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dodržujte, prosím, přede-
psané pokyny pro úpravu 
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Na konci příspěvku vždy uvá-
dějte autora.
Soubor musíte vždy uložit pod 
nějakým názvem, pokud mož-
no stejným jako je název vaše-
ho příspěvku.
Pokud posíláte fotografie, uklá-
dejte je s popiskem, který vysti-
huje, co na fotografii je.

Vážení čtenáři,

jak jste jistě zaznamenali v předchozích číslech 
Hukvaldského občasníku, je naší snahou do jeho 
obsahu vybírat témata úzce související s naší obcí.  
V minulosti jsme se věnovali například pozoru-
hodným stromům kolem nás, festivalovému dění, 

kultuře, válečným událostem atd.  Hlavním téma-
tem aktuálního vydání občasníku je Obecní úřad 
Hukvaldy. Přinášíme Vám informace z tamního 
současného dění a také zajímavosti z jeho historie. 

Hezké čtení Vám přeje Václav Holub.
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slovo starosty

Vážení spoluobčané,
pravidelně vás informu-

ji o  připravovaných nebo 
probíhajících investičních 
akcích v obci. Začnu tou nej-
větší, a  to je výstavba kana-
lizace. Po mnohaletých pří-
pravách byla dne 25. 6. 2013 
zahájena práce a  byly po-
loženy první metry potrubí 
a  jedna kanalizační šachtice 
na dolním konci Rychaltic. 
Harmonogram (HMG) vý-
stavby jednotlivých stok 
najdete na webových strán-
kách obce, v  sekci „kanali-
zace“. Původní HMG, který 
jsme v  elektronické podobě 
obdrželi od zhotovitele, je 
značně rozsáhlý a podrobný, 
proto jsme ho nechali upra-
vit tak, aby orientace v něm 
byla jednodušší. Přesto není 
bohužel technicky možné 
zařadit jej v  tištěné podobě 
do Občasníku. Pokud chcete 
vědet, kdy se ve vaši lokali-
tě bude kopat, musíte si na 
webových stránkách obce 
otevřít „situační plán“, kde 
najdete označení stoky, která 
vás zajímá, a  potom v  HMG 
zjistíte termín realizace. 
S  dostatečným předstihem 
před zahájením prací v dané 
lokalitě nebo ulici vás bude 
ještě informovat zhotovitel, 
a to písemně do vašich poš-
tovních schránek nebo ozná-
mením na viditelném místě 
v dané lokalitě. V obci bude 
postupně pracovat součas-

ně až 6 pracovních čet, a  to 
v  různých lokalitách. Jedna 
četa je schopna podle vyjád-
ření zhotovitele položit mini-
málně 10 m potrubí denně.  
Určitě nastanou situace, kdy 
budou na několik dní ne-
průjezdné silnice nebo ulice, 
a  proto vás prosím o  trpěli-
vost a  toleranci. Budeme to 
muset vydržet. Na jakýkoli 
dotaz vám samozřejmě rád 
odpovím i  telefonicky nebo 
prostřednictvím e-mailu.

   Dne 1. 7. 2013 byla zahá-
jena rekonstrukce sociálního 
zařízení v  mateřské škole. 
Dojde k  rozšíření prostoru 
o  jednu sousední místnost 
tak, aby prostory vyhovovaly 
platným normám a  předpi-
sům. V  nových prostorách 
bude umístěno 11 toalet, 
12 umyvadel, 1 výlevka, spr-
chový kout a samostatné WC 
s  umyvadlem pro učitele. 
Dále bude zhotovena nová 
elektroinstalace a  vzducho-
technika a  budou instalo-
vány dva nové radiátory. 
Práce by měly být ukončeny 
10. 8. 2013.

Dne 3. 7. 2013 začala re-
konstrukce zdroje tepla 
a otopné soustavy v rodném 
domě L. Janáčka (budova 
č.  p. 40), v  současném in-
formačním centrum. Dojde 
k  demontáži stávající tech-
nologie plynové kotelny 
a montáži nové technologie 
kotelny s kaskádou 2 ks ply-

nových kondenzačních kot-
lů. Pro regulaci jednotlivých 
topných okruhů a pro auto-
matické kaskádové spínání 
kotlů dle požadavků top-
ných okruhů budou použity 
3 ks ekvitermních a  kaskád-
ních regulátorů. Regulace 
teploty otopné vody smě-
šovaných topných okruhů 
bude prováděna ekviterm-
ně, tzn. požadovaná teplota 
otopné vody je určována 
automaticky podle venkovní 
teploty a  nastavené topné 
křivky. Každý okruh bude 
mít vlastní topnou křivku. 
Současně budou instalová-
ny nové radiátorové ventily 
s termostatickou hlavicí.

   Počátkem měsíce čer-
vence bude rovněž zaháje-
no čištění mlýnského náho-
nu v  Dolním Sklenově, a  to 
v délce cca 330 m, a vyčiště-
ní potoka z Řehůvky v Rych-
alticích v délce 220 m.

   Závěrem bych rád všem 
popřál krásné léto. Určitě se 
na sluníčko, koupání, tep-
lé večery a  dovolené těší 
nejen děti, ale i dospělí. 
Z  občasných bouřek si nic 
nedělejme, ty k  létu neod-
myslitelně patří, a naopak si 
užívejme pohodu a  sluneč-
né dny, kdy můžeme čerpat 
sílu a energii na zimní měsí-
ce.

Ničím nerušené dovolené 
vám přeje

Luděk Bujnošek
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Výlet rodičů s dětmi - Moravský kras 1. 6. 2013
Po roce jsme (KČT Hukvaldy) 
připravili pro rodiče s dětmi 
opět zájezd – tentokrát do 
Moravského krasu. Měli jsme 
v plánu navštívit propast 
Macochu, jeskyni Výpustek 
a centrum Moravského krasu.

I letos jsme byli nuceni (a rádi) 
vypravit 2 autobusy – takový byl 
o tento výlet zájem. Na 84 účast-
níků se tedy vypravilo 1. června 
2013 brzy ráno směr Moravský 
kras.

Po vcelku pohodové jízdě 
autobusem jsme kolem 10. ho-
diny dorazili k  jeskyni Výpustek 
u obce Křtiny, známé především 
poutním chrámem Panny Ma-
rie, který projektoval J. Santo-
nin. Samotná jeskyně Výpustek 
se vymyká ostatním jeskyním 
Moravského krasu. Výpustek je 
významnou paleontologickou 
lokalitou a  byl z  ní v  60. letech 
minulého století vybudován 
podzemní protiatomový kryt 
a tajné velitelské stanoviště.

Po prohlídce jeskyně jsme se 
přesunuli ke Skalnímu mlýnu – 
výchozímu bodu nejatraktivněj-
ší části Moravského krasu. 

Připravili jsme pro turisty 4 tra-
sy – děti s rodiči využili ekovláčku 
a od Punkevní jeskyně zamířili ke 
Sloupsko-Šošůvským jeskyním. 
Ti, kteří nevyužili ekovláček, si 
prošli nejzajímavější trasu Mo-
ravského krasu od Skalního mlý-
na přes vrchol Chobot k propasti 
Macocha a  dále přes Pustý žleb 

do městečka Sloup. Především 
pohled na propast Macocha byl 
úžasný – tato 138 metrů hluboká 
propast je jednoznačně nejzná-
mější propastí v Česku a zároveň 
turistická atrakce světového for-

mátu. Vznikla propadnutím stro-
pu obrovské podzemní jeskyně.

A  jelikož i  počasí nám přálo, 
byli jsme s  tímto výletem spo-
kojeni.
 Slávek Koval, KČT Hukvaldy
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23. březen 2013 aneb „Kopce kolem naší obce“
Dne 23. března jsme opět 
vyrazili do přírody udělat 
něco málo pro to, abychom 
po dlouhé zimě vyvětrali naše 
těla.

Vyrazili jsme do hukvaldské 
obory abychom si prohlídli, co se 
v oboře za tu dobu, kdy jsme v ní 
loni byli naposledy, přihodilo. Na 
tuto akci se nás od oborní brány 
na Hukvaldech vydalo celkem 
76  turistů, někteří si vyšli i  na 
hrad, aby se pokochali výhledy 
na Hukvaldy a  blízké okolí, ale 
většina směřovala k  nejvyššímu 

vrcholu Hukvaldské obory – Kaz-
ničovu. Podle kalendáře již sice 
bylo jaro, ale současné počasí 
tomu nenasvědčovalo a  my se 
na Kazničově prodírali 10-ti cm 
vrstvou sněhu. Počasí k nám však 
bylo natolik milosrdné, že nám 
na cestu svítilo sluníčko. Sice 
bylo trošku mrazivé, ale celkově 
tento pochod vybízel k  tomu, 
abychom přivítali již jaro. Vloni 
o tomhle čase jsme na tento po-
chod vyrazili jen v triku s krátkým 
rukávem – letos jsme k tomu mu-
seli přibrat i svetry a teplé bundy, 
ale i tak se letošní „kopce kolem 

naší obce“ 2013 vydařily. V Rych-
alticích v restauraci U Richarda se 
nás sešlo na 40 turistů, a na další 
3 vrcholy (poslední, které zbýva-
ly do 7-mi vrcholů) nás vyrazilo 
20  skalních turistů. Takže Babí 
horu na Palkovických Hůrkách 
zdolalo na 20 natěšených turistů. 
Konec pochodu byl opět zakon-
čen Na Koupališti - v  hospůdce, 
kde pro nás byl připraven chutný 
guláš od pana Kuchaře. Tam jsme 
i  vyhodnotili tuto akci a  začali 
jsme připravovat akci následující 
– Turistický večírek.

Slávek Koval, KČT Hukvaldy
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„Po zarostlém chodníčku“ 2013
A zase ten déšť. Tak jako nás 
pořadatele na loňském pod-
zimním Chodníčku trápil déšť, 
letos na jarním Chodníčku 
tomu nebylo jinak. 

Déšť, déšť a zase déšť. Přes tuto 
skutečnost jsme však 32.   ročník 
pochodu Po zarostlém chodníč-
ku uskutečnili. Na 100 odvážných 
(z  toho 85 zaregistrovaných na 
startu) vyrazilo v deštivém počasí 
na 15-ti kilometrovou trasu. Ně-
kteří využili bezplatné vstupenky 
k  prohlídce hukvaldského hradu 
– děkujeme tímto Aleně Lévové 
a  Fondu Janáčkovy Hukvaldy, že 
umožnili turistům bezplatnou 
prohlídku hradu – kvitovali to 
s  povděkem a  i  my pořadatelé 
jsme byli rádi, že jsme jarní Chod-
níček mohli touto zajímavostí 
obohatit.

Na nejvyšší vrchol trasy Ku-
bánkov došli opravdu jen ti nej-
otrlejší turisté. I  v  tomto počasí 
pro ně bylo na Kubánkově vy-

budováno společenské zázemí 
– stany s lavicemi a stoly, stánek 
s  občerstvením, opékání párků 
a čepované pivo. 

