldští
turisté a příznivci turistiky
vydali na Novoroční pochod
s cílem popřát si na vrcholu
Palkovických hůrek hodně
štěstí, pohodu a zdraví do
roku 2011.
Na vrcholu se příznivci této
akce sešli s lidmi a přáteli
z blízkých Kozlovic a Palkovic, ale také s turisty zastupující obec Fryčovice. Turisté
z Fryčovic tuto tradici Novoročních výstupů založili a

letos již po 37. vystoupali na
Kubánkov. Setkání na Kubánkově bylo srdečné, příjemné
a spontánní – k tomu přispěli
i myslivci z Palkovic, kteří připravili drobné pohoštění u
krmelce v podobě svařeného
vína a čaje, ale také dechová
kapela z Palkovic.
Již poněkolikáté jsme
zrealizovali sbírku Světluška,
která se stala součástí této
již tradiční akce. Děkujeme
všem dárcům, kteří přispěli
do této sbírky pro handicapované občany. Vybraná
částka 3.553 Kč byla odeslána do Nadačního fondu pro

tuto sbírku.
Pro zahřátí na vrcholu byla
Palkovickými občany postavena vatra, která byla úderem 12-té hodiny zapálena.
Na Kubánkově se nás sešlo
opravdu hodně – napočítali jsme na 90 občanů naší
obce.

... již po 26. se hukvaldští turisté vydali
na Novoroční
pochod ...

Foto z této akce najdete na stránkách KČT Hukvaldy www.kct.ihukvaldy.cz - fotogalerie
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1. 1. 2011 Novoroční výstup na Kubánkov - 26. ročník		

(garant akce: výbor)

leden 2011 Zimní lyžařský zájezd – dle sněhových podmínek

(garant akce: Jiří Mlčoch)

26. 3. 2011 „Výstupy na kopce kolem naší obce“ 12. ročník

(garant akce: výbor)

2. 4. 2011 „Společenský večírek“ - 10. ročník 			

(garant akce: výbor)

14. 5. 2011 „Po zarostlém chodníčku“ - 30. ročník pochodu

(garant akce: výbor)

4. 6. 2011 Zájezd pro rodiče s dětmi – Mladějov, Železné hory

(garant akce: Tomáš Elbel)

22. - 26. 6. 2011 Cyklistický zájezd - Krušné hory II 		

(garant akce: Drahoslav Koval)

20. - 27. 8. 2011 Pěší turistický zájezd - Zakarpatská Ukrajina
23. - 25. 9. 2011 Zakončení cyklistické sezony - Podyjí 		

(garant akce: J. Strakoš, J. Červenka)
(garant akce: Drahoslav Koval)

22. - 23. 10. 2011 Zakončení sez. pěší turistiky - Skorušinské vrchy, Orava (garant akce: výbor)
29. 11. 2011 „Po zarostlém chodníčku Spadaným listím“ 		

(garant akce: výbor)

3. 12. 2011 Noční výstup na Palkovické hůrky „Mikulášský“-14. roč.

(garant akce: výbor)

prosinec 2011 Valná hromada
Slávek Koval

tBenvenut
i in It
alia

Fotky ukazují, že s komunikací jsme problémy neměli
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... Italové si totiž z časového rozvrhu moc velkou
vědu nedělají. Zpoždění 2
hodiny? Žádný problém!

dokončení ze strany 8

Máme za sebou už druhé setkání
v rámci projektu Comenius. Tentokrát jsme sdíleli kulturu (Let‘s share
our culture!) na Sicílii v Itálii. I když
Sicílie není daleko, cesta trvala celých 18 hodin tam a 17 hodin zpět.
Z Ostravy do Prahy vlakem, pak
se společností EasyJet do Milána
a pak z Milána Malpensy do Palerma, kde na nás čekal autobus do
Trapani. Snažíme se šetřit finanční prostředky, aby se co nejvíce
žáků a učitelů dostalo na setkání
k našim zahraničním partnerům.
To proto jsme zvolili tak náročnou
cestu. Druhé návštěvy v rámci
projektu Comenius, která proběhla
od 7. do 13. února 2011, se zúčastnili žáci: Tereza Hynečková a Marie
Pavelková a z řad učitelů: Alena
Lévová, Vanda Perničková a Dariusz Jędrzejski.

Když jsem poprvé dostal do ruky
program, napadlo mně, jestli Italové nepřecenili své síly. Program byl
totiž navržen tak, jako kdyby nám
naši sicilští partneři opravdu chtěli
prezentovat všechno, co je ukazatelem jejich kultury. Můžu opravdu
říct, že jsme byli pořád v pohybu.
Projektová jednání, návštěvy snad
všech pěti budov školy (vždy
parádně připravené), prohlídky
Trapani, Palerma, Salemi, Segesty,
Erice, dále muzea, kostely a jiné
památky. Času stačilo dokonce i na
podnik ručně vyrábějící koberce
a ochutnávku vína z místní vinice. Opravdu nabitý program. A k
tomu vyčerpávající. Italové si totiž
z časového rozvrhu moc velkou
vědu nedělají. Zpoždění 2 hodiny? Žádný problém! Večeře místo
ve 20.30 začne ve 21.45. A bude
trvat klidně do půlnoci. Jenže ráno
je třeba opět vstát…
Setkání na Sicílii nám ukázalo
trošku jiný svět. Překvapovalo
mně skoro všechno: jídlo, počasí
(příjemných 15 st. v únoru), siesta,
spousta vybydlených a zničených
budov v Salemi (můžete je koupit doslova za 1 euro), ale hlavně
mentalita Italů.
Další setkání se uskuteční po Velikonocích v Nizozemsku, v malém
městečku Bakel.
Dariusz Jędrzejski,
koordinátor projektu
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Vernisáž obrazů Antonína Kroči
a uměleckých děl Antonína Kroči ml.
Dne 18. 1. 2011 se v 17:00 hod., v krásném prostředí lázní Klimkovice, sešli návštěvníci lázní, významní hosté i
představitelé obce Hukvaldy, spolu s občany, a to na vernisáži obrazů a aukci významného akademického malíře
Antonína Kroči. Spolu s mistrem vystavoval svá umělecká díla i jeho syn Antonín.
Výstavu zahájil, již téměř tradičně, galerista Petr Beránek.

Úryvek z textu Petra Beránka z webových stránek Antonína Kroči (www.antoninkroca.cz).

