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Vážení čtenáři!
Zdravím Vás v roce 2013. Poslední číslo loňského roku
jsme věnovali konci světa. Ten měl nastat 21. prosince
2012. Vzhledem k tomu, že právě čtete můj úvodník,
je jisté, že se konec světa opět nekonal. Možná příště.
Od minulosti přejděme k součastnosti. Dlouho jsme
přemýšleli, jakým tématem Vás přivítat v novém roce
a na počátku jara. Nakonec jsme se shodli na tématu

„stromy na Hukvaldech“. Pozoruhodných je zde opravu požehnaně. Svými květy brzy uvítají jaro, na které
netrpělivě čekáme. Proto si teď tento poklad připomeňme.
Kromě toho Vám již tradičně přinášíme teké čtení
o dění minulém, současném i budoucím.
Příjemné čtení
Václav Holub

slovo starosty

Vážení občané,
pravidelně vás informuji o aktuálních nebo připravovaných investičních akcích v obci.
Z důvodu plánovaného navýšení kapacity MŠ došlo k uvolnění
prostor ředitelství školy, které navazovaly na prostory stávající MŠ.
Jedná se o tyto místnosti – zádveří,
chodba, místnost zástupce ředitele, ředitelna a sborovna. Jde o prostory o celkové výměře 143 m2.
Vstup do prostor MŠ z chodby
hlavní budovy (učebny) do zádveří byl osazen novými požárními
dveřmi se samozavírači a panikovým kováním. Ze zádveří je nyní
možný vstup do prostor stávájící
MŠ (doprava) a nebo doleva do
nově vzniklé herny (bývalá chodba). Podlaha vzniklé herny byla
opatřena novým linoleem. Stávající místnost zástupce ředitele
přístupná z bývalé chodby slouží
jako další herna. Z bývalé ředitelny
vznikla ložnice. Pro potřeby nově
vzniklých prostor bylo ze současné sborovny vybudováno sociální
zařízení, kde jsou umístěna 4 umyvadla, 4 záchodové mísy, výlevka a sprchový kout. Radiátorová
tělesa ve všech místnostech byla
zabezpečena kryty proti úrazu. Ve
všech třídách mateřské školy a navazujících únikových cestách až
k východům na volné prostranství
byly instalovány autonomní detektory požáru a na únikových cestách nouzové osvětlení. K převlékání a přezouvaní dětí pro vzniklé
oddělení je k dispozici nová šatna
v přízemí budovy.
Celá akce probíhala od polovi-

ny prosince 2012 do konce ledna
2013. Díky těmto úpravám mohlo
být od února do MŠ přijato dalších
19 dětí. Chtěl bych tímto poděkovat vedení školy a školky, zaměstnancům školy a mateřské školy za
spolupráci a vstřícnost.
Hlavní část stavby realizovala fa
ALVAC s. r. o. z Havířova, požární
dveře dodala firma Hasil a. s., pokládky podlahových krytin provedla fa František Řeháček, dále
dveře, zárubně, kryty otopných
těles, věšáky do šatny a soc. zařízení dodal Josef Fajkus z Dolního
Sklenova.
Jedna z velkých akcí, která má
být zahájena tento rok, je kanalizace. Počátkem ledna 2013 jsme
společně s obcí Fryčovice předložili Státnímu fondu životního prostředí (SFŽP) všechny potřebné
podklady potřebné pro podpis
smlouvy o přidělení dotace mezi
fondem a Sdružením měst a obcí
povodí Ondřejnice (SMOPO). Tyto
podklady nyní procházejí kontrolou jak na SFŽP, tak na Ministerstvu
financí. Teprve podpis této smlouvy znamená přidělení dotace a zároveň je podmínkou skutečného
zahájení prací realizační firmou,
kterou je pro obec Hukvaldy fa Eurovia. Jako reálný termín zahájení
stavby se v této chvíli jeví květen
2013.
V souvislosti se zahájením stavby vás žádám o spolupráci. V průběhu měsíce března a dubna navštíví domy, které jsou zahrnuty
do projektu, pověřený pracovník
obce, který po konzultaci s vámi
zakreslí do připravené mapy umís-

tění kanalizační šachtice. Tato
šachtice bude dle technických
možností zpravidla umístěna na
hranici vašeho pozemku (tzn. před
plotem ze strany komunikace)
a bude sloužit k napojení „soukromé“ části přípojky. Pověřený pracovník zároveň zakreslí do mapy
vedení přípojky po vašem pozemku, a to od domu až k šachtici. Tento mapový podklad bude zároveň
sloužit k vyřízení tzv. „hromadného územního souhlasu“ na stavebním úřadě, který zajistí obec.
V praxi to znamená, že pro realizaci vašich přípojek nebudete muset
zpracovávat žádný projekt a dále
jednat se stavebním úřadem.
Vážení občané, je mi jasné,
že zahájením této akce vyvstane
spousta problémů a nepříjemností, se kterými se budeme muset potýkat. Dopředu vás tímto
prosím o trpělivost. Rád bych vám
sdělil i přesný harmonogram prací
na území obce, ale jelikož se neustále posouvá termín zahájení,
tak ho realizační firma předloží až
po podpisu smlouvy mezi SFŽP
a SMOPO. V této chvíli je jen jasné, že se začne kopat od dolní
části Rychaltic. O aktuálním vývoji
situace vás budeme informovat
na internetových stránkách obce
www.hukvaldy.eu v sekci kanalizace.
Přeji vám všem hodně jarního
sluníčka a příjemné prožití
nadcházejících Velikonočních
svátků.
Mgr. Luděk Bujnošek
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Dvoudenní lyžařský zájezd do Jeseníků
První dvoudenní lyžařský
zájezd, který KČT Hukvaldy
organizoval, byl nasměrován
do oblasti Jeseníky – přesněji
do Karlova – Malé Morávky a jeho okolí. Vždy jsme
organizovali zájezd na běžky
spojený s lyžováním jen na 1
den, ale letos jsme to změnili
a zkusili oslovit milovníky lyží
a běžek na dvoudenní lyžařský zájezd.
Sněhové podmínky byly bezvadné, takže jak běžkaři, tak příznivci lyží si tyto dva dny užili dosytnosti. Jelikož to byl teprve náš
první vícedenní zájezd na lyže,
nevěděli jsme, jaká bude odezva
u oslovených lidí. Ale plný autobus a hlavně několik dětí mezi
přihlášenými je pro nás impulsem, abychom v těchto zájezdech pokračovali i nadále.
Ubytování jsme měli zajištěno v penzionu Eden, který byl
pro naše potřeby přímo ideální.

4

Výborná kuchyně a rodinná atmosféra penzionu nás velmi překvapila. Večerní lyžování či večerní posezení při kytaře dodalo
tomuto zájezdu na atraktivitě.
Lyžaři vzali po celé dva dny
zavděk 1 350 metrovou sjezdovkou Kopřivná se čtyřsedačkovou
lanovkou a běžkaři si vybrali dva
20-ti km výlety Hvězda – Karlov
a Skřítek – Karlov. Jedinou kaňkou, kterou nikdo nemohl ovlivnit, bylo to, že ač jsme se snažili
sebevíc, tak nebylo možné běžky
namazat k naší spokojenosti a někdy to běžkování bylo až na krev.
Zájezd se tedy podle ohlasů
zúčastněných vydařil a určitě je
vůle pokračovat ve vícedenních
lyžařských zájezdech. Velký dík
patří Petru Kučovi, který celý zájezd zorganizoval.
Takže, kam příště? Zazněly
hlasy, že opět do Jeseníků, ale
možná dojde na Orlické hory
nebo Krkonoše.
Drahoslav Koval

Novoroční setkání přátel
turistiky na Kubánkově
Na Nový rok jsme se opět sešli
– přátelé turistiky a další občané
Hukvald – na vrcholu Kubánkov, abychom přivítali Nový rok
pohybem a setkáním s přáteli
na tomto kopci. Letos již byl
28. ročník tohoto výstupu. Tuto
tradici založili před 39 lety turisté z Fryčovic a po několika letech
se k nim přidali i naši turisté.
Počasí přímo vybízelo k Novoroční procházce, na obloze bylo
doslova vymeteno a také daleké
výhledy do okolí a na panoramata Beskyd přispěly k srdečné
atmosféře při tomto setkání na
vrcholu.
Drahoslav Koval