V cíli pochodu dostali turis-
té zbrusu nové účastnické lis-
ty, mohli si zakoupit turistická 
trička s  potiskem Chodníčku 
a  nechybělo tradiční občerst-
vení – předsedova tvarůžková 
pomazánka. Tímto děkujeme 
obsluze v  hospůdce Na Kou-
pališti a  panu Kuchařovi, že 
jsme mohli využít prostory 
Na Koupališti, dále děkujeme 
pracovníkům obce, že nám 
zapůjčili stoly a  lavice, rych-
altickým hasičům za dozor na 
Kubánkově a  bezproblémo-
vou dopravu věcí na Kubán-
kov a zpět.

A teď už nezbývá, než vás po-
zvat jak na Podzimní Chodníček 
– Spadaným listím, tak na jarní 
33. ročník Chodníčku v  květnu 
2014. 
 Slávek Koval, KČT Hukvaldy

Mladí hasiči SDH Hukvaldy

Během zimní sezony 
2012/2013 mladí hasiči z  Hu-
kvald navštěvovali tělocvičnu 
základní školy Leoše Janáč-
ka. V tělocvičně se však více 
věnovali hře floorbalu než 
hasičskému sportu. Tečkou 
za zimní přípravou byl tur-
naj v  bowlingu mezi staršími 
a mladšími hasiči, přičemž ti 
mladší vyhráli. Od 3. 5. chodí-
me trénovat ven. Pro zájemce 
tréninky začínají v 17 hodin a 
trvají do 19 hodin, probíhají u 
hasičské zbrojnice na Hukval-
dech. Matěj Gřes
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Tenisový turnaj Family Open 2013 na Hukvaldech
Také v tomto roce se rozhodl 
tenisový oddíl Sokol Hukval-
dy uspořádat tradiční teniso-
vé klání pod značkou Family 
Open. Jde o oblíbený turnaj 
deblů smíšených rodinných 
párů, což ale není podmínkou.   

První z open tenisových turna-
jů v roce 2013 byl naplánován na 
sobotu 25. 5. Ještě ráno, v  den 
turnaje se však zdálo, že vůbec 
neproběhne. Vydatný déšť silně 
zkrápěl tenisové dvorce a  vzni-
kající kaluže na antukových 
dvorcích naznačovaly, že bude 
vhodnější organizovat spíše zá-
vody ve vodním pólu, než teni-
sový turnaj.  

Zahájení turnaje však bylo na-
plánováno až na 13:30, a tak na-
děje stále žila. Počasí se nakonec 
přeci jen umoudřilo a turnaj ro-
zehrálo celkem 7 dvojic (1 muž-
ská dvojice + 6 smíšených).

S  ohledem na počet účast-
níků vznikla jen jedna soutěžní 

kategorie Smíšená čtyřhra. Trou-
fám si odhadnout, že největší 
věkový rozdíl účastníků neměl 
daleko k 40 letům. Na výkonech 
však tento rozdíl rozhodně ne-
byl poznat. Tenis své výsledky 
v  podstatě velmi zjednodušuje, 
a  tak výsledky s „0“ ne vždy od-
rážejí skutečný a urputný boj na 
kurtech. V  průběhu bojů se po-
stupně do popředí dostaly dvě 
dvojice, jedna smíšená, Pavla Ko-
valová s Mirkem Šplíchalem a je-
diná mužská, Petr Vondra s Hon-
zou Kozlem, které svedly urputný 
vzájemný souboj. Tou šťastnější 
stranou byla nakonec dvojice 
Pavla Kovalová s Mirkem Šplícha-
lem, kteří jako jediní prošli celým 
turnajem neporaženi a  suverén-
ně vyhráli. Druhé místo obsadila 
dvojice Petr Vondra a Honza Ko-
zel a třetí bronzovou medaili ob-
drželi Dája a Petr Laníkovi. 

Kromě soubojů na kurtech 
bojovali organizátoři také s  po-
časím. Dvakrát musel být turnaj 

pro déšť přerušen a asi dvě hodi-
ny pokračoval pouze na jednom 
z  kurtů. Druhý byl průběžně 
upravován a  zbavován přeby-
tečné vody. Časové zpoždění 
způsobilo, že některé ze zápasů 
nakonec probíhaly za velmi ob-
tížných světelných podmínek, 
kdy už se stmívalo. Na výkonech 
sportovců a  úrovni zápasů to 
však rozhodně znát nebylo. 

Je velmi příjemné, že se letos 
do zápasů zapojily také nové 
mladé dvojice, a  to Jana Blahu-
tová se Slávkem Uhlířem a Mag-
da Kapsiová s  Honzou Mikulou.  
Family Open prostě jede.

Turnaj se dohrával v pozdních 
večerních hodinách a  skončil 
slavnostním vyhlášením vítězů 
pod umělým osvětlením. Mys-
lím, že mohu v klidu konstatovat, 
že přes nepřízeň počasí se turnaj 
velice vyvedl a hlavně v něm zví-
tězil sport. Ať žije Family Open 
2014. Přijďte se zapojit také VY. 
O zábavu je zde postaráno.

Účastníci Family 
Open 2013:

M. Šplíchal, P. Kovalová,
P. Vondra, H. Kozel,

M. Kapsiová, H. Mikula,
J. Blahutová, M. Uhlíř,

A. Sládková, M. Šimon,
D. Mičeková, M. Jiřík,

D. a P. Laníkovi
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Baby Cup 2013 a Pohár lišky Bystroušky na Hukvaldech
Rok s  rokem se sešel a  naši 

nejmenší tenisti opět dostali 
možnost dokázat, jak jsou na 
tom se svými tenisovými do-
vednostmi. Baby Cup je tradiční 
turnaj žáků, který se konal již po 
desáté, a to v sobotu 8. 6. 2013.  
V  letošním roce opět došlo na 
generační výměnu, takže se 
turnaje účastnili úplní nováčci. 
I přesto se jednalo o velice kva-
litní turnaj a touha po vítězství 
byla vidět při každém úderu. 
Musím za sebe sportovně při-
znat, že snaha a  chuť vyhrát 
mě mile překvapila. O  to těžší 
bylo vyhlásit vítěze, protože 
podle mě byli vítězi všichni zú-
častnění. Turnaje se účastnilo 
pět žáků našeho oddílu a  dvě 
hráčky z  Ostravy. Po litých bo-
jích si vítězství odnesla Andrea 
Jeřábková, na druhém místě se 
umístil Vojtěch Lyčka a na místě 
třetím skončila Marta Kučová. 
Všechny hráče musím pochvá-
lit za snahu a věřím, že u tenisu 
zůstanou. 

Stalo se již tradicí, že po 
turnaji žáků následuje turnaj 
žen. I  tuto sobotu jsme tradi-
ci dodržely a  sešly se k  turnaji 
smíšených čtyřher O  putovní 
pohár lišky Bystroušky. Jeli-
kož jsme byly celý rok hodné, 
tak nám i  přes nepřízeň poča-
sí, které panovalo celý týden, 
bylo umožněno odehrát celý 
turnaj za krásného slunečného 
počasí. Nejen počasí mělo vliv 
na úspěšnost turnaje, ale i par-
ta lidí, která se na tenisových 
kurtech sešla. V počtu šestnácti 
hráčů jsme se sešli k  losování. 
Vytvořené dvojce zahájily nelí-
tostné boje o  hlavní cenu tur-
naje, a  tou byl sponzorský dar 
od Petra Eliáše, za což mu tím-
to děkujeme. Poukaz na večeři 
v restauraci U námořníka a pu-
tovní pohár si odnesla dvojce 
Eva Kučová a  Pavla Kovalová. 
Další umístění již nebylo nutno 
vyhlašovat, neboť všichni kdo 
vydrželi hrát tenis do půlnoci, 
jsou vlastně na místě druhém. 

Tento krásný turnaj byl zvlášt-
ní nejen počtem účastníků, po-
danými výkony, ale také tím, že 
byl zároveň oslavou kulatého 
jubilea Evy Kučové. O  to víc nás 
těší, že vítězkami turnaje se stal 
právě pár, jehož členem byla Eva. 
Ještě jednou moc gratulujeme 
jak vítězkám, tak oslavenkyni. 
Tato nádherná akce se opět sta-
la důkazem toho, že nejen prací 
živ je člověk, ale i sport a setkání 
s přáteli jsou pro člověka důleži-
té. Všem malým i  velkým tenis-
tům gratuluji a těším se na další 
tenisová setkání. V  závěru bych 
si jen malinko posteskla nad tím, 
že naše tenisové děti nejsou pro 
velké tenisty zajímavé. Opět se 
totiž na jejich snažení nepřišel 
podívat nikdo z  velkých tenistů, 
takže jejich snaha ukázat co umí, 
vyšla na prázdno. Snad se v bu-
doucnu trenéři mládeže dočkají 
toho, že se bude při turnaji dětí 
povzbuzovat jako na Roland  Ga-
rros.

Ivana Kapsiová

 fotky k článku ze str. 9
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Senioři na Hukvaldech a jejich aktivity v roce 2012
V letošním roce jsme na vý-
roční členské schůzi zhodno-
tili naši činnost za uplynulý 
rok 2012.

Scházíme se pravidelně je-
denkrát týdně ve čtvrtek. 

V  roce 2012 jsme oslavili 
40.  výročí založení klubu spo-
lečenským setkáním v  sále ZŠ 
a  MŠ Leoše Janáčka na Hukval-
dech. K  tanci a  poslechu hrála 
hudba Premiér, velmi hezké 
bylo vystoupení Gorgolů z  pol-
ské Wisly. Pohoštění zajistily 
kuchařky školní jídelny a  člen-
ky klubu seniorů. Milými hosty 
byli pan starosta Luděk Bujno-
šek, Mudr.  Marcela Chalupová, 
Mudr. Linda Srbová, paní Marta 
Sobotíková a Mgr. Alena Lévová. 
Naše pozvání přijali také zástup-
ci z  klubu seniorů z  Brušperku, 
Fryčovic, Kopřivnice, Kozlovic, 
Krmelína, Palkovic, Lhotky a Sta-

ré Vsi.
Mezi další zdařilé akce také 

patřily ochutnávky jídel, oslavy 
Dne matek, smažení vaječiny na 
myslivecké chatě, Mikuláš a  zá-
věr roku, na který nám pan Pavel 
Rek připravil výborného pečené-
ho kance se zelím.

Krásné odpoledne jsme pro-
žili při rozsvěcování vánoční-
ho stromku pořádaného obcí 
Hukvaldy a  základní školou ve 
společenském sále při poslechu 
cimbálovky Gajdůšek.

V  prosinci jsme si poslechli 
písňový koncert souboru Ra-
dost.

Také jsme uspořádali pro čle-
ny Klubu seniorů 6 zajímavých 
přednášek, kterými nás provedli 
Mudr. Chalupová, Mudr. Srbová, 
paní starostka ze Skotnice, pan 
Zdeněk Chovanec, paní Orviská 
a pan Hubeňák. O technický do-
provod přednášek se postarali 

pan Slíva a pan Sobotík.
Paní Jana Holubová uspořá-

dala čtyři zájezdy, navštívili jsme 
Polsko, biokomplex v  Třanovi-
cích, Olomouc, Loštice, a  Baťův 
kanál.

Manželé Vondrovi zorganizo-
vali pět zajímavých vycházek do 
okolí Hukvald.

Také jsme byli dvakrát pozvá-
ni do sousedních Kozlovic na 
20. výročí založení místního klu-
bu seniorů a  na pokrmášovou 
zábavu.