„Skutečnost, že autor spojil
svou tvorbu tak těsně s životem v rodném Dolním Sklenově, vzdálen od mediálních
výhod prezentace svého díla
ve velkých kulturních centrech, po léta nebyla Kročově
bilanci výstavní aktivity nijak
příznivá. V sedmdesátých
a osmdesátých letech byla
jeho tvorba pro svou neústupnou kritičnost a nekonformní umělecké kvality
zcela nepřijatelná pro tehdejší ideové cenzory SČVU,
dnes se obtížně prosazuje v
obchodnické loby, jež ovládla i část soudobé výtvarné
tvorby. Přesto autor zveřejnil
výsledky své práce více než
dvacítkou samostatných
výstav, mezi nimiž dominuje
série z roku 1992, organizovaná jako do té doby nejúpl22

nější přehled Kročovy tvorby
Galerií výtvarného umění
v Ostravě. (Ostrava, Opava,
Svatý Kopeček). V roce 1995
zřídil Antonín Kroča s pochopením a podporou obce
Hukvaldy veřejně přístupnou
galerii, jejíž expoziční náplň
tvoří díla z umělcova ateliéru.
Galerie funguje v objektu
bývalé školy v Rychalticích a
slouží návštěvníkům Hukvald
školní mládeži i odborné
veřejnosti. V jednoduše upravených půdních prostorách
a dalších třech místnostech
včetně Kročova ateliéru je
každou neděli odpoledne
zpřístupněna expozice, která
je pozoruhodným dokladem
místní kulturní aktivity obce
a autora. Za necelé dva roky
ji navštívilo již bezmála dva
tisíce návštěvníků, mimo jiné

i odborníci z českých státních galerií.“
Pozn. Text je již staršího data.
Počet návštěvníků galerie se
zvyšuje.
Součástí této vernisáže byl i
křest druhého vydání knihy
Ireny Fuchsové „Když se řekne Fuchsoviny“ .
Irena Fuchsová se narodila
22. června 1950 v Kolíně, kde
pracuje a bydlí. Píše knihy ze
současného života, určené
všem generacím. V knize
„Když se řekne Fuchsoviny“
vzpomíná i na svého kamaráda Antonína Kroču.
„Také nesmím zapomenout
na kamaráda Antonína
Kroču, akademického malíře,
který žije a tvoří v Hukvaldech. Jezdíme za ním každý
rok s lázeňskou terapeutkou

Janou a s mojí přítelkyní, výtvarníci Inez Tuschnerovou,
která má v této knize „svoji“
Fuchsovinu, v kapitole RODINA.TSU. S Inez jsme se před
lety poznaly právě v klimkovických lázních a od té doby
se tady scházíme a obě se
na to celý rok těšíme. Letos
nás Tonda namaloval během
odpoledne všechny tři! A
řeknu vám, byl to zážitek!
Tonda je totiž ďábel! Maluje
prsty, které namáčí do barev
a útočí na plátno, jako by se
s ním bil!“
Z její tvorby jsem vybrala do
obecní knihovny 4 tituly:
Když se řekne Fuchsoviny,
Když je žena v lázních, Když
je muž v lázních, Když syn
píše líp než máma.
Do každé knihy pak autorka
občanům Hukvald napsala
věnování. Tady je jedno z
nich: „Čtenářům hukvaldské
knihovny přeji příjemné čtení a příjemný život!“
V závěru vernisáže se konala
aukce obrazů i výtvarných
děl. Myslím, že za všechny
zúčastněné na vernisáži i
za ostatní příznivce, mohu
popřát oběma hukvaldským
umělcům hodně zdraví a
chuti do další tvůrčí práce.
Alena Lévová

Tenisté bilancovali
rok 2010
V neděli 6. 2. 2011 se uskutečnila valná hromada
tenisového oddílu (TO) při TJ
Sokol Hukvaldy.
Výbor TO hodnotil činnost
oddílu za rok 2010 a předložil k diskusi návrh činnosti
pro rok 2011.
Tenisový oddíl měl v roce
2010 36 členů a členek v katogii dospělých a 14 mezi
dětmi s povinnou školní
docházkou, počet členů je už
po několik let stabilní, zastoupeny jsou téměř všechny věkové kategorie od dětí
předškolního věku po vitální
seniory.
Jako každý rok jsme se starali vlastními silami o tenisové
kurty a související vybavení,
bylo odpracováno 240 brigádnických hodin. Tenisové
kurty a související zařízení
byly po celý rok udržovány
v dobrém stavu, položili
jsme nové umělé lajny na
kurtu číslo 1, natřeli nově
lavičky a odrazovou cvičnou
zeď, dosadili okrasné tůje
kolem hřiště. Poděkování
patří všem, kdo přispěli svým
časem a aktivitou při údržbě
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kurtů a zajištění všech dalších prací.
Pravidelně jsou organizovány tréninky dětí – byli vyškoleni a trenérské zkoušky
složili dva noví trenéři, kteří
se ihned zapojili do práce
s dětmi, aktuálně probíhá
nácvik tenisových dovedností ve školní tělocvičně a bude
pokračovat po zprovoznění
tenisových kurtů venku.
Po několika letech se naši
nejlepší hráči a hráčky přihlásili do okrskových soutěží
neregistrovaných hráčů, kde
v dřívějších letech slavil TO
Hukvaldy nemalé úspěchy.
Obzvláště tým mužů by rád
navázal na úspěšná léta, kdy

Hukvaldy pod vedením pana
Tomáše Elbela soutěž několikrát vyhrály. Pro sezonu 2011
si stanovili neskromné cíle
– postoupit ze základních
skupin do vyšší výkonnostní kategie (přejeme hodně
radosti ze hry a úspěšných
posledních míčů).
V průběhu tenisové sezony

tě rezervu ve využití kurtů po
delší dobu v hlavní sezóně
– k tomu by mělo přispět vybavení kurtů umělým osvětlením. Za tím účelem máme
připraven zpracovaný investiční záměr, byl požádán stavební úřad o udělení příslušných povolení. Obracíme se
touto cestou na všechny, kdo
by mohli finančně, materiálně, dodavatelsky přispět k
realizaci tohoto záměru, aby
dali o sobě vědět – rádi jejich
nabídek využijeme – děkujeme předem jménem všech
zájemců o tenisovou hru.
Připomínáme tímto všem
spoluobčanům, že na našich kurtech si může zahrát
každý, kdo má o hru zájem,
kurty po celou sezonu
zájemcům pronajímáme za
bezkonkurenční ceny.

byly zorganizovány turnaje
pro členy TO a příchozí veřejnost – bylo jich celkem 10, za
účastnicky nejvíce obsazené
lze označit tradiční Family
open (turnaj čtyřher dvojic
rodinných příslušníkům) a
turnaj smíšených čtyřher na
ukončení sezony – ve stylu RETRO. Vedle sportovní

stránky se snažíme, aby to
byly zároveň přátelská setkání všech hráčů a příznivců tenisu našich obcí s příjemným
prožitím aktivně stráveného
času.
V roce 2011 chceme pokračovat ve všech osvědčených
aktivitách. Rádi bychom dále
rozšířili i nabídku sportovního vyžití na našich kurtech.
Vzhledem k relativně krátké
sezoně v našich povětrnostních podmínkách vidíme ješ-