PLÁN AKCÍ KČT V ROCE 2013
1. 1.		
23. - 24. 2.
23. 3. 		
20. 4.
11. 5.
1. 6.		
17. - 22. 6.
29. 6.		
10. 8. - 17. 8.
13. - 15. 9.
12. - 13. 10.
19. 10.
7. 12.		
prosinec

Novoroční výstup na Kubánkov – 28. ročník
Zimní lyžařský zájezd – Jeseníky – Malá Morávka (garant – J. Mlčoch, P. Kuča)
„Výstupy na kopce kolem naší obce“ 14. ročník (garant – výbor)
„Společenský večírek“ – 12. ročník (garant – výbor)
„Po zarostlém chodníčku“ – 32. ročník pochodu (garant – výbor)
Zájezd pro rodiče s dětmi – Moravský Kras – jeskyně Výpustek (garant – D. Koval)
Cyklistický zájezd – Český Les, Chodsko, Domažlicko (garant – D. Koval)
Prázdninový turistický zájezd (garant – T. Elbel)
Hlavní pěší zájezd - Rumunsko – Banát (garant – J. Červenka, P. Kuča)
Zakončení cyklistické sezóny – „Česká Kanada“ + Třeboňsko (garant – D. Koval)
Zakončení sezóny pěší turistiky – Malá Fatra (garant – T. Elbel)
„Po zarostlém chodníčku – Spadaným listím“ (garant – výbor)
Noční výstup na Palkovické hůrky (garant – výbor)
Valná hromada

návrh na doplnění akcí:
5. - 6. 10.
„Pochod mezi vinohrady“ – pořádá KČT Hodonín – trasa 8, 18, 23 km
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Vánoční bazar ve prospěch ZŠLJ a dobročinné organizace ADRA
Chtěla bych touto cestou
poděkovat všem, kteří se na
letošním 1. ročníku Vánočního
bazaru podíleli a nebylo jich
málo. S myšlenkou zorganizovat tuto akci jsme přišli na
jaře a naším záměrem bylo
přispět organizaci ADRA
a Základní a mateřské škole
na Hukvaldech. Bez občanů
naší obce a mých přátel, kteří
přispěli nejen spoustou obnošeného oblečení, ale i věcmi,
které můžou udělat radost
druhým, bychom žádný bazar
realizovat nemohli a za to
chci všem těmto lidem moc
poděkovat.
Poděkování patří také těm,
kteří po oba dny, v pátek i sobotu obětovali své volno a podíleli se buď na organizaci akce,
nebo na prodeji zboží. Patří
mezi ně Broňka Havlová, která
na bazar napekla výborné cukrovinky a zároveň věštila lidem
z karet, a její dcera Radka Hyklová, která domácí cukrárnu
provozovala. Laura Kondrlová
a její dcera Zuzana Leňková vyrobily překrásné vánoční ozdoby, které prodávaly a zároveň
provozovaly kavárnu. Díky patří také Karle Matulové, která se
podílela na prodeji a dobré náladě, Renátě Juřicové, která se
starala nejen o prodej, ale především o pokladnu, a stejně tak
Kateřině Nemethové a Idě Klosíkové, které nám pomohly vy-
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balit a připravit věci k prodeji.
Blanka Hrubá přispěla drobnou
keramikou do prodeje. Veškeré
utržené peníze byly součástí
výtěžku. Díky patří také místní
kapele Pokustone, která nám
po oba dny zajišťovala hudební
program. Nejdůležitější ovšem
byli ti, kdo k nám přišli nakoupit a podpořili tak akci, během
níž se podařilo vybrat celkem
23 000,-Kč. Částka 10 000,- Kč
byla předána Základní a mateřské škole na Hukvaldech a zbý-

vající částku jsme věnovali prostřednictvím Michala Čančíka,
ředitele pobočky Frýdek-Místek, dobročinné organizaci
ADRA. Věříme, že peníze přinesou všem obdarovaným užitek. A zároveň všechny zveme
na další ročník, na který můžete
přispět nejen zakoupením zboží,
ale také jeho darováním. Informace o 2. ročníku vánočního bazaru budou včas zveřejněny.
Tereza Bartulcová

Sál základní školy hostil maškarní rej
V sobotu 2. března 2013 se
ve společenském sále Základní
a mateřské školy Leoše Janáčka
uskutečnil 2. ročník Maškarního
reje, který opět připravil zdatný
tým kolem paní Alexandry Rekové. Po loňském úspěchu se vstupenky vyprodaly během chvíle
a hosté se i letos patřičně „vyšňořili“ a masky neponechali náhodě…na tanečním parketu tak
nechyběla skupina Kiss (vítězové
nejlepší masky večera), cukrář
s dortem, lidojedi, zástupci církve, víly, čarodějnice, piráti, klauni, lékaři, zdravotní setry, nej-

různější retro variace a mnoho
mnoho dalších. Ti všichni se pod
bedlivým dohledem řeckých
krasavic a krasavců v čele v Asterixem a Obelixem skvěle bavili
a zároveň podpořili dobrou věc,
neboť výtěžek z Maškarního reje
bude již tradičně věnován místní
škole. Kdo jste se nezúčastnili,
atmosféru v sále vám přiblíží alespoň pár fotografií, ale nejlépe
uděláte, když příští rok přijdete
i vy! Stálo to za to!
(článek s výší výtěžku bude zveřejněn v příštím čísle HO)
Kateřina Eliášová

Všechny fotky z maškarního reje naleznete na adrese http://svatopluklev.rajce.idnes.cz/MASKARNI_REJ_HUKVALDY_2013_03_02_03/
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Filharmonie Brno

Festival Janáčkovy Hukvaldy se představí již podvacáté
Když se před dvaceti lety na
Hukvaldech poprvé rozezněly
tóny nově vzniklého Mezinárodního hudebního festivalu
Janáčkovy Hukvaldy, byla to
předzvěst nové tradice, která
měla navázat na odkaz zdejšího rodáka, Leoše Janáčka.
Ten vždy zdůrazňoval sepětí
své hudby s rodným krajem
a nejednou vyslovil přání, aby
ji jeho spoluobčané mohli poznávat v dobré interpretaci.
Na Hukvaldech i v jejich okolí
se pak odehrávala řada hudebních slavností, více či méně
spjatých s Janáčkovým jménem. Teprve rok 1993 se však
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stal oním přelomovým mezníkem, kdy se Hukvaldy staly
každoročním dějištěm plně
profesionálního mezinárodního hudebního festivalu nesoucího ve svém názvu Janáčkovo
jméno.
Původní preambule stanov
Fondu Janáčkovy Hukvaldy,
jenž je zakladatelem a každoročním organizátorem tohoto
festivalu, ukládá svým členům,
aby „navazovali na umělecký
odkaz největšího z hukvaldských rodáků a nedali zaniknout kulturnímu kreditu obce
Hukvaldy a oblasti Hukvaldska
vůbec, respektujíce tradice
všelikých hudebních slavností

a festivalů s historickými prvopočátky v roce 1938.“
Od roku 1993 se tedy na Hukvaldech odehrávají během
letních měsíců června a července koncerty a divadelní
představení, jež nejen naplňují
dávné Janáčkovo přání a oživují život jeho rodné obce i jejího
blízkého okolí bohatým kulturním děním, ale otvírají zároveň
také dveře četným domácím
i zahraničním uměleckým souborům a interpretům, pro něž
představuje možnost „doteku“
s geniem loci tohoto místa stejně hluboké zážitky, jaké nejednou přinášejí oni sami návštěvníkům svých koncertů.