Náš Klub seniorů má bohatou 
činnost díky podpoře z  obce, 
bez které bychom nemohli naše 
aktivity realizovat. Velmi si této 
podpory vážíme a  s  finančními 
prostředky se snažíme co nejlé-
pe hospodařit.

Děkujeme všem představite-
lům obce.

Miroslav Bujnošek
Předseda Klubu seniorů Hukvaldy

Poděkování z Klubu seniorů

Děkujeme panu starostovi Mgr. Luďkovi Bujnoškovi a paní místostarostce Ing. Ivaně Hrčkové za srdeč-
ný a laskavý přístup k seniorům.  Jejich postoje nejlépe vystihují slova J. A. Komenského: „Komukoliv 

prospěti můžeš, prospívej rád – sloužiti a prospívati je vlastnost povah vznešených“.
Za Klub seniorů obce Hukvaldy  Marie Vašendová

Poděkování z DPS
Rádi bychom vyslovili poděkování starostovi naší obce panu Mgr. Luďkovi Bujnoškovi a paní místosta-
rostce Ing. Ivaně Hrčkové za vybudování pergoly u domu s pečovatelskou službou a zajištění výsadby 

okrasných stromů a keřů v okolí a za vstřícné jednání a pomoc při řešení našich problémů.
Za obyvatele DPS na Hukvaldech Karla Kozáková
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Dvacátý ročník festivalu Janáčkovy Hukvaldy zahájen
Jeden z předních evropských 
a světových komorních an-
sámblů – Pavel Haas Quartet, 
zahájil v sobotu 22. června, le-
tošní jubilejní dvacátý ročník 
Mezinárodního hudebního 
festivalu Janáčkovy Hukvaldy. 
Volba tohoto kvarteta byla 
symbolická, neboť ve svém 
názvu nese jméno jednoho 
z nejtalentovanějších žáků 
Leoše Janáčka, Pavla Haase, 
jemuž nebylo dopřáno, aby 
dál rozvíjel své skladatelské 
umění a jehož životní dráha 
se předčasně uzavřela za 
branami koncentračního 
tábora v Osvětimi v roce 1941. 
Komorní skladby Janáčko-
vy, Brahmsovy a Dvořákovy 
v podání Pavel Haas Quartet, 
otevřely letošní Mezinárodní 
hudební festival Janáčkovy 
Hukvaldy, jenž se koná pod 
záštitou paní Livie Klausové 
a bude opět a především ve 
znamení hudby hukvaldského 
rodáka - Leoše Janáčka.

Jméno tohoto skladatele 
uchvacuje a  zároveň fascinuje 
jak hudebníky, tak milovníky 
hudby u nás i ve světě. Pro mno-
hé z  nich je možnost koncer-
tovat, nebo alespoň navštívit 
Hukvaldy a  spočinout na mís-
tech, kde se Janáček narodil, kde 
pobýval a  kde nacházel inspi-
raci, něčím zcela mimořádným. 
Právě za těmito prožitky i  letos 
přijíždějí na Hukvaldy četní 

hostující umělci hukvaldského 
festivalu, mezi nimiž je napří-
klad česko-švýcarská dirigentka 
Olga Machoňová-Pavlů, která 
dirigovala koncert Filharmonie 
Brno – Janáčkova Tarase Bul-
bu a  Dvořákovu Novosvětskou 
na zahajovacím festivalovém 
večeru, slovenský Quasars En-
semble nebo belgický klavírista 
Jan Michiels se svou manželkou 
Inge Spinette, jenž v  rozhovoru 
pro časopis Harmonie přiznal, 
že poprvé jej  Janáčkova hudba 
zasáhla prostřednictvím velmi 
dobrého nastudování (a  mimo-
řádné inscenace) opery Z  mrt-
vého domu v Bruselu a jak uvádí 
Jan Michiels doslova „Bylo to 
jako dostat šípem do srdce. Od 
té doby jsem hrál celé jeho dílo 
pro klavír“...  Ale jsou to i jiní, jako 
například německá houslistka 
Sophia Jaffé s  klavíristou Bjo-
ernem Lehmanem anebo čeští 
umělci: klavírista Karel Košárek 
s  barytonistou Romanem Janá-
lem, kteří pro Hukvaldy zvolili 
dramaturgicky zajímavé spoje-
ní lidových písňových inspira-
cí Benjamina Brittena a  Leoše 

Janáčka… Jeho hudba se však 
dobře vyjímá i  ve společnosti 
dalších skladatelských osobnos-
tí, českých a  světových, jak se 
ostatně během letošního festi-
valu budeme moci mnohokrát 
přesvědčit, ať už přímo na Hu-
kvaldech, nebo v  jejich bezpro-
středním okolí, na koncertech 
v  Rychalticích, Frýdku-Místku 
a letos poprvé také v Příboře. 

Hukvaldský festival tradičně 
nabízí koncerty symfonické i ko-
morní, divadlo operní i  taneční 
a  letos i  tak trochu exotickou 
dávku world music v  podání li-
banonsko-francouzské zpěvačky 
Yolly Khalifé s balkánským sesku-
pením Al Makedonija a  hudbu 
Blízkého východu, kterou nám 
na hukvaldském hradě představí 
skupina Ziriab spolu s arabským 
překladem satirického dílka 
dvou ostravských novinářů a  li-
terátů – Břetislava Uhláře a  Mi-
roslava Sehnala. Nebude to však 
jediný literární „přesah“ v záplavě 
hudby: festival připomene také 
letošní bezručovské výročí lite-
rárně hudebním večerem Jana 
Rokyty a Alfreda Strejčka.

 Německá houslistka Sophia Jaffé
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Poprvé Hukvaldy nabídly také 
možnost představit své umění 
talentovaným lidem se zdra-
votním handicapem: Labutí sen 
o duši je ojedinělou hudebně ta-
neční fantazií na hudbu Petra Ilji-
če Čajkovského, která již sklízela 
úspěchy na mnoha domácích 
pódiích. Jejími protagonisty jsou 
vedle zdravých tanečníků a pro-
fesionálů i lidé upoutaní na inva-
lidní vozík, o nichž doslova a do 
písmene platí, že sice nemohou 
chodit, ale mohou tančit…! 
I  mladá nevidomá sopranistka 
Pavla Čichoňová v  doprovodu 
klavíristky a  cembalistky Jany 
Hönigové je důkazem toho, že 
zdravotní handicap vůbec ne-
musí být překážkou tam, kde jde 
o výrazný pěvecký talent. 

Přesvědčit se o tom můžete na 
jejich koncertě v refektáři piaris-
tického kláštera v Příboře. 

Věříme, že vám letošní Mezi-
národní hudební festival Janáč-
kovy Hukvaldy opět nabídne 
mnoho silných uměleckých zá-
žitků, které rozhodně nezkalí ani 
případné rozmary počasí. 

Vstupenky na jednotlivé hu-
dební a  divadelní produkce lze 
zakoupit v informačních centrech 
na Hukvaldech a v Ostravě. Letos 
poprvé nabízí festival možnost 
on-line rezervací vstupenek na 
internetové adrese www.janacko-
vyhukvaldy.cz. Pokud se rozhod-
nete až na poslední chvíli, nevadí: 
dvě hodiny před začátkem kaž-
dého koncertu nebo divadelního 
představení se budou vstupenky 

prodávat v  místě jejich konání. 
A  ještě jedna dobrá zpráva pro 
Hukvalďany: na všechny koncerty 
v  hukvaldském amfiteátru obdr-
ží volnou vstupenky, na ostatní 
hukvaldské koncerty se vztahuje 
sleva, stejně jako v  předcházejí-
cích letech. Také na děti, seniory 
a  handicapované občany pama-
tují organizátoři festivalu výrazný-
mi slevami.  

Další podrobnosti o  letošním 
festivalovém dění a  jednotlivých 
účinkujících najdete na interneto-
vých stránkách Fondu Janáčkovy 
Hukvaldy na výše uvedené adrese. 
Těšíme se na návštěvu a na setkání 
s  vámi na festivalových koncer-
tech!

Bohdana Rywiková,
ředitelka festivalu

 Pavel Haas Quartet
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Úklid hukvaldské obory? ... hotovo! Pomohly děti i rodiče
Základní organizace České-
ho svazu ochránců přírody 
Alces ve spolupráci s obcí 
Hukvaldy a Fondem Janáčko-
vy Hukvaldy uspořádala dne 
13. 4. 2013, v rámci kampaně 
Clean Up the World, úklid  
hukvaldské obory. Akce se 
zúčastnili rodiče s dětmi ze 
sdružení Jablíčko z Ostravy. 
Malí i velcí účastníci tak sbírali 
odpadky kolem přístupových 
cest k hradu. Magistrát města 
Ostravy v rámci projektu 
BESIP účastníkům poskytl 
reflexní batůžky a reflexní 
pásky a účastníci byli poučeni 
o dodržování zásad při pohy-
bu na komunikacích. 

Cestou k  hradu účastníci po-
slouchali hlasy ptáků a ornitolog 
Ing. Závalský všechny seznámil 
s  projektem „Návrat orla skalní-
ho do Beskyd“.

Celkem bylo nasbíráno 6 vel-
kých pytlů odpadků (igelitové 
sáčky, brčka, kapesníčky, víčka 
z PET lahví, plechovky, obaly od 
sladkostí, dokonce dětské ple-
ny atd.) Kuriózním nálezem pak 
byl ostrý náboj z druhé světové 
války.

Náboj byl předán kastelánovi 
hradu Hukvaldy, který okamžitě 
informoval Policii ČR, která ná-
sledně přivolala specialistu - py-
rotechnika. 

Akce se tak stala trochu dob-
rodružnou. Policisté účastníky 
poučili, že s  nevystřelenou mu-

nicí se nesmí nijak manipulovat 
a nález se má ihned nahlásit. Na-
štěstí se nikomu nic nestalo.  

Sběrači byli odměněni pro-
hlídkou hradu, v  rámci které 
ochránci přírody prováděli očko-
vání.  Jednalo se o speciální vak-
cínu a očkoval se „vztah k příro-
dě“. Všichni naočkovaní obdrželi 
očkovací průkaz. Na závěr účast-

níci navštívili výstavu exotických 
zvířat a rostlin Tropic Hukvaldy.