K větší informovanosti nejen
sportovních nadšenců ale
i dalších zájemců o dění
v tenisovém oddílu byly vytvořeny internetové stránky,
kde pravidelně zveřejňujeme
aktuální inoformace o dění
v tenisovém oddílu, plánovaných akcích, brigádách,
mistrovských utkáních, možnostech pronájmů atd. Naše
stránky najdete na adrese
www.tenishukvaldy.cz.
Za výbor TO,
Jaroslav Janošek,
předseda oddílu
25

Historické perličky ze sčítání lidu
Evangelium svatého Lukáše hovoří o nařízení římského císaře Augusta a jeho snaze popsat
celý svět, kvůli které se museli dostavit všichni ke sčítání lidu do míst, kde trvale bydleli.
Tesař Josef se svou ženou Marií, toho času v požehnaném stavu, se vydali kvůli sčítání lidu z
Nazaretu do Betléma, kde se jim narodil syn Ježíš. Nebýt sčítání lidu, mohlo se stát, že se Ježíš
narodil v Nazaretu místo v Betlémě.

Sčítání lidu 2011

Sčítání lidu, tažného dobytka a
domů v roce 1770 se konalo na
základě císařského ediktu Marie
Podle zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu,
Terezie. Pro potřeby tohoto sčítádomů a bytů v roce 2011, bude na celém území
ní bylo poprvé uloženo očíslovat
České republiky provedeno ke dni 26. března
všechny domy a po sčítání bylo
zakázáno měnit příjmení. Do této
2011 sčítání lidu, domů a bytů.
doby se oficiálně používala pouze
křestní jména, doplňovaná podle
vlastností, povolání či postojů
daného člověka. Tato přízviska
ale nebyla nikde zakotvena a mohla se měnit.
To skončilo při tomto sčítání a začala platit
dědičnost příjmení.
Za první moderní sčítání na našem území je
označováno sčítání uskutečněné v roce 1869.
Zákonem byla stanovena desetiletá perioda
všech dalších sčítání s tím, že se musela konat
vždy ze Silvestra na Nový rok. Toto sčítání
také poprvé vycházelo z doporučení a zásad,
které stanovily mezinárodní kongresy, konané v druhé polovině devatenáctého století.
Ten, kdo odmítl poskytnout údaje nebo je
poskytl nepravdivě, mohl dostat pokutu v
rozmezí 1 – 20 zlatých nebo být odsouzen až
na 4 dny do vězení.
Desetiletá perioda sčítání se od roku 1869 na
území současné České republiky stále dodržuje s jedinou výjimkou. Tou byl rok 1940, kdy
se sčítání neuskutečnilo kvůli druhé světové
válce.
(Převzato z časopisu Veřejná správa 4/2011)

26

Činnost klubu
seniorů v roce
2010
Naše doba je úžasná raketovým rozvojem
techniky a všech souvisejicích vymožeností.
V touze po nich se peníze staly nepřemožitelnými vládci. Lidé touží po nových věcech,
které ani nepotřebují, které jejich život nezkvalitní. Proto jsme plán činnosti zpracovali
podle hesla: „Ať se vydáme kamkoli, vždycky
máme co obdivovat, co nás obohatí.“ Zájezdy v roce 2010 připravili manželé Holubovi,
Válkovi, Vašendovi a Vondrovi. Navštívili
jsme Polsko, automobilku Hyundai, pálenici
ve Frýdku, hasičské muzeum v Ostravě, obchodní centrum Globus, solnou jeskyni ve
Štramberku, výrobnu svíček v Rožnově pod
Radhoštěm, ve Zlíně muzeum obuvi, Hanze-

Zápis žáků do 1.ročníku
Letošní zápis do 1. třídy proběhl ve středu 3. února. Již před třetí hodinou, kdy měl zápis oficiálně začít, byla třída plná budoucích prvňáčků a jejich rodičů.
Zatímco rodiče vyplňovali dotazník, děti plnily úkoly na připraveném pracovním listu. Kromě
grafických cviků a vybarvování korálků musely nakreslit postavu – nejčastěji malovaly maminku.
Po splnění první části zápisu přešly děti s paní učitelkou do vedlejší třídy, kde prokazovaly
znalosti z počítání, recitovaly, skládaly puzzle, zavazovaly mašličku, porovnávaly předměty
a vykonávaly spoustu dalších jednoduchých úkolů. Paní učitelky si všímaly, jak děti navazují
kontakt, jak se vyjadřují a zda jsou schopny udržet pozornost a soustředit se na daný úkol.
Všichni předškoláci byli za svou snahu odměněni malým dárkem.
K letošnímu zápisu přišlo 19 dětí. Doufáme, že se v příštím školním roce sejdeme společně
v první třídě.
Mgr. Lenka Stiborková

lky a Zikmunda, národopisce
Bartoše, expozici animovaného filmu Hermíny Tyrlové
a Luhačovice. Na operetu
Mamzelle Nitouche jsme jeli
do divadla Jiřího Myrona v
Ostravě. Uskutečnili jsme
sedm přednášek. Navštívili
nás zástupci Policie České
republiky z Palkovic, kteří nás
seznámili s trestnou činností páchanou na seniorech.
Přednášku doplnili autentickými videonahrávkami. O
zdravém životním stylu měla
přednášku p. J. Hložánková,
která v dohodnuté čtvrtky
vede cvičení pro seniory. O
Mezinárodním hudebním
festivalu Janáčkovy Hukvaldy
hovořil p. Hubeňák,
který měl i další přednášky
na téma „ Zašlé časy Hukvald
podle J. V. Sládka“ a z jeho
knihy Hukvaldské siluety

přečetl dvě povídky. Paní V.
Orviská vyprávěla o Turecku.
Vyprávění doplnila videozáznamem. Videa a diapozitivy
připravované p. A. Slívou
nám říkají: „Člověče, zastav se
a vychutnej si každou chvíli,
kterou můžeš prožít mezi
lidmi. Hlavně nezůstávej
sám nebo zanevřeš na sebe
i druhé a odpovědí ti bude
nemoc.“ Shlédli jsme diapozitivy z činnosti klubu v letech
1980 - 1990. Z videa jsme
si připomněli kulatá výročí
členů, zlatou svatbu manželů
T. a M. Bujnoškových, činnost
klubu v roce 2009, obdivovali
krásu Hukvald a okolí. Manželé Vondrovi nás na vycházkách zavedli do společenského centra v Rychalticích, na
hukvaldský hrad, do obory
na pečeného pstruha a na
Fojtovy vrchy. Rovněž zajistili

dvě vystoupení souboru Radost. Pěkná byla oslava Dne
matek, Mikulášská nadílka
a rozloučení s rokem 2010.
U příležitosti zahájení XVII.
ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovy
Hukvaldy navštívila náš klub
paní Livie Klausová. Dalšími
hosty byli p. J. Michnová,
p. poslanec Ing. J. Carbol,
pan Mgr. L. Bujnošek, p. Ing.
I. Hrčková. Pokud se říká,
že mladí lidé ztrácí vztah k
seniorům, jsme vděčni za to,
že na Hukvaldech to neplatí. Děkujeme pracovníkům
Obecního úřadu Hukvaldy a
zastupitelům obce za zájem
a finanční podporu.
Marie Grygarová
za klub seniorů
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text: Kateřina Eliášová