Během uplynulého dvacetiletí prošel Mezinárodní hudební festival Janáčkovy Hukvaldy
mnoha proměnami, ale do
dnešních dnů se nezměnilo to
základní: nezpronevěřit se svému poslání.
V prvních letech své existence
festival úzce spolupracoval s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě, jehož tehdejší
ředitel, Ilja Racek, patří navíc
k zakladatelským osobnostem
festivalu a Fondu Janáčkovy Hukvaldy. Díky tomu se na Hukvaldech odehrávaly nejen zajímavé
koncerty, těžící jak z Janáčkova
hudebního odkazu, tak z děl
jiných hudebních skladatelů,
ale také velkolepá operní představení pod širým nebem, jež



dodneška zůstávají v paměti
Hukvalďanů a všech těch, kteří se mohli stát jejich svědky.
Byly to mj. nezapomenutelné
inscenace Janáčkových oper
Její pastorkyňa, Příhody Lišky
Bystroušky, jeho poměrně málo
známé operní jednoaktovky Počátek románu, ale také Brittenova Archa Noemova, Dvořákova
úchvatná Rusalka, Matějkovi
Broučci, Bergův Eufrides před
branami Thymén, Smetanova
Prodaná nevěsta, Bizetova Carmen, Moniuszkova opera Halka
v podání Slezské opery v Bytomi
a později také operní představení v nastudování Státní opery
Banská Bystrica, jež dodneška
patří k rezidenčním ansámblům
hukvaldského festivalu.

Jeho jedinečnost spočívala a spočívá i v tom, že usiluje
o zapojení obyvatel Hukvald
do jeho programů, a to ať již
dětí a mládeže, kteří se často
stávali součástí festivalových
produkcí a podíleli se na nich
v roli účinkujících, tak hudebně nadaných rodáků z Hukvald
a jejich bezprostředního okolí,
jako jsou například harfistka
Ivana Dohnalová nebo klavírista David Šugárek, frýdecko-místecký rodák, klavírista Ivo
Kahánek a další.
Bylo by těžké ohlížet se zpět
za uplynulými dvaceti lety hukvalského festivalu a jmenovat
všechny ty, kteří tímto festivalem prošli a přispěli k jeho
umělecké prestiži a lesku.

Jaromír Nohavica s Janáčkovou filharmonií Ostrava
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V programu jubilejního, dvacátého ročníku Mezinárodního
hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy chceme opět akcentovat především dílo Leoše
Janáčka a ukázat je také v jiných souvislostech nebo spojeních. Pro znalce současného
interpretačního umění bude
nepochybně velkým lákadlem již zahajovací festivalový
koncert, který uvede světově
proslulé české kvarteto Pavla
Haase - Pavel Haas Quartet,
ověnčené četnými prestižními
cenami, jež do svého programu zařadilo vedle hudby L.
Janáčka také díla z tvorby A.
Dvořáka a F. Schuberta. Poprvé bude na Hukvaldech hostovat Filharmonie Brno pod
taktovkou „nejúspěšnější české v zahraničí žijící ženy roku
2009“ – Olgy Machoňové-Pavlů s Janáčkovou rapsodií Taras
Bulba a Dvořákovou 9. symfonií – Novosvětskou. Janáčkova
filharmonie Ostrava přijede
na Hukvaldy s předehrou z orchestrální balady na motivy
básně Svatopluka Čecha „Šumařovo dítě“, kterou doplnila
Klavírním koncertem č. 1 b
moll op. 23 se sólistou Ladislavem Doleželem, a Symfonií č. 4
z díla P. I. Čajkovského.
V den narození hukvaldského Mistra Leoše Janáčka, 3. července, zazní v podání houslistů
Martiny Bačové a Marca Čaňa
a klavíristy Matěje Arendárika jak skladby L. Janáčka, tak
dalších velikánů české hudby:
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B. Smetany, Z. Fibicha, A. Dvořáka a B. Martinů. Janáček nechybí ani v programu vynikajících
belgických klavíristů – Jana
Michielse a Inge Spinette v jejich koncertu „pro čtyři ruce“,
stejně jako v koncertu pro
soprán, cembalo a klavír dvou
mladých umělkyň - sopranistky
Pavly Čichoňové a cembalistky
Aleny Hönigové. L. Janáček je
zastoupen i v programu dalších dvou zahraničních umělců
festivalu: německé houslistky
Sophie Jaffé a klavíristy Bjoerna Lehmana a v závěru festivalu také v koncertu vynikajícího klavíristy Karla Košárka
a barytonisty Romana Janála,
a spolu s O. Máchou, G. Enescu a B. Bartókem bude Janáček zastoupen i v závěrečném
koncertu houslistky Martiny
Bačové a klavíristy Alexandra
Starého.
Letošní Janáčkovy Hukvaldy však pamatují i na mladé
publikum, pro něž budou nepochybně velmi zajímavé jak
doprovodné divadelní produkce, jako například Labutí
sen o duši v podání tanečního
seskupení Bílá holubice a sólistů baletu Národního divadla
moravskoslezského, tak „dobrodružné, roztomilé i vášnivé
příhody světoznámé české
šelmy“ – Těsnohlídkovy Lišky
Bystroušky v nastudování Divadla loutek Ostrava. Zajímavý bude i nejnovější hudební
projekt Janáčkova komorního
orchestru nazvaný „Od baroka

po Beatles“, stejně jako divadelní představení Těšínského
divadla Český Těšín „Žebrácká
opera“. Cimbalista Jan Rokyta
spolu s recitátorem Alfredem
Strejčkem věnovali svůj pořad
„Kde žije nevyzpívaná krása“
letošnímu literárnímu výročí
Petra Bezruče, našemu kraji
a samozřejmě hudbě.
Velkému zájmu nejen mladší
generace se bude bezesporu
těšit koncert Jaromíra Nohavici s Janáčkovou filharmonií
Ostrava pod taktovkou Marka
Ivanoviče, který pro orchestr
upravil Nohavicovy písně. Až
do oblasti world music přesahuje repertoár francouzsko-libanonské zpěvačky Yolly
Khalifé, která přizvala ke spolupráci makedonské hudebníky
ze seskupení Al Makedonija
a na Hukvaldech se představí
poprvé.
Milovníkům staré hudby
udělá jistě velkou radost Koncert pro varhany, hoboj a anglický roh v interpretaci dvou
vynikajících českých muzikantů – varhaníka Pavla Kohouta a hobojisty Jana Hoďánka,
který rovněž hraje na anglický
roh. Ze Slovenska k nám opět
přijíždí Státní opera Banská
Bystrica, tentokrát s Giordanovou operou Fedora, ale také
výborný slovenský soubor
Quasars Ensemble, jenž uvede
díla R. Wagnera, B. Brittena, A.
Albrechta a G. Enescua.
A tak jistě i ti nejnáročnější
návštěvníci letošních festivalo-

vých koncertů budou mít z čeho
vybírat. Také v letošním roce se
jednotlivé festivalové produkce
nebudou odehrávat pouze na
Hukvaldech, ale i v blízkém okolí:
v Rychalticích, na zámku ve Frýdku-Místku a nově také v bývalém
Piaristickém klášteře v Příboru. Pokud jde o organizátory letošního
dvacátého ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovy
Hukvaldy, budou mít na paměti
Janáčkova slova: „Z vlastního nitra
růst, přesvědčení se nezříkat, neplahočit se za uznáním, ale vždy
svou hřivnou přispívat, aby vzkvétalo to pole, jež mu souzeno…“
Bohdana Rywiková - ředitelka,
Mezinárodní hudební festival JH
Olga Machoňová-Pavlů
Jan Michiels
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téma: stromy na Hukvaldech