Nezbývá než hradnímu vrchu 
Hukvaldy popřát vzorné ná-
vštěvníky, aby zůstal co nejdéle 
čistý.
Další informace:
Alena Pončová, ZO ČSOP Alces, 
tel: 731 403 281
www.csop-alces.webnode.cz 
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Downhill - úspěchy a informace od Lukáše Šplíchala
Zdravím všechny své příznivce 

uprostřed rozjeté downhillové 
sezony. Před několika dny jsem 
se vrátil z  Italského Val di Sole, 
kde se konal světový pohár, kte-
rý byl zároveň pro české jezdce 
nominační na Mistrovství světa 
v  Jihoafrické republice. V  sou-
časné době jsem v nominačním 
žebříčku na druhém místě, a tak 
mám šanci se do JAR-u podívat, 
čímž bych si splnil můj letošní 
hlavní cíl sezony. Ve Val di Sole se 
mi bohužel nedařilo a po těžkém 
pádu se pro mě zavřely všechny 
naděje na kvalifikaci do hlavní-
ho závodu, který jsem nakonec 
sledoval jen jako divák. Letošní 
sezonu mám rozjetou poměrně 
slušně. Poprvé jsem se připravo-
val na silničním kole, na kterém 
jsem v Chorvatsku v rámci zimní 
přípravy najezdil přes 1000 km, 
což mi určitě pomohlo dostat 

se, co se týče fyzické zdatnosti, 
opět o  úroveň výše. Za zmínku 
také stojí příprava v  naší tělo-
cvičně, kde jsme s  mnoha klu-
ky z  blízkého i  vzdálenějšího 
okolí vypotili mnoho litrů potu 
při tvrdém cvičení. V  letošním 
roce jsem se zúčastnil již devíti 
závodů Slovenského, Českého, 
Moravsko-Slovenského a  Světo-
vého poháru. V  Českém poháru 
si v  průběžném pořadí držím 
3.  místo, ve Slovenském 2. mís-
to a  v  Moravsko-Slovenském 
1. místo. Čekají mě ještě čtyři 
nominační závody, po kterých 
se rozhodne, zda poletím repre-
zentovat jak naši obec, tak celou 
ČR na Mistrovství světa. Držte mi 
tedy palce, ať se mi to povede, 
aby se v dalším čísle Občasníku 
mohl objevit článek o  Mistrov-
ství světa. 

Lukáš Šplíchal
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„Předvolební boje nemám rád“ ... říká starosta Luděk Bujnošek

Tématem letošního dru-
hého čísla Hukvaldského 
občasníku je Obecní úřad 
v Hukvaldech. Nejpovola-
nějším k rozhovoru je tedy 
samozřejmě pan starosta 
Luděk Bujnošek.  Během na-
šeho setkání jsme se kromě 
politických otázek týkajících 
se Hukvald i celé České re-
publiky věnovali také např.  
dopadu funkce starosty na  
jeho soukromý život.  Přeji 
vám hezké čtení!

Jak se máš, pane starosto?
Jak se mám … vždycky říkám 

dobře, protože pak to tak je. Jak 
si to řeknu, tak to pak mám.

Jak dlouho jsi starostou obce?
Volby byly na podzim v  roce 

2010. Ještě rok mě čeká.

Těšíš se na další volby?
Neříkám, že se přímo těším, 

ale samotná práce je zajíma-
vá a  mnohotvárná – baví mě. 
Na volební období se netěším. 
Předvolební boje nemám moc 
rád.

Do jaké míry starostování 
ovlivnilo tvůj život?

Je to změna. Co se týká do-
mácnosti, tak jde hlavně o  čas. 
Toho teď trávím v  zaměstnání 
více. Práci si nosím domů asi 
stejně jako každý jiný v  jakém-
koli jiném zaměstnání. 

Mluví ti rodina do starostová-
ní?

Snažím se pracovní záleži-
tosti domů netahat. Rád bych 
domácnost a  práci oddělil, ale 
ne vždy to jde. Když je nějaký 
složitější problém, tak někdy 
využívám možnosti konzultace. 
Vyslechnu si názor, ne vždy se 
podle něho řídím, ale samozřej-
mě - připomínky jsou důležité. 
Prostě - rád si poslechnu i  jiný 
názor.  

Pozoruješ nějaký nárůst zá-
jmu lidí o svou osobu?

Změna v  tom je. Když je člo-
věk v  takové funkci, tak vejde 
ve větší známost. Lidé se na mě 
obracejí se svými problémy. Ne-
musí to být přímo v  kanceláři, 
ale i  mimo. Na různých akcích 
se na mě sem tam někdo obrátí 
s  problémem, tak se snažím to 
vždy s dotyčným probrat a nějak 
to vyřešit. 

Je nějaký rozdíl mezi tvou 
představou o  starostování 
v  době voleb a  současnou re-
alitou?

Představu jsem neměl zcela 
jasnou, ale moc jsem se nemý-
lil. Pro mě je největším problé-
mem, že někdy nemůžu lidem 
vyjít vstříc, i  kdybych chtěl. 
Jsem svázán různými předpisy 
a řády. Dělá mi někdy problém 
říct lidem ne. Protože s nimi ko-
likrát souhlasím, ale nejde to, 
třeba z finančních důvodů.

Jaké má vlastně starosta pra-
vomoci? Tipuji, že sám bez za-
stupitelstva toho moc rozhod-
nout nemůžeš. 

Pravomoci starosty jsou ome-
zené. Z  velkého procenta je 
rozhodnutí věcí rady a  zastupi-
telstva. Starosta může jejich roz-
hodnutí ovlivnit ze svého postu 
tím, jak záležitost prezentuje 
a předloží. 

Je něco zásadního, co může 
starosta rozhodnout sám? 

Ani ne. Může navrhnout coko-
li, ale musí počkat na schválení 
radou nebo zastupitelstvem. 
Zvláštní je, že na rozhodnutí 
musí starosta čekat, ale ať je pak 
jakékoli, nese za něj odpověd-
nost. Pokud by došlo k  nějaké-
mu problému, tak za to zodpo-
vídá starosta. Byl jsem nedávno 
na školení, kde nám říkali, že 
i kdyby starosta při rozhodování 
obdržel stanovisko odborníků, 
že jeho krok je dobrý, nebo – 
lépe řečeno - krok zastupitelstva, 
a následně se ukázalo, že se věci 
nepovedly jak měly, tak zodpo-
vědnost nese starosta. 

Naštěstí na Hukvaldech jsou 
všichni zastupitelé tak čest-
ní, že by se k  případné chybě 
přihlásili a společně by se pak 
usilovalo o nápravu, ne?

(odmlka) No … tak … nejsem 
si tím úplně jist. (úsměv)

 Pokračování na další straně

téma: Obecní úřad
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Pokračování z předchozí strany

Dovolím si takovou konkrét-
nější otázku k tvým pravomo-
cím. Pokud se jedná například 
o rozbité cesty - můžeš ty, jako 
starosta, takovou věc ovlivnit 
nebo zjednat nápravu?

Abych to upřesnil … hlavní 
cesta, co vede přes Hukvaldy, je 
v majetku kraje. Tuhle cestu má 
na starosti ŘSD. My, jako obec, 
je můžeme bombardovat tele-
fonáty a  urgovat opravy, jako 
všechny obce, a to je vše. Zvláš-
tě po zimě je to komplikované, 
než se přes všechny ty žádosti 
dostanou až k  nám. Co se týká 
bočních cest – všech ostatních, 
to je na nás.

Takže starosta nemůže přímo 
ovlivnit vyspravení cesty.

Může působit pouze tlakem 
vyvíjeným na správce cesty.

Zmínil ses, že tě občas  někdo 
osloví s  nějakým problémem. 
Jakou máš zkušenost? Jsou 
občané informováni o  tom, 
jak to chodí a  co se vůbec dá 
dělat anebo se setkáváš spíše 
s jejich naivitou? 

Někdy jsem až překvapen, jak 
je informovanost malá. Nevím, 
jestli je chyba na naší straně, řekl 
bych, že ne. Informace jsou do-
statečné. Nahrává se zastupitel-
stvo, běží to několikrát v obecní 
televizi, ale přesto dostávám 
od občanů dotazy, na které by 
mohli znát odpovědi, kdyby za-
sedání zastupitelstva sledovali. 

Mohlo by to být trošku lepší.

Než jsi kandidoval, ke které 
skupině jsi patřil ty sám?

No, spíše k těm, co se zajímali 
méně. Ale byl to můj problém, 
ne obce. Informace byly vždy 
celkem dostupné, ale já jsem ne-
měl tu potřebu. Řeknu to upřím-
ně, jako každý člověk problém 
řeším, až se mě týká.

Setkává se starosta obce s ne-
příjemnými e-maily a  ano-
nymy?

Ano. Musím říct, že většina je 
podepsaných, a byť jsou kolikrát 
nepříjemné, tak proti nim nic 
nemám. Sto lidí - sto chutí, a ur-
čitým způsobem konfrontace 
patří k práci starosty. To je lepší 
případ. Jsou případy, kdy přijde 
i anonym. Nedávno nám takový 
přišel, házím je hned do koše. 

Prozradíš, co v  tom anonymu 
bylo?

Ne.

Proč?
Když se člověk neumí pode-

psat, tak to ani neřeším. Sám 
autor se za tento názor asi stydí 
a tím pádem mu ani já nevěnuji 
pozornost. Nechci se k tomu vy-
jadřovat.

Je e-mail zaslaný starostovi 
dobrá cesta k  řešení problé-
mu?

Lepší je rozhodně cesta přes 
zastupitelstvo. Ať lidi přijdou 
a  vyjádří svůj názor. Může se to 

probrat přímo. Už jsme se bavili, 
že já stejně nemám pravomoc to 
hned vyřešit.

Myslíš, že obec vychází vstříc 
kultuře na Hukvaldech a  li-
dem, kteří  se snaží pořádat 
nějaké akce? Například posky-
továním možnosti inzerce?

Myslím, že ta možnost, aby 
občané nějakým způsobem in-
zerovali, je dostatečná. Můžou 
využít vývěsních ploch, občasní-
ku a  televize. Je to za poplatky, 
které stanovuje obecní vyhláš-
ka. Koncem loňského roku jsme 
ceny snižovali, aby byly možnos-
ti reklamy přístupnější. Pokud to 
jde, tak vždycky vyjdeme vstříc. 
Ať už se jedná o  pronájem re-
klamní plochy, vývěsních ploch, 
atd. 

Kulturní akce nebývají nic vý-
dělečného. V  případě zájmu 
o  inzerci musí organizátor 
platit v řádech stokorun. Je to 
podle tebe v pořádku? Nemě-
la by taková reklama pracovat 
spíše ve prospěch informo-
vanosti občanů o  zajímavých 
akcích než jako výdělek pro 
obec?

Je to stanovené vyhláškou, 
tam je napsáno, kolik kdo zapla-
tí. Je to samozřejmě na zvážení. 
Pokud někdo přijde s  takovým 
návrhem, tak je třeba to zvážit. 
Je to ale na iniciativě občanů 
nebo zastupitelů. Kdyby to bylo 
na mně, tak bych byl pro, aby na-
příklad pro občany Hukvald byla 
reklama zdarma.
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Na iniciativě lidí? Nemyslíš, 
že by se takovými věcmi měla 
obec zajímat sama od sebe 
a hledat nejlepší řešení?

Tak tím chceš říct, že bych 
s tím třeba mohl přijít sám?

Třeba.
I  tohle je cesta samozřejmě. 

Nějaké úpravy jsme již dělali na 
minulých zasedáních zastupitel-
stva. Tam ta vůle úplně nebyla, si 
myslím. Já bych spíše potřeboval 
podnět od lidí, kteří ty akce po-
řádají. 

Konkrétní příklad: když je člo-
věk poctivý a výlep plakátů na 
obci nahlásí, tak platí. Když je 
nepoctivý, neplatí a  reklamu 
má stejnou. To by obec měla 
řešit sama od sebe, ne?