Golf

na Hukvaldech

V roce 2010 se hukvaldští rodáci Tereza
Matulová a Martin Matula ve spolupráci
s dalším golfovým nadšencem Zbyhněvem
Bartulcem rozhodli uskutečnit svou dlouholetou myšlenku a využít rozsáhlé pozemky
na Hukvaldech k výstavbě nízkorozpočtového golfového hřiště.
Projekt počítá s 9ti jamkovým hřištěm s PARem 1x33 = 66 s odpovídajícím zázemím.
Bude se jednat o tzv. přírodní golfové hřiště.
Studii golfového hřiště na Hukvaldech
zpracoval architekt Ing. Jiří Velden, který
se výstavbě golfových hřišť věnuje již léta
a patří ke špičkám v tomto oboru. K jeho
projektům patří mimo jiné úpravy hřiště
na Zámku Štiřín, hřiště ve Staré Boleslavi či
Praze Hodkovičkách.
V průběhu sezóny roku 2010 bylo na pozemcích vysazeno cca 500 stromů a provedeny pozemní úpravy. Byla vybudována
vodní tůň, odpočinková zóna na třetí jamce
a zahájeny stavební úpravy malé klubovny.
Do roku 2011 vstupují investoři s plánem
zkolaudovat klubovnu a provést terénní
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úpravy zázemí a prvních šesti jamek. Pro
opravdové golfové nadšence bude těchto
šest jamek otevřeno i za předpokladu, že
greeny ještě nebudou zcela profesionální.
V roce 2012 je plánováno zprovoznění
zbývajících tří jamek. Do doby než vzniknou
profesionální greeny se na hřišti bude hrát
tzv. zimní golf. Navíc v zimních měsících
budou areál golfového hřiště moci využívat
běžkaři.
Golfový klub Hukvaldy byl schválen Ministerstvem vnitra jako občanské sdružení a
zároveň požádal Českou golfovou federaci o
přijetí mezi golfové kluby.
Investoři věří, že golfové hřiště bude přínosem pro celou obec Hukvaldy, neboť nabídne její další využití jak pro golfové hráče
odjinud, tak pro hukvaldské členy, přičemž
ti nejmenší budou moci začít hrát golf v tzv.
golfové školičce pod dohledem profesionálního trenéra.
Více informací včetně aktuálních zpráv najdete na www.golfhukvaldy.cz.

Kolik nás je?
K 1. 1. 2011 žilo na území obce Hukvaldy 1960 obyvatel. Oproti loňskému roku je to o 37
občanů více. Mužů je 960, žen 1000. Děti do 15-ti let 264. Nejstarší muž se narodil v roce 1915,
zatímco nejstarší žena je o rok a 7 dnů mladší, narodila se totiž v roce 1916. Nejvíce občanů
bydlí v části Rychaltice – 708, na Hukvaldech – 549, následuje Dolní Sklenov s 505 obyvateli,
přičemž nejméně obyvatel žije na Horním Sklenově – 198. V roce 2010 se v naší obci narodilo
20 dětí, z toho 7 chlapců a 13 dívek. Máme tu dokonce dvoje dvojčata. Naopak zemřelo 17
občanů, z toho 7 žen a 10 mužů. Co se týká výstavby, tak v roce 2010 bylo číslo popisné přiděleno šesti novým objektům k bydlení. Podrobnější informace nám jistě přinese letošní sčítání
lidu, které právě v těchto dnech probíhá.
Marta Sobotíková, matrikářka
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Přehled činnosti obecní knihovny při
Základní a Mateřské škole Leoše Janáčka na Hukvaldech v roce 2010
V roce 2010 bylo registrováno 247 čtenářů, což je vzhledem k počtu 1952 obyvatelů v obci 12,60 %.
Z počtu 247 čtenářů činí mládež do 15-ti celkem 111.
Knihovnu navštívilo celkem 2267 čtenářů, z toho 45 mládeže využilo internet.
Ve spolupráci se školou proběhly kulturní a naučné akce s účastí 293 mládež + dospělí.
Stav knižního fondu
K 31. 12. 2009 činil knižní fond					
V roce 2010 přírůstek						
V roce 2010 úbytek						

9.665 svazků
218 svazků
261 svazků

Stav knižního fondu k 1. 1. 2011					
Z toho naučná literatura pro mládež dospělé			
Krásná literatura pro mládež a dospělé				

9.622 svazků
1.968 svazků
7.654 svazků

Výpůjčky celkem:						
Z toho naučná - dospělí						
Krásná - dospělí							
Naučná - mládež							
Krásná - mládež							
Výpůjčky periodik						

10.886 svazků
655. svazků
6.059 svazků
454 svazků
1.641 svazků
2.077

Náklady na pořízení knižního fondu činily v roce 2010 celkem 34.871,- Kč včetně periodik – z toho nákup a předplatné periodik 5.520,- Kč.
Registrační poplatek zaplatili všichni registrovaní čtenáři ve výši 9.505,- Kč.
Doprovodné akce knihovny v roce 2010
1. Pravidelná účast knihovnice na aktivech knihovníků povodí Ondřejnice pořádaných Mě knihovnou Brušperk.
2. 2 exkurze žáků 3. a 5. ročníku - spojeno s besedou o knize a čtenou ukázkou na téma:
- 3. ročník Karel a Josef Čapek Dášenka, Povídání o pejskovi a kočičce
- 5. ročník Pověsti Moravy a Slezska
3. V průběhu roku instalovány 4. výstavky prací žáků v prostorách knihovny.
4. Zveřejňování nově zakoupených knižních titulů a nejžádanějších titulů – nástěnka + občasník
5. Informace o činnosti knihovny – hukvaldský občasník
6. Noc s Andersenem
7. Komu čtení nevadí – soutěž 1. – 9. ročník – vyhodnocení
8. Čtenář roku 2009 – vyhodnoceno 10 čtenářů, z toho mládež 5
9. Metodické návštěvy Mě knihovny Brušperk – 3 akce se zápisem
10. Výměnný knižní fond – knihy dodává Mě knihovna Brušperk – v průběhu roku 3x – průměrný počet dodaných titulů 50 ks
V roce 2010 i nadále knihovnice úzce spolupracovala s vedením školy a pedagogickými pracovníky. Tato skutečnost zaslouží poděkování.
Vzhledem k tomu, že k 1. 1. 2010 byla do obecní knihovny přestěhována žákovská knihovna, stoupl počet čtenářů z řad mládeže do 15 –ti let. Děti pravidelně knihovnu navštěvují – zaslouží si pochvalu.
V závěru tohoto hodnocení patří poděkování za spolupráci také paní Karle Klečkové a paní Stanislavě Fojtíkové.
Svatava Hrabovská/knihovnice
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Hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí šk. r. 2010/2011
Klasifikace:
Průměr školy:				
Nejlepší průměr:				
Nejhorší průměr :			
Zameškané hodiny celkem:		
Neomluvené :				
Nejmenší počet zameškaných hodin:
Největší počet zameškaných hodin:

1,51
1. ročník		
9. ročník		
5 989		
0
1. ročník		
9. ročník		

1,11
2,06
průměr na jednoho žáka: 38,71
průměr:
průměr:

16,43
63,88

Výsledky klasifikace:
počty žáků

Chování:
počty žáků

Akce tříd v rámci vyučování nebo v době mimo vyučování za 1. pololetí šk. r. 2010/2011.
Den s Lesy ČR, slavnostní vyhodnocení soutěže Ekologická škola v Moravskoslezském kraji – získání referenčního
listu, konference v ZOO Ostrava, Strašidelné odpoledne, výchovné koncerty – Pochodem a tancem a Koncert
proti násilí, prezentace projektu Comenius pro celou školu, výjezd do Itálie v rámci projektu Comenius, projekt
Děti dětem, vánoční besídky, prevence sociálně patologických jevů – přednáška Policie ČR, návštěva žáků školy
z polské Wisły v rámci získané dotace z programu EU - přeshraniční spolupráce, projekt ENVIGAME – získaná
dotace z EU, oslavy 30. výročí otevření nové budovy školy, plavecký výcvik, florbalový turnaj v Kozlovicích a v
Brušperku, Orion Florbal Cup Brušperk, halová kopaná Stará Ves, turnaj v bowlingu, školní kolo recitační soutěže,
lyžařský kurz pro žáky 2. st. a další.
Mgr. Alena Lévová/ředitelka školy
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Investiční akce:
Rekonstrukce kabin v areálu fotbalového hřiště TJ Sokol Hukvaldy
Už v minulém volebním období bylo rozhodnuto o rekonstrukci nevyhovujících kabin na fotbalovém hřišti TJ
Sokol Hukvaldy, které nesplňovaly současné požadavky na kvalitu vybavení ani stávající hygienické normy. Původně byly kabiny v majetku TJ Sokol, ale z důvodu snadnějšího získání dotací, které by pomohly s financováním
celého investičního záměru, byly pak převedeny do majetku Obce Hukvaldy. Práce na rekonstrukci kabin byly
rozděleny na 3 etapy:
Původní plán postupu prací při celkové realizaci
1. etapa Rekonstrukce stávajících kabin (bylo zažádáno o dotaci, která nebyla přiznána, žádost je podána znovu,
čeká se na schválení na jaře 2011 (5 872 685 Kč))
2. etapa Rekonstrukce garáže (přiznaná dotace SZIF 954 000 + dotace z Moravskoslezského kraje 230 500 Kč)
3. etapa Přístavba spojovacího traktu a klubovny (vlastní zdroje 2 482 080 Kč)
Skutečnost :
1. etapa Rekonstrukce garáže - tato budova může fungovat nezávisle na stavu kabin, rekonstrukcí vznikly 2
místnosti, skladovací prostor a přístupová chodba
2. etapa Spojovací krček – Z důvodu nepřiznání dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko
na rekonstrukci stávajících kabin se Zastupitelstvo obce Hukvaldy rozhodlo přistoupit ke stavbě Spojovacího
traktu a přístavbě klubovny se zafinancováním z vlastních zdrojů obce (2 482 080 Kč)
3. etapa Rekonstrukce stávajících kabin, čeká se na schválení dotace březen - květen 2011
Z důvodu změny postupu v pořadí jednotlivých etap došlo k určitým problémům, které si pak vyžádaly vznik
víceprací, které zvýšily náklady o 114 718,- Kč s DPH např. :
- vytvoření nosné konstrukce (ocelového rámu) pro novou střechu tak, aby se nemuselo zasahovat do stávající
stávající střechy a objekt kabin mohl být využíván;
- zhotovení bednění a úprava úžlabí stávající střechy tak, aby byl zajištěn odvod vody ze stávající střechy;
- zajištění rozvodu elektřiny a umístění nového rozvaděče, který měl být osazen až při rekonstrukci samotných
kabin, dále pak dotažení dalších dvou zásuvek 380W, které by měly napájet nová črpadla, popř. nové osvětlení
tenisového hřiště a napojení přístavby klubovny;
-dodatečné odvětrání stávajících záchodů namontováním ventilátorů.