Stromy a Hukvaldy
Dle našeho programu pro
obsah občasníku měly být tématem dnešního čísla „Stromy
na Hukvaldech“, a to je dle
mého názoru, jako bych psal
o tom „jak vozit dříví do lesa“.
Na Hukvaldech je totiž tolik
zeleně, že najít podobné místo v celém Česku je problém.
Proto také lidé na Hukvaldech
o stromech hodně ví a mají ke
stromům dobrý vztah. Když
jsem tedy přemýšlel, jak psát,
aby to bylo trochu poutavé,
rozhodl jsem se psát spíše
o tom, co se běžně neví, než
abych se soustředil na prostý
výpis toho známého.
Pro pochopení podstaty lesa
a lesních společenství musíme
začít u krajiny, do které ještě nezasáhl člověk. Stromy v této krajině nikdy nerostly jako solitéry
(jednotlivci) v krajině, ale byly
vždy součástí lesních společenstev. Proto se historicky vytvářely v krajině poměrně složité
lesní systémy, které vystihovaly
poměry půdní, klimatické atd.
na konkrétním místě (stanovišti). V těchto systémech existovala přesná pravidla a systémy se
v krajině navzájem lišily. Takové
přirozené porosty v České republice prakticky nejsou. V naší
kulturní krajině není jediný metr
čtvereční, který by nezměnila
lidská ruka. Takže jsme u nás odkázáni jen na systémy, které se
přibližují (jsou podobné) původ-
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ním lesním společenstvům.
Odborná lesní systematika rozlišuje tzv. „soubory lesních typů“,
které definují lesní společenstva
ze všech přírodních hledisek
a na základě této systematiky se
pak určují pravidla hospodaření
v těchto společenstvech. Všechna
pravidla jsou dnes již pevně sta-

novena v tzv. Lesním zákonu a vyhláškách na něj navazujících. Popis zákonů však není předmětem
tohoto článku. Co z tohoto ovšem
jednoznačně vyplývá? Přestože je
dnes původní krajina totálně přeměněna na tzv. kulturní krajinu, je
to jen otázka několika stovek, někde možná tisíců let historie.
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Stromy a jejich společenstva
mají svoji genetiku statisíce a miliony let zafixovánu. Tam, kde člověk
tyto zákonitosti nerespektuje, zadělává si na problémy do budoucna. Proto dnešní lesnický provoz
zavádí do hospodaření v kulturní
krajině prvky z hospodaření, blízké
pravidlům v přirozených lesních
společenstvech. Mluvíme o přírodě blízkém hospodaření, které navazuje na lesnickou politiku obnovitelných přírodních zdrojů. Pryč je
doba „smrkové kukuřice“.
Proč tato teorie? Hlavně proto,
abychom dovedli ocenit naprostou
raritu, kterou máme na Hukvaldech
v podobě starých bukových porostů kolem hradu. Je to unikát, který
nemá v České republice obdoby,
snad ani ve střední Evropě. Můžeme děkovat historickým okolnostem, že se dokonce v oboře taková
rarita zachovala. Les totiž přirozeně
stárne jako celek, ne jako jedinec.
A v hospodářském lese většinou
nedojde k tomu, aby stačil les přirozeně zestárnout. V období zralosti je smýcen a nahrazen novou
generací. Přirozeně se snažíme
dřevo vytěžit v období, kdy je zralé,
není zde mnoho hniloby atd. (zabijačku děláme taky, když má prase
120 – 140 kg, a ne až má dva metráky a samé sádlo…).
V přirozeném lesním společenství dochází ke generační výměně postupně. Životní
etapa lesního společenstva se
rozděluje na fázi obnovy, růstu,
zrání a rozpadu. V bučině pod
hradem máme jedinečnou šanci
vidět překryv generace rozpadu

a vznik nové generace přirozenou obnovou. Hlavně partie
kolem Bílé studny jsou po stránce lesnické a obecně přírodní
něco jako chrám svatého Víta
na Pražském hradě v architektuře a kultuře. Tato situace bude
trvat maximálně tak dvacet let
a dojde k úplnému rozpadu starých bučin. Zbylá torza starých
kmenů rychle přeroste mladá
generace, nasadí k obrovskému
výškovému přírostu a les kolem
hradu se zcela změní na mladý.
Vzpomínám si na svoje zklamání, když jsem v rámci dovolené s rodinou navštívil prales
Dobroč na středním Slovensku.
Jako náctiletý student jsem
tam objímal tehdy největší jedli
v Československu 65 m vysokou s objemem neuvěřitelných
72 m3. Po dvaceti letech tam zbyly
jen hromádky rozpadlých třísek.
Do našeho bukového chrámu
proto chodím „po špičkách“, v naprosté pokoře a úctě k tomu, co
Bůh a příroda dovede vzít a zároveň vytvořit.
Proto si nesmírně cením lidí
v naší obci, kteří žijí v souladu
s habrovými ploty, vrbami na tatary a záhony kytiček. To nemohou být špatní lidé.
Svatopluk Lév
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Bude rok 2013 pro včelaře úspěšný?
Zima vystrkuje své poslední
drápky. Doufejme, že sluníčko
brzy prohřeje vzduch a včelaři
budou moci posoudit, jak
včelstva přezimovala.
Do konce února očekáváme
výsledky veterinárního vyšetření
včelstev na roztoče Varroa, potom přijde výroční členská schůze, na které budeme hodnotit
a plánovat. Pro zajímavost v loňském roce v naší obci 20 členů
zazimovalo 173 včelstev. Včelaři
sklidili podle statistiky 1 581 kg
medu, což bylo o 604 kg méně
než v roce předchozím. Z krásného 18-ti ha lánu červeného
jetele v Dolním Sklenově včely
nepřinesly prakticky nic. Televize
Prima se zajímala o možnost natočení reklamy na mateří kašičku
pro společnost Walmark v naší
obci. Pořad byl nakonec natočen



v třinecké městské části Nebory.
Přítel František Sasín si zakoupil
nový polystyrenový úl, jediný tohoto typu v obci. Včelaři jistě budou zvědavi, jak v něm včelstvo
přezimovalo a jak se osvědčí
v tomto roce. Radě obce děkujeme za dar 2 000,- Kč na podporu
činnosti základní organizace.
Známý nositel Nobelovy
ceny za fyziku Albert Einstein již
v roce 1921 pronesl tento slavný
výrok: „Pokud by včely zmizely
z povrchu země, člověku by zůstaly pouhé čtyři roky života“.
My včelaři se svou prací podílíme na tom, aby včely z povrchu
země nezmizely. V podmínkách
našeho životního prostředí a při
invazi roztoče Varroa si dovolím
tvrdit, že včely by bez zodpovědných včelařů nepřežily.
Petr Bujnoch
předseda ZO ČSV Rychaltice

František Sasín
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Mučenka

Tropic Hukvaldy slaví 30 let
Firma Tropic Hukvaldy v letošním roce oslaví 30. výročí
svého vzniku. Při této příležitosti
bychom chtěli pozvat občany
Hukvald k prohlídce našich tropických a subtropických skleníků
a asijské zahrady. Tato prohlídka
bude pro občany Hukvald, Horního a Dolního Sklenova, Rychaltic
a Krnalovic po celý rok 2013 zdarma a počet návštěv není omezen,
stačí pouze jakýkoliv doklad dokazující trvalé bydliště na Hukvaldech. Platí nejen pro občany, ale
i pro ZŠ a MŠ Leoše Janáčka na
Hukvaldech. Děti pouze v doprovodu dospělé osoby. Ideální je
návštěva od půlky května, kdy se
již vše probouzí po zimním spánku, až do konce září. Pokud by vás
zajímala historie naší firmy, můžete navštívit naše webové stránky www.tropichukvaldy.cz, kde
také najdete fotografie, videa,
otevírací dobu.
Stanislav Rek

přehled: škola

Možná ještě nevíte, co se děje v naší školce na Hukvaldech
V naší mateřské škole se neustále něco děje. Ale většinou
jde o akce pro děti, programy,
divadla. Dne 5. února 2013
jsme však otevřeli další třídu
mateřské školy. Od tohoto
data má maše mateřská
školy čtyři třídy, ve kterých
je zapsáno 81 dětí. Kapacita
mateřské školy se rozšířila
o 19 dětí.
Jak k rozšíření mateřské školy
došlo? Sled událostí byl následující. Dne 9. května 2012 se uskutečnil zápis dětí do mateřské školy
na školní rok 2012/2013. K zápisu
přišlo 30 dětí. Umístit jsme však
mohli jen 14 dětí. Celkem 16 rodičů se tak muselo smířit s rozhodnutím o nepřijetí dítěte do mateřské školy. Tím mohla být situace
vyřešena. Ale nebyla. Paní ředitelka Mgr. Alena Lévová dobře věděla, že i další ročníky přijde k zápisu
více dětí. Počet narozených dětí
se v posledních letech výrazně
zvýšil. A tak se zrodil nápad, že se
vytvoří další třída mateřské školy.
Jenže, kde vzít prostory. Paní ředitelka přišla s návrhem, že uvolní
místnosti, které sloužily jako ředitelna, místnost zástupce ředitele
a sborovnu. Čin to byl velkorysý,
protože se sama přestěhovala do
mnohem menších prostor v druhém patře budovy.
Začal kolotoč vyřizování. Žádost o navýšení kapacity, vyřešení potřebné dokumentace… Tohoto úkolu se ujala paní ředitelka