To máš pravdu, že tohle je pro-
blém. Nepoctivci kolikrát jednají 
na úkor poctivých. Je to věc kon-
troly vývěsních ploch. Nějaký 
mechanizmus, který by to vyře-
šil, neznám. Kdyby někdo přišel 
a řekl - udělejte to tak a bude to 
fungovat, tak bych si toho člově-
ka rád vyslechl a  podle toho se 
klidně zařídil. Je na pracovnících 

obce, aby černý výlep strhávali. 
Je to problém. 

Co si ty osobně myslíš o festi-
valu Janáčkovy Hukvaldy? Měl 
by tady být nebo ne?

Jednoznačně ano. Jako obec 
jsme stále nedocenili význam 
Leoše Janáčka a  pořád z  toho 
neumíme pro obec těžit. Leoš 
Janáček nám otevírá obrovské 
možnosti, jak Hukvaldy zviditel-
nit. Takže říkám ano, ale musím 
sám za sebe říct, že bych uvítal 
takový repertoár festivalu, který 
by oslovil větší počet lidí. Mys-
lím, že ta klasika neosloví tolik 
lidí jako jiné styly.

Jistě se shodneme, že právě 
pro to zviditelnění je tento 
festival jedinečný. Nezasloužil 
by si od obce větší podporu? 
Hlavně finanční.

Obec je spolupořadatel. Podílí 
se na festivalu spíše technickým 
zajištěním. Zajišťuje osvětlení, 
dopravu na hrad, úklid a  pří-
pravu v  amfiteátru. To je podíl 
obce. Zbytek má na starosti 
Fond Janáčkovy Hukvaldy jako 
hlavní organizátor. Samozřejmě 
je otázka jednání, jak to změnit 
a jestli se má obec podílet víc. Je 
to otázka budoucnosti.

Na posledním zasedání zastu-
pitelstva vyvstaly návrhy na 
snížení příspěvku pro festival. 
Je to správná cesta?

Je to určitě špatná cesta. Zase 
ať nedojde k omylu - my Fondu 
penězi nepřispíváme. Jen zajiš-

těním různých věcí. Ty peníze 
jim vůbec nejdou. To platí přímo 
obec, finance nejdou přes Fond.

A je to tedy podle tebe správ-
ná cesta? Neměla by obec více 
přispívat právě penězi?

Je to jedna z  cest. Šlo by to 
takhle dělat a  zase je to otázka 
pro zastupitelstvo nebo radu. 

Kdyby přišel návrh do zastu-
pitelstva, že má obec přispívat 
festivalu finančně v řádu stati-
síců, zvedl bys pro to ruku?

Záleží samozřejmě, o  jakou 
částku by šlo a  na co by se po-
užila, ale pokud by to přispělo 
k větší návštěvnosti, tak bych byl 
určitě pro.

Co tě na práci starosty nejvíce 
baví a naopak nejvíce nebaví?

Co mě baví … už na začátku 
jsem řekl, že je to práce rozma-
nitá. Někdy ráno ani nevím, co 
mě ten den čeká. To mě baví, ta 
mnohotvárnost. Nemám rád mo-
notónní práce, kdy člověk bez-
myšlenkovitě dělá něco stále stej-
ného. Zároveň mě těší, když po 
určité snaze něco zůstane. To mě 
uspokojuje. Třeba oprava budovy 
nebo komunikace – to jsou věci, 
které jdou vidět a ty mě těší. Ne-
baví mě intriky a  politické boje, 
které - si myslím - na obec nepa-
tří, a  zastupitelé by měli hlavně 
hlasovat sami za sebe a  ne aby 
jejich rozhodnutí bylo výsledkem 
jednání nějaké malé skupiny. 

 Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany

Která  povahová vlastnost ti 
při starostování pomáhá a kte-
rá komplikuje práci?

Nevím, jestli by to neměl po-
soudit někdo jiný, ale myslím, 
že hlavně co se týká jednání s 
lidmi, tak že se snažím každého 
vyslechnout a pokud možno 

vyjít vstříc. Když se vyskytne 
nějaký problém, tak si rád vy-
slechnu obě strany. Někdy se 
názor jedné strany jeví jako 
nejlepší, ale po poslechu strany 
druhé to může vypadat úplně 
jinak. Je to někdy na úkor času, 
ale myslím, že je to takhle spra-
vedlivější. A negativní … jistě 
nejsem dokonalý. Mám spous-

tu špatných vlastností, ale to by 
měl asi říct někdo jiný. Někomu 
se zdá, že nejsem dostatečně 
rychlý, že včas nereaguji na 
otázky, které dostávám, ale já 
si rád nechávám věci rozležet. 
Někdy, když se problém uleží, 
vyřeší se sám. Než něco v tu 
chvíli lámat přes koleno, tak ra-
ději počkat. Je to k dobru věci.
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Budeš se v dalších volbách 
znovu ucházet o post staros-
ty?

Ano.

Máš nějaký plán, co bys rád 
uskutečnil, kdybys byl opět  
starostou? Nějakou koncepci 
na další čtyři roky?

Nějaké představy mám, co 
by se mělo udělat. Teď se začne 
stavět kanalizace a práce bude 
trvat dva roky. Tuto stavbu bych 
rád dotáhl do konce – pokud 
budu starosta. Co se týká dalších 
investic, tak bych rád vyřešil pro-
story hukvaldského dvora. Je to 
krásné místo, které si žádá něja-
ké smysluplné využití a nějakou 
koncepci.

Kdybys tedy starostou zvolen 
byl a na postu místostarosty 
by se objevil komunista, byl 
by s vaší spoluprací nějaký 
problém?

Já to jako problém nevidím. 
Mě je jedno, v jaké straně člo-
věk je. V takové obci by lidé měli 
táhnout za jeden provaz. Ať si je 
třeba v KSČM, ODS nebo ČSSD. 
Pokud je to člověk se zájmem a 
nasazením pracovat pro obec, 
tak nemám se spoluprací pro-
blém.

Ty ses stal vlastně politikem. 
Jaký máš názor na celkovou 
politickou situaci v ČR?

Já jsem se nikdy o vysokou 
politiku nestaral. Samozřejmě - 
sleduji zprávy, takže to obecné 
povědomí o politice mám. Spí-

še jsem asi zklamán. Chybí mi 
nějaká koncepce, na které by 
se opravdu pracovalo. K tomu 
nedochází. Rychle se politické 
uskupení mění a jedna strana 
ruší rozhodnutí druhé, to nikam 
nevede. Hospodaření státu také 
není dobré. Dalo by se ušetřit 
spoustu peněz, kdyby nebylo 
korupce. 

V čem myslíš, že to je?
Myslím, že je to vše o morálce. 

O morálce samotných lidí. Veš-
keré dění na světě se točí kolem 
peněz, ať chci nebo ne. A to je 
špatně. Lidem musí postupně 
dojít  - a já myslím, že to poma-
lu už začalo - že peníze opravdu 
nejsou všechno. Posun společ-
nosti od materiálna k duchovní 
sféře je asi řešením.

Co návrh k odebrání čestného 
občanství bývalému panu pre-
zidentovi?

Já jsem rád, že je to za námi. 
Já jsem to říkal už několikrát. S 
šíří amnestie, kterou pan Klaus 
vyhlásil, se neztotožňuji, ale spo-
jovat ji s odejmutím čestného 
občanství je nesmysl. To dostal 
za přínos obci, a to nelze spojo-
vat. Na druhou stranu - pokud 
by proběhlo referendum a obča-
né by se rozhodli, že zbaví pana 
Klause čestného občanství, tak 
bych neprotestoval.

Jak jsi spokojen se současným 
panem prezidentem?

Post prezidenta je důležitý 
pro vizitku ČR ve světě. Já jsem 

pana Zemana nevolil, to řeknu 
otevřeně. Měl jsem jiného kan-
didáta, ale výsledky akceptuji a 
respektuji, i když bych si to uměl 
představit jinak. 

Kdybys dostal nabídku jít do 
vyšší politiky, přijal bys ji?

Nějaké nabídky už jsem dostal 
v souvislosti s krajskými volba-
mi, ale já jsem je odmítl. Necítím 
se na takovou politiku.

Proč?
Rád jednám sám za sebe, pre-

zentuji svůj názor, a myslím, že 
ve vyšší politice to není možné. 
Tam musí kolikrát lidé jednat spí-
še dle postoje své strany než na 
základě svého myšlení a názoru.

Na závěr rozhovoru poskytuji 
každému možnost něco vzká-
zat občanům. Využiješ jí?

Ano, aby lidi chodili více na za-
sedání zastupitelstva. Vysílá se, 
ale lepší by bylo, kdyby se přímo 
účastnili a řekli přímo k problé-
mům svůj názor než aby to pre-
zentovali pouze mi. 

Děkuji za rozhovor.

Rozhovor vedl Václav Holub
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Fojt, obecní úřad, místní národní výbor, obecní úřad
Když zabrousíme do hodně 

vzdálené minulosti, do doby fe-
udální, naše paměť nám připo-
mene, že správu obce pro vrch-
nost vykonával fojt. V  Čechách 
to byl rychtář. V  naší obci bylo 
tak zvané zákupní fojství, a to na 
čísle 1. Fojt byl v obci důležitou 
osobou. Před vrchností zastupo-
val obec. Také řešil a  urovnával 
menší spory, mohl udělovat po-
kuty, pečoval o dobrý řád v obci. 
Před fojtem se uzavíraly koupě 
gruntů, uzavíraly se smlouvy 
svatební. Fojt pro vrchnost vy-
bíral daně a  poplatky, staral se, 
aby byl správně odváděn desá-
tek, jeho prostřednictvím byly 
oznamovány poddaným roboty. 
Odznakem fojta bylo fojtovské 
právo, což byla palice, na kterou 
se při rychtářském soudu přísa-
halo. K  trestům sloužila šatlava, 
která bývala ve fojtovském sta-
vení.  Fojt se neobešel bez obec-
ního posla a také bez burmistra 
a  dvou „starších“, kteří vybírali 
daně, starali se o  to, aby rekruti 
neutíkali před verbováním na 
vojnu, při projednávání sporů 
měli poradní hlas. Burmistra 
a  starší jmenovala vrchnost.  Ve 
velké místnosti na fojství, kde 
také býval i fojtův šenk, se odbý-
vala obecní zasedání.  Jako prvý 
fojt se připomíná Mikuláš Glo-
sserus, a  to na zakládací listině 
obce Kozlovice z  roku 1294. Od 
17. století se uvádějí fojti z rodu 
Holubů, od roku 1745 rod Mar-
ků.

Rok 1848, kdy byla zrušena 
robota i  vrchnostenské úřady, 
změnila se správa obce. Hu-
kvaldy s  oběma Sklenovy si vo-
lily jedno obecní zastupitelstvo. 
Přesto každá z  nich měla své 
účtování, své číslování domů, 
které je dosud, pozemky byly 
vedeny v samostatných pozem-
kových knihách. Naše obec byla 
pod názvem Sklenov v  roce 
1849 zařazena do okresu Místek. 

První volby do obecního za-
stupitelstva se konaly v  roce 
1849. Prvním starostou byl zvo-
len Jan Matula, rolník z Horního 
Sklenov čp. 8. Prvním radním se 
stal František Ott, bývalý vrchní, 
druhým radním Jan Marek, do-
savadní fojt, třetím pak František 
Uhlář. Slavnostní slib skládali 
v rychaltickém kostele sv. Miku-
láše. Po slavném Te Deum se za 
doprovodu mnohým občanů 
odebrali do šenku Josefa Smo-
líka v  Dolním Sklenově (to bylo 
pravděpodobně v čp. 16) Pak ná-
sledovali: (viz. tabulka č. 1).