Rekonstrukci původní garáže, na kterou Obec Hukvaldy získala dotaci, provedla firma NOSTA, s. r. o. z Nového
Jičína, budova je řádně zkolaudována a předána do užívání. Stavbu spojovacího traktu, kterou obec financovala
z vlastních zdrojů, pak provedla firma Severomoravská stavební společnost s. r. o. z Nového Jičína. Stavba byla
předána dne 5. 1. 2011, ale zatím nemůže být zkolaudována z těchto důvodů: nemůže být používáno nové sociální zařízení, nelze je napojit do stávající jímky, která je uprostřed objektu a musí být napojeno na novou jímku,
která však byla součástí rozpočtu při vlastní rekonstrukci kabin. V současnosti očekáváme vyjadření o získání či
nezískání dotace z programu rozvoje venkova na poslední etapu rekonstrukce. V případě nezískání dotace je v
předkládaném rozpočtu obce na rok 2011 počítáno s částkou na dokončení celého díla.
Ivana Hrčková
místostarosta obce
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Investiční akce:
Zateplení a výměna oken v Základní a mateřské škole Leoše Janáčka na Hukvaldech
Předmětem projektu je realizace úspor energie v objektu Základní školy Leoše Janáčka. Navrhované opatření
spočívá v zateplení obvodových stěn, výměně výplní a zateplení stropu pod střechou. Na tuto investiční akci
byl zpracován projekt a bylo zažádáno o dotaci ze Státního fondu životního prostředí a Operačního programu
životního prostředí.
Dotace byla v loňském roce přiznána.
Celkové náklady projektu ................................... 24 824 145,- včetně DPH
Výše přiznané dotace ............................................ 5 763 714,- z OPŽP (Operační program životního prostředí)
339 042,- z SFŽP (Statní fond životního prostředí)
Celkem přiznaná dotace ....................................... 6 102 756,Celkové uznatelné náklady .................................... 6 780 840,Celkové neuznatelné náklady.............................. 18 043 305,Uznatelné náklady jsou práce (včetně materiálu), které souvisí jen se zateplením a výměnou oken. Ostatní náklady jsou tzv. neuznatelné. Výše dotace je pak určena v procentech dle dotačního titulu pouze z nákladů uznatelných.
Jelikož celkové náklady spojené s realizací tohoto projektu se nám zdály nepřiměřeně vysoké, provedli jsme
kroky, které by měly směřovat ke značné úspoře.
V prvé řadě se jednalo o přepočítání stávajícího rozpočtu, kdy jsme se dostali na částku 18 757 730,- včetně
DPH.
V projektu se mimo jiné počítá s vybouráním obvodového pláště budovy a posléze s opětovným vyzděním tvárnicemi Ytong. Tyto práce tvoří poměrně značnou částku z celkové realizační ceny a jedná se o náklady neuznatelné, na které se dotace nevztahuje.
Tyto práce měly být provedeny na základě statického posudku, který je součástí technické zprávy. Proto jsme
nechali provést nové statické posouzení, abychom zjistili, zda jsou tyto práce nezbytně nutné. Z nové zprávy
vyplynulo, že původní konstrukce jsou dostatečně únosné pro nově působící zatížení a lze ponechat jak štítové
stěny, tak i obvodové panely z plynosilikátu. Bude tak docíleno značné úspory, a to cca 4,5 mil korun. Díky těmto opatřením se dostáváme na částku podstatně nižší než v původním rozpočtu.
Dále můžeme počítat s další úsporou, a to v rámci nabídek realizačních firem při výběrovém řízení. Práce na
realizaci projektu by mohly začít ještě v letošním roce v době letních prázdnin.
Mgr. Luděk Bujnošek
starosta obce

Návštěva polské Wisły
Dne 18. ledna 2011 navštívila delegace naší obce v čele se starostou Luďkem Bujnoškem spřátelené město
Wisła v Polsku, a to jednak z důvodu obnovení přátelských vazeb, ale i za účelem projednání organizace Mezinárodních sportovních her ve fotbale, tenise, volejbale a hasičské soutěži. Na pořádání této akce žádala obec
o dotaci z Fondu mikroprojektů ERB, který je realizován v rámci OPPS CZ-PL 2007-2013 a je spolufinancován z
ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj).
V případě přijetí dotace by se tyto hry měly konat v termínu od 1. - 3. července 2011 za spoluúčasti sportovců a
hasičů z Hukvald, Fryčovic a polské Wisły.
Ivana Hrčková, místostarostka
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Placení místního poplatku za odpady v roce 2011
Dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 je místní poplatek pro občany, kteří mají v obci trvalý pobyt
stanoven na rok 2011 v částce 400,- Kč za osobu.
Úlevy: poplatníku, který využívá ekologická paliva (plyn, elektřina, solární energie) je poskytnuta úleva z poplatku ve výši 25 %. Částka na kalendářní rok tedy činí 300,- Kč/osoba.
Pro osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci (chataři)
je místní poplatek stanoven na rok 2011 v částce 500,- za objekt.
Místní poplatek jste povinni zaplatit v termínu do 30. 4. 2011
1. bezhotovostním převodem na bankovní účet Obce Hukvaldy číslo 100411835/0300
VS za poplatek z komunálního odpadů se skládá z čísla 1337 + č. domu + část obce
(Hukvaldy - 1, Dolní Sklenov - 2, Horní Sklenov - 3, Rychaltice - 4)
2. v hotovosti v pokladně Obecního úřadu Hukvaldy.
Je-li poplatek odváděn společným zástupcem a činí–li poplatková povinnost více jak 1000,-, pak je splatná ve
dvou stejných splátkách, z nichž první je splatná nejpozději do 30. 4. a druhá nejpozději do 30. 9. příslušného
kalendářního roku. Poplatek za kalendářní rok může být zcela uhrazen i ve lhůtě pro první splátku.

Placení místního poplatku ze psů v roce 2011
Dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2010 o místních poplatcích je místní poplatek stanoven na rok 2011 v částce
100,- Kč/psa
400,- Kč za druhého psa a každého dalšího
200,- Kč za každého druhého psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího důchodu.
Místní poplatek jste povinni zaplatit v termínu do 31. 3. 2011 jednorázově
1. bezhotovostním převodem na bankovní účet Obce Hukvaldy číslo 100411835/0300
VS za poplatek ze psů se skládá z čísla 1341 + č. domu + část obce
(Hukvaldy - 1, Dolní Sklenov - 2, Horní Sklenov - 3, Rychaltice - 4)
2. v hotovosti v pokladně Obecního úřadu Hukvaldy.

Platba za užívání obecní televize
MINI nabídka 80,-/měsíc
ZÁKLADNÍ 170,-/měsíc
FILMOVÁ 430,-/měsíc
Platby jsou splatné dle uzavřených smluv vždy však do 10. dne v měsíci období, za které platíte.
Platbu můžete provést v pokladně OÚ, nebo na účet Obce Hukvaldy: 100411835/0300
VS pro kabelovou televizi se skládá z čísla 3341 + č. domu + část obce (Hukvaldy - 1, Dolní Sklenov - 2, Horní
Sklenov - 3, Rychaltice - 4)
VS pro internet se skládá z čísla 13341+ č. domu + část obce (Hukvaldy - 1, Dolní Sklenov - 2, Horní Sklenov - 3,
Rychaltice - 4)
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Platba za užívání internetu
START		
MINI		
PROFI		
FIRMA		

100,-/ měsíc
190,-/ měsíc
290,-/měsíc
390,-/ měsíc

Platby jsou splatné dle uzavřených smluv vždy však do 10. dne v měsíci období za které platíte.
Platbu můžete provést v pokladně OÚ, nebo na účet Obce Hukvaldy: 100411835/0300
VS pro kabelovou televizi se skládá z čísla 3341 + č. domu + část obce (Hukvaldy - 1, Dolní Sklenov - 2, Horní
Sklenov - 3, Rychaltice - 4)
VS pro internet se skládá z čísla 13341+ č. domu + část obce (Hukvaldy - 1, Dolní Sklenov - 2, Horní Sklenov - 3,
Rychaltice - 4)