Mgr. Alena Lévová. Pan starosta
Mgr. Luděk Bujnošek, který se
k úmyslu rozšíření mateřské školy
od počátku postavil velice kladně, se pustil do vyřizování vzniku
sociálního zařízení, stavebních
úprav, únikových východu, řešení projektové dokumentace,
vypsání výběrového řízení na firmu. V prosinci se opravdu začalo
pracovat. Místo sborovny vznikaly umyvárny pro novou třídu
mateřské školy. Nové sociální zařízení splňuje všechny současné
platné předpisy a děti se konečně
dočkaly i sprchového koutu. Ve
stejné době se přidával radiátor,
bouraly dveře do pracovny, měnily vstupní dveře do celého traktu
– protipožární, montovaly požární hlásiče. Po odchodu stavební
firmy nastoupili podlaháři – firma
pana Řeháčka. I pro podlahy platí
pro mateřské školy předepsané
požadavky, které jsme museli
splnit. A na závěr přišel stolař –
pan Fajkus. Ten obkládal dveře,
montoval kryty na radiátory, měnil vstupní dveře do třídy (staré
neodpovídaly bezpečnostní normě). Montoval věšáky na ručníky,
předěly mezi WC, vyplnil skříňkami prázdné místo mezi radiátory,
smontoval šatní skřínky. Svou
práci odvedl jako vždy dokonale.
Místo ředitelny vznikla ložnice.
Místnost zástupce ředitele jsme
proměnili na pracovnu a příchozí chodbu na hernu. A třída byla
na světě. Pak mohl nastoupit kolektiv pracovnic mateřské školy.

Stěhování nových stolů, židlí,
montování lehátek (při této práci
jsme využili i pana učitele Jaroška
a pana zástupce Křenka, pomáhal
i jeden rodič, který si vzal na pomoc tři žáky základní školy). Další
povlékali, stlali lehátka, připevňovali výzdobu a ukládali nábytek (ten jediný novou třídu trošku škaredí – pochází totiž ještě
z doby, kdy mateřská školy sídlila
v budově v Rychalticích). Přes víkend se již dělaly jen dokončovací
práce (třídění a ukládání hraček,
výzdoba oken, stolů…). Ke třídě
patří i nová šatna, která vznikla
v přízemí budovy, místo skladu
tělovýchovného náčiní. Na pondělí byla třída i šatna připravena.
V pondělí 4. února 2013 se k uvedeným prostorům vyjádřila hygiena a pracovníci požární ochrany.
Dne 5. února 2013 mohl začít
provoz. S rodiči jsme byli v kontaktu přes webové stránky školy.
19 rodičů, kteří přišli k dodatečnému zápisu, mohli přivést své děti
do nové třídy.
Mateřská škola má nyní 3 třídy v horních prostorách a jednu
v přízemí budovy. Třída Krtečků,
která je v přízemí bude sloužit
tak dlouho, dokud bude dostatek dětí v obci. Až se zmenší počet dětí, třídu předáme k užívání
základní škole. Proto se v těchto
prostorách nebude ani přestavovat sociální zařízení, které již také
neodpovídá současným předpisům.

Pokračování na další straně
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Možná ještě nevíte, co se děje v naší školce na Hukvaldech
Pokračování z předchozí strany
V poměrně krátké době se udělalo hodně změn. Všechny ve prospěch dětí. Našich dětí. Těch, které
jsou také našimi spoluobčany.
PaedDr. Vladimíra Nevludová

Velký dík patří v neposlední řadě také paní zástupkyni
PaedDr. Vladimíře Nevludové
a kolektivu všech učitelek mateřské školy, panu školníkovi Josefu
Sýkorovi a paním uklízečkám.

Veškeré práce se dělaly bez přerušení provozu školky, což kladlo
vysoké nároky na organizaci a
toleranci všech zúčastněných,
kterých se přestavba dotýkala.
Mgr. Alena Lévová

Využití grantu - malé školní arboretum
V květnu minulého roku jsme
zjistili, že Ministerstvo životního
prostředí nabízí možnost poskytnutí grantu z revolvingového fondu MŽP na podporu udržitelného
rozvoje - 9. výzvu. Grant je nasměrován především na vybudování
malého školního arboreta. Tato
možnost nás zaujala hlavně proto, že z grantu bylo možné, kromě
jiného, získat peníze na postavení jednoduché přírodní učebny
a obohatit školní zahradu o mnohé významné dřeviny. Učebna
škole velice chybí především v letních měsících. Využívali by ji žáci
školy, mateřská škola, sloužila by
školní družině a také mnoha mimoškolním aktivitám.
V rekordním čase jsme vypracovali projekt a v souvislosti s ním
požádali o maximální možnou
částku 70 000,- Kč. Abychom projekt mohli úspěšně dokončit a podařilo se nám vybudovat venkovní
učebnu, založit arboretum a záhonek na léčivé byliny, realizovat
mnohé užitečné aktivity, požádali
jsme navíc Obec Hukvaldy o dalších necelých 35 000,- Kč.
Zadání projektu předpokládá,
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že do jeho realizace se zapojí rodiče, jejichž děti chodí do
školy a také příznivci a přátelé
školy. Kdo by byl ochoten pomoci s různými pracemi, prosím, nahlaste se paní ředitelce
Mgr. Aleně Lévové. Předem velice děkujeme.
Dlouho jsme čekali, jestli nám
Ministerstvo životního prostředí
peníze na projekt schválí. A „dostali jsme je od Mikuláše“. Zpráva
o poskytnutí finančních prostředků nám přišla přesně 6. prosince
2012.
Práce na projektu začneme od
června letošního roku a ukončeny by měly být za osmnáct měsíců. Již v lednu letošního roku
jsme vyhledali vhodnou firmu,
která nám dodá sazenice stromů
a keřů. Firma nám na jaře zasadí sazenice do kontejnerů, abychom na podzim zvýšili pravděpodobnost dobrého zakořenění
pořízených dřevin.
O pracích na projektu vás budeme průběžně informovat.
RNDr. Hana Piskořová
koordinátorka
environmentální výchovy



Rozšířené prostory ve školce

2 x 5 = kroky ke zkvalitnění českého školství
Ministr školství, mládeže
a tělovýchovy Petr Fiala představil 10 kroků, které by měly
Českou republiku dovést ke
kvalitním školám a učitelům.
5 kroků se týká předškolního vzdělávání, základních
a středních škol.

1.

STEJNÁ KVALITA VÝUKY PRO VŠECHNY
DĚTI

• Zamezit rostoucím rozdílům
mezi kraji a školami v podmínkách dětí pro výuku a změnit
systém financování mateřských,
základních a středních škol zavedením jednotného státního příspěvku „normativu“, který bude
pro každé dítě stejný.
• Zároveň ale podpořit školy
v malých obcích, protože plní
také sociální a kulturní funkce
v životě a historii obce, a dát tak
šanci i dětem z malých obcí najít
v životě dobré uplatnění.
• Podporovat individuální přístup ke každému dítěti (pracovat
s talentovanými i s neúspěšnými
dětmi a s dětmi se speciálními
potřebami).

2.

VĚTŠÍ ZÁJEM DĚTÍ
O
MATEMATIKU
A TECHNICKÉ OBORY

• Motivovat děti k zájmu o přírodovědné a technické obory již
od předškolních let.
• Podpořit materiální vybavení

učeben pro polytechnické vzdělávání.
• Posílit kvalitu technického
a učňovského vzdělávání ve
spolupráci s firmami a daňově
zvýhodnit zaměstnavatele, kteří
se podílejí na vzdělávání.