Starostové úřadovali doma, 
tam se scházeli i s radními. Kde se 
odbývala jednání obecního za-
stupitelstva jsem se z kronik ne-
dověděla. Kronika také neuvádí, 
kdo představitele obce v prvých 
a  několika dalších volbách volil. 
Vzhledem k tomu, že všeobecné 
volební právo bylo uzákoněno 
až v roce 1907 (netýkalo se však 
žen, ty ho nabyly až v první Čes-
koslovenské republice), právo 
volit mělo jen několik málo ob-

čanů. Volby podle všeobecného 
volebního práva (bylo i pro ženy) 
byly v roce 1919, a to 15. června. 
Zvoleno bylo 18  členné zastu-
pitelstvo. Kandidáty navrhly 
politické strany. Volební období 
bylo čtyřleté.  Zastoupení ve ve-
dení obce měly Hukvaldy i  oba 
Sklenovy.  V  zápise o  volbách 
v   letech 1927 a  1931 je uve-
den i počet oprávněných voličů 
a  také účast. Bylo to víc než 90 
%. V roce 1939 vzniklo místo stá-
vajících politických stran nové 
hnutí pod názvem Národní sou-
ručenství. Jeho místním vedou-
cím byl pan Josef Jalůvka z Dol-
ního Sklenova čp.  74. V  tomto 
roce také rezignoval dosavadní 
starosta Jan Sobotík a  staros-
tou byl zvolen zmíněný Josef 
Jalůvka. Měl náměstka, obecní 
rada byla čtyřčlenná a 12 členné 
zastupitelstvo. Také tento staros-
ta úřadoval ve svém domě v Dol-
ním Sklenově. V obecním zastu-
pitelstvu nebyla ani jedna žena.

V roce 1945 byly obecní úřady 
nahrazeny místními národní-
mi výbory (MNV). Ten první byl 
ustaven 7. května na shromáž-
dění občanů v  hotelu Mičaník. 
MNV byl rovněž 18 členný a prv-
ním předsedou byl zvolen řídící 
učitel Mořic Tuscher. První volby 
do MNV se uskutečnily v  roce 
1946. To již kandidáty navrhova-
ly strany. Byly 4 – Komunistická 
strana Československa, Česko-
slovenská strana lidová, Strana 
sociálně demokratická a  Strana 

téma: Obecní úřad
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národně socialistická. Voleb se 
účastnilo 811 voličů. Na ustavu-
jícím zasedání odstoupil dosa-
vadní předseda Mořic Tuscher 
a namísto něj byl zvolen Antonín 
Štefek z Dolního Sklenova.  První 
úřadovna MNV byla v  budově 
zámku, v jeho přízemí. 

Při změnách, které přinesl 
25.  únor 1948, byl ustanoven 
čtrnáctičlenný Akční výbor, kte-
rému předsedal Julius Rek z Dol-
ního Sklenova. V kronice se píše, 
že v roce 1949 bylo ustanoveno, 
že správními orgány obce bu-
dou dále místní národní výbory 
v čele s předsedou (ten od roku 
1948 musel být vždy komunis-
ta). Kronika se také zmiňuje o ta-
jemníkovi obce, o administrativ-
ní síle a obecních poslech, ti byli 
tři. V   užívání budovy bývalého 
zámku pro školu nastala změna, 
MNV byl přemístěn do budovy 
čp. 3, kde zanikla kancelář sprá-
vy arcibiskupského statku. To je 
místo dnešního obecního úřadu. 
Předsedy MNV byli: (viz. tabulka 
č. 2).

Dříve samostatné Rychaltice 
mají kroniku se zápisy od roku 
1918. Historii správy obce od 
roku 1848 jsem čerpala z  ruko-
pisu pana Aloise Tomančáka, 
bývalého řídícího učitele, který 
zahynul v  koncentračním tábo-
ře.  Kdy si Rychaltice volily svého 
prvního starostu - burmistra, ne-
píše. Uvádí, že v roce 1850 začala 
obec samostatně hospodařit, 
její správu vedl František Peterek 
z čp. 81 se dvěma radními a šes-
tičlenným výborem. V roce 1855 

Peterka vystřídal Josef Kahánek. 
V té době byla obec vedena čes-
ky. V  roce 1857 nastoupil jako 
burmistr Josef Pělucha z  čp. 49 
s  radními Josefem Unterkirche-
rem (majitel rychaltického stat-
ku) a Johanem Matulou a tehdy 
byla administrativa vedena ně-
mecky až do roku 1867. Rych-
altičtí starostové (burmistři) od 
roku 1850 do roku 1945: (viz. 
tabulka č. 3).

Starostové měli náměstky, 
radní, ve vedení obce bývalo 
10 zastupitelů. Úřadovali doma, 
kde se scházeli s radními a zastu-
piteli, pan Tomančák nepíše. Ani 
v Rychalticích nebyla do vedení 
obce zvolena ani jedna žena.

V  květnu roku 1945 bylo 
v obecním hostinci konáno shro-
máždění občanů, které zvolilo 
první rychalitckého předsedu 
MNV. Stal se jím Hugo Tetenc. 
Podle pamětníků to byl přísluš-
ník bývalé finanční stráže a byd-
lel ve vile pana Bohuše Rožnov-
ského čp. 166. Přehled předsedů 
MNV v  samostatných Rychalti-
cích: (viz. tabulka č. 4).

Úřadovna MNV byla v  budo-
vě školy Mládeži a  také v domě 
p.  Rožnovského čp. 166, který 
byl zbourán počátkem 60. let 
minulého století v souvislosti se 
stavbou nadjezdu. 

Od června 1960 se odvíjela 
historie obou vesnic současně. 
To znamená, že ve volbách byli 
zvoleni poslanci společně pro 
celou obec. Ta se rozdělila na 
jednotlivé obvody, každý obvod 
měl svého poslance. Ve volbách 

1960 bylo zvoleno 30 poslanců, 
stejný počet byl zvolen ve vol-
bách v roce 1964, z toho 2 ženy. 
Další volby měly být v  roce 
1968, ty se však nekonaly. V  té 
době se také projevila snaha 
některých rychaltických občanů 
o  osamostatnění. V  dalších vol-
bách v  roce 1971 bylo zvoleno 
32 poslanců. Následující volby 
proběhly v  roce 1976, počet 
poslanců se zvýšil o jednoho na 
31. Na ustavujícím zasedání byl 
do funkce předsedy zvolen Jan 
Balcárek z  Hukvald. V  dalších 
volbách jeho místo zaujal Dali-
bor Cholevík z  Rychaltic. Ten ve 
funkci zůstal i po volbách v roce 
1986. V těchto volbách bylo vo-
leno 45 poslanců. Na jaře 1990 
byl z funkce odvolán. Kandidáty 
na poslance navrhovaly jednotli-
vé složky Národní fronty. Přehled 
předsedů do voleb v  listopadu 
1990: (viz. tabulka č. 5).

Listopadové volby v  roce 
1990 přinesly změnu názvu 
vedení obce. Místní národní 
výbor byl nahrazen obecním 
úřadem, představitelem byl 
volen starosta a místostarosta, 
volili je stejně jako členy rady 
zastupitelé. Voleni byli mís-
to poslanců zastupitelé, bylo 
jich patnáct, rada obce byla 
pětičlenná. Starosta a  mís-
tostarosta jsou členy rady ze 
zákona. Kandidátky podávaly 
politické strany a volební usku-
pení. Přehled starostů:  (viz. ta-
bulka č. 6).

 Pokračování na další straně
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1945 – 1946 Mořic Tuscher, Hukvaldy
1946- 1949 Augustin Štefek, Dolní Sklenov

1949 -  1957 František Franke, Hukvaldy
1957 – 1960 Viktor Rek, Hukvaldy

2

1850 – 1854 František Peterek, hostinský
1855 – 1857 Josef Kahánek, 

1858 – 1866 Josef Pělucha, rolník
1867 – 1867 Josef Matula

1868 –1870 Vincenc Rožnovský, rolník
1871 -  1872 Filip Pělucha

1873 – 1878 Vincenc Rožnovský, rolník
 1879 -  1879 Filip Pělucha
1880 – 1882 Mikoláš Kološ

1883 – 1890 Jakub Matula, rolník 
1891 -  1896 Jan Volný

1896 – 1909 František Pělucha, rolník, 
1910 – 1919 Čeněk Rožnovský, stolař

1919 – 1921 Julius Kubala, mlynář, 
1921 – 1923 Alois Vala, stolař, 

1923 - 1945 Inocenc Pělucha, rolník

3

1853 – 1861 František Mahr, řezník, čp. 33
1861 - 1864 Jan Wessely, ředitel panství Hukvaldy, bydlel v čp. 3

1864 – 1867 Augustin Matula, rolník, Dolní Sklenov čp. 29
1867 – 1870 František Matula, rolník, Horní Sklenov čp. 10

1870 – 1876 Josef Matula, rolník, Horní Sklenov čp. 8
1876 – 1879 František Ermis, rolník, Horní Sklenov čp. 27

1879 – 1883 Josef Placzek, arcibiskupský polesný, Hukvaldy čp. 15
1883 – 1912 Jan Smolík, rolník, Dolní Sklenov čp. 14

1912 – 1919 Jan Sobotík, pekař, Hukvaldy čp. 61
1919 – 1920 František Rek, zaměstnanec podniku Tatra Kopřivnice, Hukvaldy čp. 25,

1920 – 1923 Josef Monsport, tesař, Dolní Sklenov 53
1923 – 1939 Jan Sobotík, pekař, Hukvaldy čp. 61, podruhé

1939 – 1945 Josef Jalůvka, inspektor státních drah, Dolní Sklenov čp. 74

1
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1945 -  ??? Hugo Tetenc
1945 – 1946 Josef Chaloupský

1946 – 1948 Emil Tymel
1948 – 1949 Karel Vašica

1949 – 1954 Vincenc Šlosar
1954 – 1957 František Filipec

1957 – 1960 Stanislav Bujnošek

4

1960 – 1976 Josef Rožnovský, Rychalticce
1976 – 1981 Jan Balcárek, Hukvaldy 

1981 – 1990 Dalibor Cholevík, Rychaltice
1990 Petr Sobotík, Hukvaldy (do voleb v listopadu 1990)

5

1990 - 2001 Petr Sobotík, Hukvaldy (odstoupil v polovině března 2001)
2001 – 2002 Ing. Luděk Žáček, Horní Sklenov 

2002 – 2006  Petr Sobotík, Hukvaldy
2006 - 2010  Jaroslava Michnová, Rychaltice

2010 – dosud Mgr. Luděk Bujnošek, Rychaltice

6

Pokračování z předchozí strany

V  budově školy Mládeži byla 
svatební obřadní síň, také něja-
kou dobu v  domě čp. 166 (pů-
vodním). Pak byla počátkem 
60.  let přestěhována na Hukval-
dy do budovy čp. 3. První sňatek 
v ní měla Věra Návratová z Dolní-
ho Sklenova. Nejdříve byla vpra-
vo od vchodu, v  místnosti, kde 

je dnes kancelář paní Kovalové.  
Po nějaké době byla obřadní síň 
přemístěna do levé části přízemí. 
Zabrala dvě místnosti – předob-
řadní síň a obřadní síň. Ve stáva-
jící obřadní síni byla znovu zříze-
na kancelář. Civilní sňatky byly 
od roku 1949 závazné, v  roce 
1992 nabyly stejného práva jako 
sňatky civilní i  sňatky církevní. 
Církevní sňatky mohou být uza-

vřeny před 21 církvemi nebo cír-
kevními společnostmi.