Přehled přijatých usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Hukvaldy,
ze dne 14. 12. 2010
1/14 – Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje Program 1. zasedání Zastupitelstva obce Hukvaldy v předloženém znění:
1. Kontrola usnesení – zpráva ověřovatelů zápisu.
2. Volba stálé návrhové komise.
3. Jmenování stálých ověřovatelů zápisu.
4. Jednací řád zastupitelstva obce Hukvaldy.
5. Volba členů výborů finančního a kontrolního.
6. Informace o plnění rozpočtu k 30. 11. 2010.
7. Rozpočtové provizorium na rok 2011.
8. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
9. Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích.
10. Přijetí dotace Obnova veřejného osvětlení a schválení smlouvy o poskytnutí dotace.
11. Různé: - stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce Hukvaldy,
- přenesení pravomocí na radu obce,
- zateplení budouvy ZŠ a MŠ L. Janáčka,
- Dodatek č. 1 k dohodě s Římskokatolickou farností.
12. Diskuse, závěr.
13:0:1
1/15 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy bere na vědomí kontrolu usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce Hukvaldy, konaného dne 23. 08. 2010.
14:0:0
1/16 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hukvaldy, konaného dne 10. 11. 2010.
13:0:1
1/17 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje složení stálé návrhové komise Mgr. Alena Lévová, RNDr. Jiří Maťa.
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10:1:3
1/18 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy jmenuje stálé ověřovatelé zápisu p. Jiřího Sedláře a Ing. Ivo Dienelta.
11:0:3
1/19 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Hukvaldy po provedených
úpravách.
14:0:0.
1/20 Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje pětičlenný kontrolní výbor.
14:0:0
1/21 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje dle § 84 odst. 2 písm.m) zák. 128/2000 Sb; o obcích (obecní zřízení), v platném znění, výbor kontrolní ve složení: Bc. Lukáš Strakoš, Pavel Šlosar, Bc. Jan Sasín, Ing. Martin Dryják,
p. Ivana Kapsiová.
14:0:0
1/22 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje dle § 84 odst. 2 písm.m) zák. 128/2000 Sb; o obcích (obecní zřízení), v platném znění, předsedou kontrolního výboru Bc. Lukáše Strakoše.
13:0:1
1/23 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy bere na vědomí informaci o plnění Rozpočtu obce Hukvaldy k 30. 11. 2010.
14:0:0
1/24 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje Rozpočtové provizorium obce Hukvaldy na rok 2011.
13:0:1
1/25 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Hukvaldy č. 1/2010 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů s účinností od 1. 1. 2011.
14:0:0
1/26 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Hukvaldy č. 2/2010 o místních
poplatcích s účinností od 1. 1. 2011.
14:0:0
1/27 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje přijetí dotace ve výši 900.299,- Kč z Programu rozvoje venkova,
Státního zemědělského intervenčního fondu na realizaci díla Obnova veřejného osvětlení v obci Hukvaldy –
I.etapa.
14:0:0
1/28 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje uzavření Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR mezi Obcí Hukvaldy, zastoupenou starostou Mgr. Luďkem Bujnoškem a Státním zemědělským intervenčním fondem, se sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, zastoupený Ing. Pavlem Jarošem, ředitelem, na realizaci
díla Obnova veřejného osvětlení v obci Hukvaldy – I. etapa, ve výši 900.299,- Kč.
14:0:0
1/29 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy zmocňuje starostu Mgr. Luďka Bujnoška k podpisu Dohody o poskytnutí
dotace – viz. usnesení č. 1/28.
14:0:0
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1/30 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje odměny neuvolněným členům Zastupitelstva obce Hukvaldy ve
výši a s účinností dle přílohy č. 1.
8:2:4
1/31- Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje přenesení pravomoci na Radu obce Hukvaldy ve smyslu § 102
odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění provádět rozpočtová opatření
ve výši do 100.000,- Kč v části příjmů i výdajů v jednotlivých případech. V části příjmů provádět rozpočtování
opatření ve finančních vztazích k jinému rozpočtu bez omezení. V části příjmu i výdajů provádět rozpočtová
opatření na základě vyšších rozpočtů u tzv. průtokových dotací (transférů) pro příspěvkovou organizaci.
10:0:4
1/32 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy bere na vědomí informaci p. starosty o možnosti přijetí dotace z Fondu
soudržnosti (EU) ve výši 5. 763.714,- Kč a ze Státního fondu životního prostředí ve výši 339.042,- Kč na akci zateplení budovy základní školy.
14:0:0
1/33 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy bere na vědomí informaci p. místostarostky Ivany Hrčkové o postupu prací
na realizaci díla přístavba spojovacího traktu TJ Sokol Hukvaldy.
13:0:1
1/34 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k smlouvě o dílo č. 33/24/06/10 ze dne
24. 6. 2010, mezi Obcí Hukvaldy zastoupené starostou Mgr. Luďkem Bujnoškem a Severomoravskou stavební
společností, s. r. o., Suvorovova 573, Šenov u Nového Jičína, zastoupena Ing. Miroslavem Hruškou, ředitelem.
Předmětem dodatku je úhrada víceprací na akci „Přístavba spojovacího traktu mezi stávající kabiny a garáži v
areálu TJ Sokol Hukvaldy“ v celkové výši 114.718,- Kč.
13:0:1
1/35 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy zmocňuje starostu obce Hukvaldy podpisem Dodatku č. 1, viz. usnesení
1/34.
13:0:1
1/36 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o spolupráci a financování
projektu „Společenské centrum pro volnočasové aktivity děti a mládeže“, mezi Obcí Hukvaldy, zastoupenou
starostou Mgr. Luďkem Bujnoškem a Římskokatolickou farností Rychaltice, zastoupenou p. Th. Lic. Dariuszem
Jędrzejskim. Předmětem dodatku je sjednocení termínu podání monitorovacích zpráv.
13:0:0
1/37 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy zmocňuje starostu Mgr. Luďka Bujnoška podpisem smlouvy, viz. usnesení
1/36.
13:0:0
1/38 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy bere na vědomí informaci p. starosty o činnosti Rady obce Hukvaldy za
období od 10. 11. 2010 do 14. 12. 2010.
12:0:2
1/39 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy ukládá Radě obce Hukvaldy přepracovat Přehled přijatých usnesení z 1. a 2.
schůze Rady obce Hukvaldy.
11:0:3				
Z: Rada obce		
T: příští schůze Rady obce Hukvaldy
1/40 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy ukládá vedení obce Hukvaldy svolat jednání Rady obce Hukvaldy za účasti
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ostatních zastupitelů o návrhu Programu rozvoje obce Hukvaldy na období 2011-2014.
10:0:4				
Z: ST,MS		
T: 31. 01. 2011
1/41 -Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje pětičlenný finanční výbor.
12:0:2
1/42 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje dle § 84 odst. 2 písm. m) zák. 128/2000 Sb; o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, výbor finanční ve složení :
p. Jiří Sedlář, Mgr. Ida Klosíková, p. Antonín Kuboš, Ing. Lubomír Piskoř, Th. Lic. Dariusz Jędrzejski.
8:1:5
1/43 - Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje dle § 84 odst. 2 písm.m) zák. 128/2000 Sb; o obcích (obecní zřízení), v platném znění, předsedou finančního výboru p. Jiřího Sedláře .
11:0:3