3.

STÁT MUSÍ ŠKOLÁM
POMÁHAT, NE JE JEN
HLÍDAT

• Vytvořit školám podmínky,
aby mohly efektivně učit (nabídnout mateřským a základním
školám modelové školní vzdělávací programy jako příklady dobré
praxe, rozvinout rámcový vzdělávací program a jasně formulovat
očekávání státu týkající se míry
znalostí dětí v tzv. standardech).
• Kvalitně připravit maturitní
zkoušky.

4.

UČITEL JAKO RESPEKTOVANÉ A CENĚNÉ POVOLÁNÍ

• Dát učitelům perspektivu
a posílit jejich postavení ve společnosti zavedením kariérního
systému, který jim nabídne cesty
k profesnímu růstu.

5.

MÉNĚ BYROKRACIE,
VÍCE ČASU NA VÝUKU

• Snížit administrativní zátěž
ředitelů škol prostřednictvím revize podzákonných norem.



Rozšířené prostory ve školce

Zápis do 1. ročníku ZŠLJ
V souladu se zákonem
č.561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) se dne 5. února
2013 konal zápis do 1. ročníku
pro školní rok 2013/2014.
Dítě vstupující do prvního
ročníku základní školy by mělo
být pro školu zralé a připravené.
Posouzení připravenosti je záležitostí hlavně zápisu do první
třídy. Její zjišťování je důležité
ze dvou důvodů - dá se usoudit
na úroveň školní zralosti a také
na úroveň péče rodičů o dítě.
Posouzení školní zralosti je obtížné, někdy je nutno ponechat
rozhodnutí pedagogicko-psychologické poradně, která vydá
vyjádření, zda je vhodnější, aby
mělo dítě školní docházku odloženu.
O přijetí žáka do školy, případně
o odkladu školní docházky rozhoduje ředitel školy ve správním řízení. V případě nepřijetí se mohou
rodiče odvolat ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.
Pokračování na další straně
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Zápis do 1. ročníku ZŠLJ
Pokračování z předchozí strany
V naší škole toto nehrozí.
Máme kapacitu školy 270 žáků,
a proto jsou přijímáni všichni
žáci, kteří splní podmínky dané
školským zákonem a projeví
dostatečnou zralost a připravenost.
K zápisu se dostavilo 24 dětí,
z toho u dvou dětí budou rodiče (v souladu se školským zákonem) žádat vyjádření pedagogicko-psychologické porady
a v jednom případě i odborného lékaře.
Od 1. 9. 2013 bude v prvním
ročníku 22, případně 23 žáků
(z toho 4 žáci, kteří nemají
v obci trvalé bydliště). Z devátého ročníku odejde 15 žáků
a pouze jedna žákyně se hlásí
v letošním školním roce na víceleté gymnázium. Může se
ještě někdo přistěhovat nebo
odstěhovat, ale přesto je zápis
pozitivním signálem, že nebude muset být škole zřizovatelem udělena výjimka z počtu
žáků. Obec nebude muset škole (v souladu se školským zákonem) hradit od 1. 9. 2013 zvýšené výdaje na vzdělávání, což
představuje nemalou zátěž pro
obecní rozpočet. Podle počtu
narozených dětí v obci a zájmu
rodičů o naši mateřskou školu
můžeme počítat s tím, že počet
žáků ve škole bude v příštích
letech stoupat.
Mgr. Alena Lévová
ředitelka školy
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V současném školství se skloňuje ve všech pádech klima školy, které
je jedním ze základních vlivů na chování žáků. Takový nízký počet
kázeňských přestupků mnohé napoví.

přehled: obec

Kolik nás je?
K 1. 1. 2013 žilo na území obce
Hukvaldy 2 016 obyvatel včetně cizinců. Oproti loňskému
roku je to o 35 občanů více.

Psí hovínka! Jaro nepřináší jen sněženky?
Zima je pryč, sníh odtál a před
námi je jarní úklid, čištění
chodníků, cest a veřejných
prostranství.
A tu najednou, jako by se víc
ukazovaly problémy se znečištěním, které napáchají naši zvířecí
psí miláčkové při procházkách
po obci. Vidíme hromádky na ulicích, chodnících, prostorách mezi
rodinnými domky, na dětských
hřištích, kolem školy i podél řeky.
Tento nepříjemný nešvar je v poslední době velmi rozšířen nejen
v naší obci a svědčí o kultuře a inteligenci některých majitelů uvedených mazlíčků.
V loňském roce se z rozpoč-

tu obce pořídily další tři koše na
psí exkrementy, které by měly
pomoci, ale nejsou majiteli psů
využívány tak, jak by se očekávalo. Proto vyzýváme občany i návštěvníky naší krásné obce, aby
se nad tím zamysleli a hromádky,
které utrousí jejich pejskové na
veřejných prostranstvích, po nich
opravdu uklízeli.
Víme vůbec, jak mohou být
psí hovínka nebezpečná?
Mnoho lidí se mylně domnívá,
že psí výkaly jsou dobrým hnojivem. Paraziti z exkrementů mohou přežívat v půdě velmi dlouhou dobu a mohou být zdrojem
nákazy pro lidi i zvířata.
Pokračování na další straně

Mužů je 998, žen 1 018. Děti
do 15 let je 292. Nejstarší muž
se narodil v roce 1915, nejstarší
žena se narodila v roce 1919.
V roce 2012 se narodilo 29 dětí,
z toho 16 chlapců a 13 dívek.
V roce 2010 to bylo o 9 dětí
méně. Zemřelo 19 občanů – 12
mužů a 7 žen. Z trvalého pobytu se odhlásilo 16 osob a přihlásilo se 41 osob. Celkem 15
občanů uzavřelo v roce 2012
manželství.
V roce 2012 bylo přiděleno
číslo popisné šesti novým rodinným domkům, dva nové
rodinné domky jsou v Dolním
Sklenově, tři v Rychalticích a jeden na Hukvaldech.
Počet uzavřených sňatků na
matrice obce Hukvaldy činí
62, z toho 11 církevních. U 12
sňatků byl alespoň jeden ze
snoubenců občanem obce Hukvaldy. Tři sňatky byly uzavřeny
s příslušníkem jiného státu –
ve všech případech se jednalo
o občany Slovenské republiky.
Na hradě Hukvaldy bylo uzavřeno 16 sňatků, v obřadní síni
obecního úřadu 24, v zámeckém parku 8 a ve třech případech na jiných místech – na
fotbalovém hřišti a v hukvaldské oboře.
Marta Sobotíková
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Psí hovínka! Jaro nepřináší jen sněženky?
Pokračování z předchozí strany
Dešťová voda přímo zanáší
nebezpečný obsah psích exkrementů plných bakterií a parazitů
do spodních vod. Výkaly přidávají nadměrné množství dusíku
do vody a snižují obsah kyslíku
nutného pro život vodních živočichů. Psí exkrementy jsou
nebezpečné i pro člověka, hlavně pro děti, z hlediska možnosti
nákazy různými bakteriálními,
parazitárními a virovými onemocněními jako je salmonelóza,
toxokaróza, tasemnice psí a giardióza. Psí exkrementy mohou
být nebezpečné také pro pejsky
samotné, kteří se mohou přímým kontaktem přes kůži nebo
pozřením výkalů, tzv. koprofágií
nakazit různými nebezpečnými
nemocemi (parvoviróza, kokcidióza, trichinelóza, askaridóza,
tasemnice psí, tasemnice hrášková, machovec psí).
Salmonelóza je průjmové onemocnění, které vyvolává bakterie Salmonela enteritis. Je nebezpečná hlavně pro malé děti
se sníženou imunitou. Onemocnění doprovází nevolnost, bolesti hlavy, zvracení, průjem a často
i vysoké teploty. Původcem dalšího onemocnění giardiózy je
Giarda lambda, který parazituje
na tenkém střevě živočichů, psů
i koček, člověka nevyjímaje. Do
vnějšího prostředí se vylučuje
cystami a právě ty představují
pro člověka velké riziko nákazy
onemocněním, které se projevu-
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je průjmem, hubnutím a apatií.
Dalším nebezpečným onemocněním přenosným na člověka
může být škrkavčitost, jejíž přenos je možný z infikované půdy,
pískovišť a výběhů, ve kterých
dochází k vylučování vajíček
v trusu zvířat. Tento parazit poškozuje vnitřní orgány a postupně celý organismus.
Nejčastějším psím cizopasníkem je tasemnice psí. Má ploché,
článkované tělo, v dospělosti
může měřit 15 až 20 cm a vyskytuje se v tenkém střevě.
Velmi nebezpečným onemocněním přenosným na člověka je i toxokaróza, nejvíce se
vyskytuje u dětí předškolního
věku, protože je maminky ani
při nejlepší vůli nemohou uhlídat na dětském hřišti a pískovištích, aby neolizovaly kamínky
anebo nestrkaly lopatičky do
pusy. Mrňouskové při svých
objevných cestách chtějí vyzkoušet, jak vše chutná a na
opatrnost nemají čas. Toxokaróza se projevuje nejčastěji bolestmi břicha, hlavy a kašlem,
horším stádiem jsou kožní vyrážky, sípavý kašel, astmatické
problémy i zvětšení lymfatických uzlin.
Chci apelovat na všechny
chovatele, aby při procházkách
s pejsky měli uvedená rizika na
paměti a exkrementy svých čtyřnohých miláčků patřičným způsobem uklízeli.
Ivana Hrčková