Ostatní kanceláře zprvu MNV, 
potom obecního úřadu vznikly 
z bytu v patře. Velkou rekonstrukci 
prodělala budova obecního úřa-
du v roce 2007, a to uvnitř i zvenčí. 

Podklady byly čerpány z obec-
ních kronik a z rukopisů pana Ml-
čocha a pana Tomančáka.

Karla Klečková
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Druhé CD hukvaldské skupiny Pokustone je (téměř) na světě

Hukvaldská skupina Pokus-
tone vydává nové album. 
V pořadí druhé CD nese 
název Roktria. Jak už z tohoto 
názvu vyplývá, je tomu něco 
málo přes rok, co se obsazení 
kapely zúžilo na tři členy. Ač 
to zpočátku nebylo jednodu-
ché, skupina se odrazila ode 
dna a začala produkovat zcela 
novou tvorbu orientovanou 
klidnějším, bluesovějším 
a řekněme také posluchačsky 
náročnějším směrem. I přes 
tento zdánlivý handicap si 
hudba našla řadu příznivců 
a to nejen mezi hudebními 
fajnšmekry.

Když počet nových písní do-
sáhl čísla dvanáct, rozhodla se 
skupina pro jejich zaznamenání. 
V  únoru letošního roku tak za-
čali Pokustoni s  využitím vlastní 
techniky nahrávat. O úpravu za-
znamenaných skladeb se posta-
ral frontman skupiny Václav Ho-
lub, který je také autorem všech 
textů a  ústředním skladatelem 
hudby. Nahrávání a  s  ním spo-
jené úpravy trvaly bezmála čtyři 
měsíce. Na konci května bylo 
hotovo a  nahrávky mohly být 
vypuštěny do světa. Skupina se 
před vydáním klasického cédéč-
ka rozhodla využít možnosti po-
skytnout písně prostřednictvím 
internetu, a  to zcela zdarma. Je 
možné stáhnout si jednotlivé 
nahrávky nebo celé album, a  to 
na adrese www.pokustone.com. 

Skupina má také svůj profil na 
internetovém hudebním portále 
Bandzone (www.bandzone.cz/
pokustone), kde jsou skladby po-
skytnuty k poslechu.  

Nahrávky písní jsou tedy hoto-
vé, teď už jen zbývá zaznamenat 

je na CD. To samozřejmě závisí 
na prostředcích, které skupina 
pilně shání. A  tak se snad brzy 
dočkáme nového a  jistě ne po-
sledního CD mladé hukvaldské 
skupiny Pokustone. 

Markéta Hrčková

 Vystoupení u „Wajta“. Zleva: Radim Palík, Markéta Hrčková, Václav Holub

 Skupina Pokustone na akci „Noc s Karlem“ v rámci prezidentské kampaně

foto: Petr Korč, Jiří Polívka
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„Jak voní vzpomínky“ ... malá ilustrovaná kniha o Hukvaldech

Dostala se mi do rukou náho-
dou knížečka autorky Jaroslavy 
Konečné s  ilustracemi Ladislava 
Dryáka, rodáka z  Dolního Skle-
nova. Se souhlasem autorky 
předkládám několik fotografií 
z  díla. Knížečka stojí 60 Kč a  je 
možnost ji objednat přes redakci 
Občasníku.

Svatopluk Lev
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přehled: škola

Zápis do mateřské školy

Dne 9. května 2013 se usku-
tečnil zápis dětí do mateřské 
školy pro školní rok 2013/2014.

K zápisu přišlo celkem 27 dětí. 
Docházku do mateřské školy 
ukončí 24 dětí – přecházejí do 
základní školy. Mohli jsme tedy 
přijmout 24 dětí. Pro školní rok 
2013/2014 je mateřská škola 
plně naplněna. V  tomto škol-
ním roce bude mateřskou školu 
navštěvovat 81 dětí ve věku od 
2,5 do 6,5 let.

PaedDr. Vladimíra Nevludová

Kalkulace cen stravného k 1. 9. 2013 v ZŠ a MŠ L. Janáčka Hukvaldy

Ke změně stravného bylo nut-
no přistoupit z  důvodů vzrůs-
tajících cen potravin a  režijních 
nákladů. Jelikož ceny potravin 
vlivem změn DPH neustále na-
růstají, jsme nuceni přistoupit 
k  tomuto kroku. Cena potravin 
se zvyšuje jen o  nezbytně nut-
nou částku, které školní kuchy-
ni zajistí dostatek finančních 
prostředků na nákup potravin, 
které jsou nezbytné pro zajiště-
ní kvalitního stravování našich 
strávníků.  

Bc. Ivana Kapsiová
Vedoucí školní jídelny

Přeshraniční spolupráce hukvaldské školy s Polskem

Přeshraniční spolupráce Zá-
kladní školy a  Mateřské školy 
Leoše Janáčka Hukvaldy a Szkoły 
Podstawowej nr 4 Wisła-Głębce 
pokračuje.

V  souladu s  Projektem „Dr-
žím se kořenů života a  rostu“ 
CZ.3.22/3.3.06/10.01694, který 
byl spolufinancován z prostředků 
ERDF v  rámci OPPS CZ-PL 2007 
– 2013 a ze kterého vyplývá pěti-
letá udržitelnost projektu, se dne 
7. 6. 2013 uskutečnilo setkání čes-
kých a  polských dětí.  Společně 
jsme navštívili Liščí Mlýn ve Fren-
štátě pod Radhoštěm, kde nás 
uvítaly indiánské Velké Lišky. V ka-
ždé skupince dětí byli čeští i polští 
zástupci. Prošli jsme si různými 

stanovišti a plnili soutěže a hry za-
měřené na život indiánů. Zazpívali 
jsme si, zahráli, zatančili a upevnili 
naše přátelství. 

Při odjezdu bylo vidět, že děti si 
užily výlet velmi intenzivně, pro-
tože téměř všichni byli potřísněni 
indiánským blátem. Polské děti 
z  Wisly byly nadšeny z  poznání 
takové zábavy, které na polské 
straně hranic nemají. Slíbily nám, 
že pro nás připraví na příští rok 
obdobné setkání, na které se už 
teď velmi těšíme. 

Kdo má zájem shlédnout zají-
mavé momentky z výletu, podí-
vejte se na webové stránky naší 
školy. 

Mgr. Kateřina Větřilová

 Škola v přírodě
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Škola v přírodě - středisko Budoucnost

Stává se již tradici, že naše 
mateřská škola na konci 
školního roku vyjíždí s dětmi 
na školu v přírodě. Děti si vy-
zkouší, jaké to je, být na ma-
lou chvíli bez maminky a táty. 
Letos jsme zvolili rekreační 
středisko Budoucnost v Nové 
Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí. 

V  pondělí 3. června 2013 se 
23 dětí z mateřské školy a 28 dětí 
ze základní školy vypravilo za 
dobrodružstvím. Tentokrát jsme 
vybrali téma pobytu „Indiáni“. 
K  přepravě jsme nepoužili do-
stavník, ale obyčejný autobus. Po 
příjezdu jsme museli místo na-
šeho pobytu přejmenovat a dali 
mu indiánský název „Údolí deš-
tě“. Bylo to asi tím, že nám téměř 
celý týden propršelo. Ale dobrou 
náladu nám deštivé počasí nepo-
kazilo. Když jsme děti rozděliliy 
do „týpí“ a  vybalily jim věci, za-
čaly jen samé indiánské radosti. 
Každé dítě si zvolilo indiánské 
jméno a tak jsme měli Orlí pírko, 
Červánek, Vlčí packu, Měsíční pa-
prsek, Jasnou září, Bizoní zub…. 
Paní učitelky se změnily na náčel-
níky Orlí dráp a Bystré oko. A pro-
tože jsme nemohli prozkoumá-
vat okolní přírodu, vrhli jsme se 
do práce. Malí indiáni si vyrobili 
oblečení (pravé indiánské trič-
ko, které si ozdobili totemem 
a  jinou kresbou), čelenku, kde 
každý den zapichovali jedno ba-
revné pírko. Taky jsme se pustili 
do výroby indiánského amuletu, 

aztécké zlaté mince, šamanské-
ho bubínku. Děti se seznámily 
se životem indiánů, se zvířaty, 
které indiáni lovili, a  s  dalšími 
poznatky. Získávání vědomostí 
jsme dětem střídali s  výrobou 
předmětů a  hrami. Lovili jsme 
bizony, naučili se indiánský po-
chod, házeli tomahavkem…. 
Největším dobrodružstvím ale 
bylo hledání legendárního may-
ského pokladu. Naši malí indiáni 
„Hukvajové“ našli mapu s vyzna-
čenou stezkou k pokladu. Vydali 
se na dlouhou cestu plnou úkolů 
a  nástrah a  poklad opravdu na-
šli. A protože se počasí nechtělo 
umoudřit a  stále pršelo, zavolali 
jsme na pomoc indiánského ša-
mana. Ten pomoci kouzel a zaří-
kávání vyháněl déšť a přivolával 
sluníčko. Děti si vyzkoušely hru 
na různé bubínky, dřívka a  další 
nástroje a  naučily se pravé indi-
ánské tance.

Děti si domů odvážely spous-
tu výrobků, váček s  pokladem 
a myslím i pár hezkých zážitků.

Během celého pobytu byla za-
kopaná „válečná sekera“, vše pro-
bíhalo v  klidu a  míru. Děti byly 
velice hodné a zvídavé. Nedošlo 
k žádnému zranění.

V  pátek 7. června přijel k  zá-
kladní škole autobus plný ma-
lých indiánků. Jejich namalova-
né tváře se rozhlížely a  hledaly 
své rodiče. Dobrodružství skon-
čilo a  my jsme pobyt zakončili 
indiánským pozdravem: Howgh! 

PaedDr. Vladimíra Nevludová

Hukvaldy mají talent

Tato akce proběhla v  úterý 
28.  května 2013 v  sále Základní 
školy Leoše Janáčka pod vede-
ním 9. třídy. Soutěž Hukvaldy 
mají talent byla pochopitelně 
napodobeninou známého po-
řadu Československo má talent, 
kam se může přihlásit kdokoli, 
kdo alespoň trochu ovládá lecja-
kou dovednost např. tanec, zpěv 
nebo malování.

Soutěže se zúčastnilo 22 žáků 
školy a třešničkou na dortu bylo 
vystoupení našeho pana zástup-
ce Martina Křenka. Nápaditost 
vystupujících byla obdivuhod-
ná. Někteří zkoušeli zdolat i  tak 
zapeklitý um jako např. kouzlení, 
karate, nebo orientální tanec, ale 
všichni šli za jedním cílem - ví-
tězstvím. Nakonec se vítězi stali 
hned dva účinkující, a  to Aneta 
Mižíková a Jakub Koudelný, kte-
rým moc gratulujeme!