Projednáno bez přijatého usnesení:
- Zastupitelstvo obce Hukvaldy schvaluje dle § 84 odst. 2 písm. m) zák. 128/2000 Sb; o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, výbor finanční ve složení :
p. Jiří Sedlář, Ing. Lubomír Piskoř, Th. Lic. Dariusz Jędrzejski.
7:2:5
V Hukvaldech 14. 12. 2010

poškození lávky přes řeku v Rychalticích u fary
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Ohlédnutí za komunálními volbami.
Podzimní, komunální volby v naší obci přinesly zásadní změny, zejména, výměnu vedení obce. Otázka, proč?
Hodnocení práce starostky a místostarosty našimi občany včetně celého uplynulého volebního období bylo kladné.
Velký počet preferenčních hlasů pro místostarostu a starostku bylo dokladem spokojenosti s vedením obce.
Je pravdou, že současný volební systém zatím tuto skutečnost nebere v úvahu. Zdravý rozum by to však měl brát v
úvahu. O volbě starosty a místostarosty vždy rozhodují nově zvolení zastupitelé, zastupující jednotlivé politické
strany a hnutí. V našem případě to bylo 15 zastupitelů, zastupující celkem 7 subjektů (Nestraníci neobsadili žádný
mandát). Přestože ČSSD obsadila nejvíce mandátů, výsledek voleb neurčil jednoznačně vítěze. ČSSD získala 4
mandáty, Hukvaldy 20 + 10 mají 3 mandáty, KDU-ČSL rovněž 3 mandáty, ostatní sdružení po jednom mandátu.
Rozhodující, ne-li stěžejní, na obsazení funkcí starosty a místostarosty bylo povolební vyjednávání. Nejsilnější
ČSSD vyjednávala spektrem všech politických stran a uskupení, ale k dohodě došlo pouze s KDU-ČSL, společně
mají v zastupitelstvu 7 zastupitelů. Obdobně vyjednávalo ostatních 5 subjektů. Zastupitelé z těchto 6 stran a uskupení společně vytvořili koalici s počtem 8 zastupitelů. Povolebním vyjednáváním se vytvořily dvě velmi těsné koalice. Výsledek se projevil při volbě starosty a místostarostky. Osobně respektuji výsledek voleb. Co mi však vadí
a co jsem nechápal, je důvod změny. Jasnou odpověď jsem získal na prosincovém zasedání zastupitelstva. Jednání
probíhalo podle programu, nervozita starosty byla zřejmá, to chápu. Volba výboru kontrolního probíhala bez větších
problémů. Při volbě výboru finančního nastal problém a velmi jsem se podivil, když navrženi kandidáti z řad
silnější, 8-ti členné koalice, kterou tvoří (p.Hrčková, p. Lévová, p.Slaná, p.Sedlář, p.Sobotík, p.Dienelt, p.Bujnošek, p.Maťa), neprojevili zájem pracovat ve výboru, pouze p. Sedlář souhlasil s členstvím ve výboru finančním.
Za člena výboru finančního byl také zvolen p.farář Jedrzejski a p. Piskoř Luboš (sice v jeho nepřítomnosti, ale
prý souhlasil). Další kandidát na člena výboru z řad zastupitelů nebyl. Nastala volba. Výbor v takto navrženém
složení neprošel, získal jenom 7 hlasů. Znovu byli navrženi na doplnění další kandidáti, p. Antonín Kuboš a p. Ida
Klosíková. Tento návrh prošel a předsedou výboru finančního byl zvolen p. Jiří Sedlář. Nezájem o práci ve výboru,
zejména, u „koaliční osmičky“ mě opravdu překvapil. Další problém nastal při jednání o zateplení a výměně oken
v základní škole. Projekt počítá s částkou cca 24 mil. Kč, bývalé vedení zajistilo dotaci ve výši cca 6 mil. Kč, obec
by musela dofinancovat tuto akci částkou cca 18 mil. Kč. Pan starosta uváděl nějaké návrhy na snížení ceny díla,
tomu jsem neporozuměl, bylo to zmatečné.
V závěru jednání p. Antonín Petratur přečetl dopis p. Jaroslavy Michnové, adresovaný zastupitelům neboť nebyla přítomna, ale byla řádně omluvena. Dopis se týkal upozornění na pochybení v radou přijatých usneseních a
nesrovnalosti v zápisu. Když p. Petratur dopis začal číst, p. Sobotík, p. Dienelt a p. Maťa odešli ze sálu do předsálí.
Viděl jsem, jak se u pultu v předsálí bavili. Jistě zajímavé? Tu mi najednou byla jasná volba nového vedení obce.
Zloba a pohrdání, vyslechnout oprávněnou kritiku. Osobní nenávist nepatří do politiky. Bohužel, p. Sobotík „bojuje“ proti p. Michnové již 12 roků.
A dodatek - nových zastupitelů kteří poprvé usedají v zastupitelstvu máme 6, tudíž, „staronoví zastupitelé“ mohli
velice snadno podpořit bývalé vedení obce a dokonce vůbec nemuseli spoléhat na nové zastupitele, vždyť k práci
p. Michnové a p. Strakoše neměli tito „staronoví zastupitelé“ po celé 4 roky zásadní výhrady, aspoň jsem žádné
nezaznamenal.
Závěr:
Zdravý rozum umřel, neboť v naší obci zvítězila nesnášenlivost a zloba několika místních jedinců, a právě nad
tímto chováním našich občanů a zároveň zastupitelů, mi zůstává rozum stát.

František Sasín,
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RADOSTNÉ VELIKONOCE
Vážení spoluobčané,
klidné a požehnané prožití velikonočních svátků,
do dalších dnů hodně jarního sluníčka, harmonie a štěstí
Vám přeje
za výbor Místní organizace KDU-ČSL Hukvaldy
Jaroslava Michnová
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foto: Svatopluk Lév

Uzávěrka příštího čísla Hukvaldského občasníku je 30. dubna 2011.
Termín uzávěrky pro příspěvky občanů a reklamu, které nejsou redakcí upravovány, je 5. květen 2011.
Veškeré příspěvky zasílejte na adresu: obec@ihukvaldy.cz.
Hukvaldský občasník číslo 2/2011 vyjde 15. května 2011.