Sběr nebezpečného
a velkoobjemového
odpadu

sobota 18. 5. 2013
Harmonogram sběru:
Rychaltice – hasičárna
8:00 - 8:45 hodin
Dolní Sklenov – u školy
9:00 - 9:30 hodin
Dolní Sklenov – karosárna
9:45 - 10:15 hodin
Hukvaldy – pod Jednotou
10:30 – 11:15 hodin
Horní Sklenov – Bosňa
(točna)
12:00 – 12:30 hodin

Prosíme, neukládejte
nebezpečný
a velkoobjemový odpad
na sběrná místa mimo
výše určenou dobu.
Upozorňujeme na
změnu místa v Dolním
Sklenově, které se
přesouvá z parkoviště
u Hukvaldského
pivovaru k Základní
škole Leoše Janáčka.
Ing. Ivana Hrčková
místostarostka

Kam s některými druhy odpadů, aneb třídění odpadů u nás



Kontejner na elektro

Kam s některými druhy odpadů, které by neměly skončit
na skládce? Jaké jsou možnosti odkládání starého textilu?
Podle statistik každý z nás
ročně vyprodukuje zhruba 15
kilogramů starého šatstva. Ty
v současnosti většinou končí
jako směsný odpad v popelnicích nebo neekologicky jako
palivo v kotli. Lepší možnost nabízí boskovická firma Revenge,
a. s., která umísťováním sběrných kontejnerů dává jistotu
efektivního zhodnocení tohoto druhu suroviny. Zajišťuje
tak účinné snižování množství
směsného komunálního odpadu v řádu desítek procent bez
dodatečných finančních požadavků na veřejné rozpočty.
Firma ve svém třídícím závodě
v Boskovicích, kde pracuje asi
sto lidí, kteří obsah kontejnerů
třídí, měsíčně zpracuje 400 až
500 tun šatstva a obuvi. Z tohoto množství se podaří ještě 50 %
oblečení zachránit a putuje vět-



Kontejner na textil

šinou do second handů v České
republice i v zahraničí. Dalších
35 % se zpracuje pro průmyslové použití, zejména pro automobilový a strojírenský průmysl.
A zbylých 15 % představuje odpad, který se vozí do spalovny
v Brně. To je na jedné straně nevýhodou tohoto systému, ale na
druhé straně zase výhodou pro
města a obce, které mají o systém sběru zájem a nemusí hradit
žádné poplatky na provoz.
Obec Hukvaldy využila této
možnosti a uzavřela se společností Revenge, a. s., smlouvu
o bezplatném umístění kontejneru na sběr oděvů, obuvi
a textil, který je k dispozici občanům za budovou Základní
školy Leoše Janáčka. Firma sváží
obsah kontejneru jednou týdně
a občané mají možnost do něj
umístit starý textil, bytový textil,
záclony, závěsy, povlečení, ubrusy, obuv, kabelky, tašky, batohy
a také veškeré hračky (plyšové,
dřevěné, plastové i elektronické). Textilie se do kontejneru

vkládají čisté, v zavázaných igelitových taškách nebo pytlích,
boty nejlépe svázané v párech.
Objem bílého kontejneru je asi
2 250 litrů a vhazovací otvor
je udělán tak, aby z něj nebylo
možno nic vytáhnout zpět.
Vytříděné věci jsou určeny
k dalšímu zpracování, proto zde
nevhazujte:
věci běžně znečištěné – patří
do směsného odpadu;
znečištěné chemikáliemi – patří do nebezpečného odpadu.
Často se také setkáváme s problémem, kam s vyřazenými elektrospotřebiči. Občané naší obce již
několik let využívají sběrný dvůr
ve Frýdku-Místku, který provozuje Frýdecká skládka, a.s., a dvakrát ročně vždy na jaře a podzim
mohou jakýkoli elektroodpad
odevzdat v rámci sběru nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Nově jsme pak odsouhlasili
možnost umístění dalších kontejnerů přímo v naší obci, které nám
zapůjčila firma Elektrowin, a. s.,
a který je určený pro sběr drobných elektrospotřebičů z domácností o maximálních rozměrech
45x60 cm tak, aby se vešly do vhazovacího otvoru shromažďovacího prostředku (žehličky, mixéry,
varné konvice, fény, kulmy atd.).
O přesném umístění těchto
kontejnerů po dodání firmou
Elektrowin budeme občany informovat na webových stránkách
obce a v kabelové televizi.
Ivana Hrčková
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Sdělení občanům - Obvodní oddělení Policie České republiky
Na základě evidované
statistiky informují policisté
Obvodního oddělení Policie
České republiky v Palkovicích všechny občany obce
Hukvaldy a blízkých obcí,
že ve srovnání s rokem 2011
nedošlo v roce 2012 k výraznému nárůstu počtu trestných
činů a nárůst trestné činnosti
je i ve srovnání s předešlými
roky průměrný.
Touto cestou bychom zároveň chtěli znovu vyzvat všechny občany obce Hukvaldy, aby
vždy v případě výskytu jakékoli

podezřelé osoby či vozidla neprodleně kontaktovali linku 558
656 174, případně bezplatnou
linku 158. Rovněž v případě jakýchkoli dotazů, námětů a připomínek můžete využít služební e
mail Obvodního oddělení Policie
České republiky v Palkovicích:
fmooppalko@mvcr.cz.
Aktivní
a zodpovědný přístup každého
občana obce může výrazně přispět k odhalení pachatelů trestných činů a k zajištění ještě bezpečnějších Hukvald.
Dále bychom chtěli upozornit,
že bezpečnostní situace v obci je
i nadále jednou z našich priorit,

přičemž v této souvislosti bude
zaměřen výkon služby i na dodržování zákona o provozu na
pozemních komunikacích, kdy se
naši policisté ve spolupráci s policisty Dopravního inspektorátu
Územního odboru Frýdek-Místek
zaměří na dodržování nejvyšší povolené rychlosti, respektování dopravního značení a technický stav
vozidel. V případě zjištění jakéhokoli porušení zákona o provozu na
pozemních komunikacích budou
policisté striktně postupovat podle příslušných ustanovení zákona.
 prap. Mgr. Ondřej Plečka v.r.
preventista

Statistický přehled kriminality, přestupků spadajících pod obec Hukvaldy za období:
01.01.2012 - 31.12.2012 ve srovnání s rokem 2011
I. evidováno celkem 55 trestných činů-přečinů (2011 celkem 49)
• Trestné činy proti majetku: 47 případů (2011 celkem 44)
krádeže vloupáním do motorových vozidel: 10 (2011 celkem 9)
krádeže vloupáním do objektů, domů, bytů apod.: 22 (2011 celkem 24)
krádeže prosté (nezajištěného majetku): 9 (2011 celkem 8)
poškození cizí věci: 1 (2011 celkem 2)
podvod: 5 (2011 celkem 1)
• Trestné činy proti životu a zdraví: 4 (2011 celkem 0)
• Trestné činy proti rodině a dětem: 0 (2011 celkem 3)
• Trestné činy obecně nebezpečné: 3 (2011 celkem 0)
• Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: 1 (2011 celkem 1)
• Trestné činy proti svobodě a právům: 0 (2011 celkem 1)
II. Statistický přehled případů na úseku přestupkového zákona
evidováno celkem 57 přestupků (2011 celkem 39)
• přestupky proti majetku: 25 (2011 celkem 19)
• přestupky proti občanskému soužití: 14 (2011 celkem 16)
• přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích: 18 (2011 celkem 3)
• přestupky proti veřejnému pořádku: 0 (2011 celkem 1)
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Stručný zápis z jednání Rady obce Hukvaldy
Rada obce Hukvaldy se od
vydání posledního občasníku sešla v termínech 19. 12.
2012, 14. 1. 2013, 4. 2. 2013
a 20. 2. 2013.
K nejdůležitějším bodům jednání patřily:
- Příprava výběrového řízení
na práce v obecních lesích a na
provozovatele Informačního
centra Hukvaldy v roce 2013.
Tato řízení proběhla po novém
roce a pro práci v obecních lesích byla jako vítězná opět vybrána firma Lesostavby Frýdek-Místek, a. s., jako provozovatel
Informačního centra pan Antonín Kuboš z Hukvald za částku
102 000,- Kč.
- Rada obce uložila podat
žádost o dotaci z Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji
na rok 2013 na výměnu otopného systému v objektu rodného domu Leoše Janáčka v Hukvaldech. Žádost byla v měsíci
lednu zpracována a podána na
Krajský úřad a čeká na posouzení hodnotící komise. Výše dotace v tomto dotačním titulu činí
50 % z celkové realizační ceny.
Projektová cena je 620 000,- Kč.
O výsledku budeme informováni do konce března.
- Rada obce dále schválila
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
s firmou ALVAC, s. r. o. z Havířova, která realizovala zakázku „ZŠ

a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy,
vestavba sociálního zařízení II.
etapa“, z důvodu víceprací na
celkovou částku 350 612,- Kč
bez DPH. Celá zakázka je již dokončená a počet dětí v mateřské
školce mohl být navýšen o dalších 19 dětí, které začaly zařízení
navštěvovat začátkem února.
- Rada obce schválila změnu
jízdních řádů v rámci Moravskoslezského kraje, souvisejících
se spojením obce Hukvaldy
s Ostravou, Frýdkem-Místkem
a Kopřivnicí a zabývala se nabídkou na návrh projektu využití
hromadné městské dopravy na
lince Frýdek-Místek – Hukvaldy,
předložený UDI Morava.
- Rada obce schválila zavedení produktu aktuality na webových stránkách obce za cenu
1000,- Kč za zprovoznění a měsíční paušál 50,- Kč bez DPH, kdy
si budou moci občané nechat
zasílat na své emailové adresy
informace o přidaných informacích na stránkách obce.
- Rada obce schválila umístění kontejneru na textil a hračky
od firmy REVENGE z Boskovic
k budově základní školy, kam
mohou občané přinášet nepotřebný textil, který se nehodí do
popelnic.
- Rada obce schválila uzavření smlouvy o zajištění zpětného
odběru drobného elektrozařízení se společností Elektrowin,
a. s. o bezplatném umístění kontejneru na území obce (více pak

v článku o rozšíření sběrné sítě).
- Dalším bodem jednání bylo
posouzení nabídek na provádění pravidelných elektrorevizí
v objektech ve správě obce Hukvaldy a jako nejvýhodnější byla
vybrána firma Kamil Vantuch
Elektro za cenu 30 000,- Kč bez
DPH za objekty a spotřebiče dle
přiloženého ceníku.
- Rada obce nejprve projednávala uzavření smlouvy o výpůjčce objektu občanské vybavenosti mezi obcí Hukvaldy a TJ
Sokol Hukvaldy na bezplatné
užívání kabin u fotbalového hřiště. Záměr výpůjčky byl vyvěšen
na úřední desce obce a následně
pak RO schválen.
- Rada obce navrhla zařadit do rozpočtu obce částku
50 000,- Kč na zpracování projektu „Prodloužení linky MHD
č. 5 z Frýdku-Místku do obce
Hukvaldy“ společností UDI Ostravy a zároveň navýšit v rozpočtu příspěvek na zajištění
dopravní obslužnosti v obci,
aby mohli občané cestovat za
výhodné tarify platné v městě
Frýdku-Místku.
- Rada obce doporučila Zastupitelstvu
obce
schválit
bezúplatný převod pozemku
parc. 1748/31 o výměře 27 m2
v k. ú. Rychaltice do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic,
neboť na tomto pozemku se
nachází komunikace R48 Rychaltice – Frýdek- Místek.
Ivana Hrčková
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Upozornění občanům o termínech splatnosti poplatků za
psy a za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Obec Hukvaldy upozorňuje občany, že dne 31. 3. 2013 končí termín pro uhrazení poplatku ze psů.
Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
- za prvního psa - 100,- Kč,
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele - 400,- Kč,
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu - 200,- Kč.

Splatnost poplatku
- Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
- Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný
nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla
Osvobození
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující
útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení
a používání psa zvláštní právní předpis
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Sazba poplatku
- Sazba poplatku pro fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt činí 450,- Kč
- Sazba poplatku pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,
byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba činí 650,- Kč.
Splatnost poplatku
- Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. 4. příslušného kalendářního roku.
- Činí-li poplatková povinnost více jak 1000,- Kč, pak je splatná ve dvou stejných splátkách, vždy do
30. 4. a do 30. 9. příslušného kalendářního roku.
- Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný
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nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla,
nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
Osvobození a úlevy
Od poplatku se osvobozuje :
- Poplatník,který se alespoň po sobě jdoucích 6 kalendářních měsíců v příslušném roce zdržuje
v zahraničí na studijním či pracovním pobytu, nebo v ústavu sociální péče mimo územní obce, a to
v poměrné výši poplatku za jednotlivé měsíce.
- Poplatník s trvalým pobytem na úřední adrese ohlašovny Obecního úřadu Hukvaldy, č. p. 3.
- Úleva se poskytuje / nárok na úlevu od poplatků má:
a) Poplatník, který využívá ekologická paliva ( pro účely této vyhlášky se ekologickým palivem rozumí například plyn, elektřina, solární energie), je poskytnuta úleva ve výši 25 %.
b) Pro poskytnutí úlevy musí být tento ekologický zdroj tepla jediným zdrojem vytápění.
Navýšení poplatku
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad
poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit
až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Platbu můžete provést na pokladně OÚ, nebo na účet Obce Hukvaldy: 100411835/0300
Variabilní symbol se skládá z: čísla pro druh platby + čísla domu + část obce
druh platby:
místní poplatek ze psů: 1341
místní poplatek z komunálního odpad: 1337
poplatek za kabelovou televizi: 3341
poplatek za internet: 13341
část obce:
Hukvaldy 1
Dolní Sklenov 2
Horní Sklenov 3
Rychaltice 4
Každá domácnost po zaplacení poplatku za komunální odpad obdrží nálepky oranžové barvy, které
si nalepí na popelnice a sadu třídících tašek na papír, sklo a plasty, o kterých jsme už informovali
v minulém vydání občasníku.

Ivana Hrčková
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Následující příspěvky neprošly redakční úpravou
a v nich obsažené názory nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.
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Uzávěrka příštího čísla Hukvaldského občasníku je 7. června 2013.
Termín uzávěrky pro příspěvky občanů a reklamu, které nejsou redakcí upravovány, je 14. června 2013.
Veškeré příspěvky zasílejte na adresu: mistostarosta@ihukvaldy.cz.
Prosím, řiďte se při psaní a zasílání příspěvků pokyny pro autory článků.
Hukvaldský občasník číslo 2/2013 vyjde koncem června.