Žákyně 8. a 9. ročníku

 Škola v přírodě
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Zapojení Základní školy a Mateřské školy Leoše Janáčka 
Hukvaldy do zajímavého projektu „Technika nás baví“

Projektová výuka je jedna 
z nových výukových metod 
v dnešní škole. Mylné jsou 
představy těch, kteří absolvo-
vali tradiční školu a myslí si, 
že když mají žáci projektovou 
výuku a exkurze, tak se neučí. 
Ba naopak. Tato výuka je pro 
žáky zajímavější, ale pro uči-
tele náročnější. I tyto projekty 
podléhají kontrole Českou 
školní inspekcí a mnoha další-
mi kontrolními orgány, pokud 
jsou hrazeny z dotací. 

Zdroj: www.povolaniprozivot.cz

Realizátor projektu: Agentura 
pro regionální rozvoj, a.s.

Operační program: OP Vzdělá-
vání pro konkurenceschopnost

Projekt „Technika nás baví“ re-
aguje na přetrvávající problém 
a  predikci vývoje na trhu práce 
v  Moravskoslezském kraji. Tím-
to problémem je malý zájem 
o  práci v  technických profe-
sích zejména v  elektrotechnice 
a  stavebnictví. Projekt navazuje 
na předchozí aktivity žadatele 
v rámci krajské regionální aktivi-
ty ForTech (2007-9) a na projekt 
„Region4Tech“, jež je žadatelem 
realizován od 1. 6. 2011.

Cílem je motivovat žáky 
6.  - 9.  ročníků ZŠ k volbě studia 
elektrotechnických a  staveb-
ních oborů poptávaných na 
trhu práce v  Moravskoslezském 
kraji a  přesvědčit žáky i  učitele 
ZŠ o  prestiži a  dobré perspek-
tivě těchto oborů. Nezbytnou 
součástí je rozvoj spolupráce se 
středními školami a  s  podniko-
vou sférou v  Moravskoslezském 
kraji. Naplnění těchto cílů bude 
dosaženo realizací odborných 
workshopů a  projektových dnů 
zaměřených na rozvoj manuální 
zručnosti žáků ZŠ, odborných 
exkurzí v  podnicích a  středních 
školách, odborných soutěží, pro-
vozem webportálu, vyvinutím 
metodik pro pracovní vyučová-
ní, jejich ověřením a vybavením 
dílen na 2 partnerských základ-
ních školách.

Sekundárním cílem je zvýšení 
počtu kvalifikovaných pracov-
níků v elektrotechnických a sta-
vebních oborech na trhu práce 
v Moravskoslezském kraji.

Do projektu je zapojeno 
25  škol Moravskoslezského kra-
je.

Aktivity projektu: 
V  rámci tohoto projektu se 

žáci 6. - 9. roč. (šk. r. 2013/2014) 

naší školy také zúčastní 3 den-
ního workshopu v hotelu Kam-
zík v  Malé Morávce, Karlov ve 
dnech 4. - 6. 9. 2013. Náklady 
na tuto akci jsou hrazeny z do-
tace. 

Program workshopů je orien-
tován na stavebnictví a elektro-
techniku, aktivity budou probí-
hat v učebnách i venku.

Žáci budou rozděleni do 
4  skupin:  1. skupina – 12 žáků; 
2. skupina – 13 žáků; 3. skupina 
– 12 žáků; 4. skupina – 13 žáků

„Stavební program“  - zajištěn 
dvěma lektory.

Stavba mostu ze špejlí: Sezná-
mení se známými mosty a jejich 
konstrukcemi. Žáci budou na-
vrhovat mostní konstrukce ze 
špejlí. Žáci zkusí najít co nejpev-
nější konstrukci mostu a násled-
ně postaví most ze špejlí.

Navrhování a  tvorba staveb: 
Žáci budou navrhovat a  stavět 
stavby z  párátek a  stavby z  le-
penky – např. náměstí, maketu 
školy a jejího okolí.

Navrhování a  tvorba staveb 
z  extrudovaného polystyrenu: 
Žáci budou navrhovat a stavět 
stavby z  extrudovaného poly-
styrenu.

 Pokračování na další straně
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Unie rodičů uspořádala „Mejdan za školou“ k Mezinárodnímu dni dětí 

Unie rodičů při ZŠ L. Janáčka 
a  zaměstnanci školy uspořádali 
opět k  Mezinárodnímu dni dětí 
akci s  názvem Mejdan za školou. 
Letošní akce byla kvůli nevyzpy-
tatelnému počasí původně plá-
nována do prostor školy, jelikož 
se ale v den akce počasí přece jen 
umoudřilo, mohly si děti užít osla-
vy svého svátku jak v  prostorách 
školy, tak pod širým nebem (tímto 
se omlouvám za nutnost absolvo-
vat schody k sálu). Na zahájení se 
předvedl v sále sbor Lašánek a dív-
čí aerobic. Klaun Hopsalín se svým 
vystoupením pod širým nebem 
pobavil nejen děti, ale i  dospělé. 
Nechyběl ani pohádkový les, kte-
rý připravily paní učitelky z  ma-
teřské školy. Během odpoledne si 
děti mohly zaskákat na skákacím 
hradu, absolvovat krátkou trať na 
čtyřkolce, obarvit sádrový odlitek 
nebo se povozit na poníkovi od 

pana Kubaly. K  poslechu zahrá-
ly skupiny Fanda a  jeho banda 
a Olympic revival. 

Protože organizování této akce 
není jednoduchou záležitostí, 
chtěla bych poděkovat všem 
těm, kdo přispěli k jejímu zdárné-
mu průběhu. Jedná se zejména 
o zaměstnance školy a členy Unie 
paní Dášu Giňovskou, Andreu Faj-
kusovou, Soňu Fojtíkovou a pana 
Radka Matějka. S  opékáním pár-
ků pomohl pan Miroslav Bednář. 
Doufám, že se na ně mohu i  do 
budoucna spolehnout a  touto 
cestou děkuji všem rodičům za 
výpomoc při organizování akcí ve 
školním roce 2012/2013. Doufám, 
že i v příštím roce mohu s jejich po-
mocí počítat. 

Akce byla pořádána z rozpočtu 
Unie rodičů a  částečně ze zisku 
akce Karnevalový rej. 

Bc. Miriam Gřesová

Zapojení Základní školy a Mateřské školy Leoše Janáčka 
Hukvaldy do zajímavého projektu „Technika nás baví“

Pokračování z předchozí strany
Práce se stavebnicemi: staveb-

nice Walachia, Seva, Seva elekt-
ro, Merkur 5, Merkur 6, Merkur 7, 
Merkur 8.

Doplňkové aktivity: pozná-
vání materiálů z  připravených 
vzorkovnic, řešení dřevěných 
a  kovových hlavolamů, měření 
pomocí moderních měřicích 
přístrojů (hlukoměry, laserové 

měřiče vzdálenosti, detektory 
kovů, digitální váhy nebo mikro-
metry). 

„Elektro program“ - zajištěn 
dvěma lektory.

Sestrojení „houkačky/blika-
če“ (složitější zařízení než loni) 
– každý žák si za pomoci pájecí 
stanice, desky plošných spojů 
a dalších elektronických součás-
tek, které mu budou k dispozici, 

vyrobí houkačku nebo blikač, 
který/ou si může ponechat .

Projektovým manažerem za 
školu je paní učitelka Marcela Jaš-
ková, která se těmto úkolům vě-
nuje nad rámec svých pracovních 
povinností, za což jí i ostatním pe-
dagogickým pracovníkům školy, 
kteří se na projektu bez nároku na 
odměnu podílejí, děkuji.
Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy
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YOUNGEXPERTS.NET

Podivný výraz v nadpisu 
znamená internetovou adresu 
stránek, v překladu, “mladí 
odborníci”, a já podotýkám, 
mladí techničtí odborníci. 
Kdybyste náhodou zabrousili 
do dílen hukvaldské školy, ne-
uniklo by vám, že v nich bývá 
docela živo a škvírou dveří 
občas vytryskne tvůrčí nad-
šení (někdo tomu nesprávně 
říká rámus) až čtrnácti kluků, 
kterým se líbí, že zde vznikl 
kroužek Mladý technik.

Slovo vznikl není úplně přes-
né. Mělo být spíše „dospěl” z pů-
vodního modeláře ve skutečně 
moderní technický kroužek jež 
je schopen nabídnout technicky 
zaměřeným žákům lákavé pro-
středí a podmínky k rozvoji. 

Jak známo, bez cíle se špatně 
putuje, a proto jsme si v dáli za-
píchli tři praporky:

- Nadprůměrně připravit žáky 
pro studium střední školy tech-
nického směru.    

- Získat uznání v soutěžích 
mladých talentů.

- Vytvořit fungující technickou 
„laboratoř“ atraktivní také pro 
středoškoláky.

Zdá se, že se dílu zatím daří. 
Podařilo se nám postavit CNC 
frézku, 3D tiskárnu, vybavit 
dílny páječkami, měřidly a ná-
bytkem. Velice úspěšně začaly 
pracovat kroužky Modelář a 
Robotika, a jelikož čas v krou-
žcích plyne o poznání rychle-

ji, než při školním vyučování, 
nezbylo než prodloužit počet 
hodin kroužků dvojnásobně. 
Modelář má širší základnu (čtr-
náct přihlášených). Kluci sta-
ví nádherné lodě na dálkové 
ovládání, se kterými jezdíme 
na závody Moravského Poháru, 
kde je ohromná zábava. V mo-
deláři ovšem také vznikl model 
žebřiňáku a k údivu všech do-
konce plovoucí model kachny 
a několik letadel.

Robotika, vzhledem k od-
borné náročnosti, je určena na-
šim talentům ze základní školy 
(opravdu je máme) a zájemcům 
z řad středoškoláků. Můžete se 
přijít podívat na robotického pa-
vouka, slunečnici, která se sama 
otáčí za sluncem, automatický 
krmič rybiček, autonomní páso-
vé vozítko a další dva (zatím taj-
né) projekty.

Zájem z okruhu středoškolské 
mládeže ukázal, že jeden z cílů, 
vybudovat technickou laboratoř, 
je správný a bude velice dobré 
tímto směrem dále postupovat a 
projekt ještě více otevřít směrem 
k veřejnosti. Potvrzuje to aktivní 
účast naší jediné slečny (jinak 
strojní inženýrky), kterou zauja-

la naše nabídka programování 
a elektroniky. Shodou okolností 
je to cizinka, což je velikým zpes-
třením a vítanou a nečekanou 
příležitostí pro ostatní k procvi-
čení angličtiny.

Velmi dobře hodnotím účast 
našich prvních vyslanců ve stře-
doškolské odborné činnosti. 
Jedna práce byla dokonce dopo-
ručena k postupu do krajského 
kola. 

Je mi velikou ctí, že mohu nyní 
využít této příležitosti a poděko-
vat poděkovat všem, kteří nás 
podporovali dary, či jinou služ-
bou. 

Zejména bych chtěl podě-
kovat dvěma sponzorům, kteří 
nám nejvíce pomohli vyrůst.

Firmě ArcelorMittal za finanč-
ní podporu projektu „Mladý 
technik - podpora technického 
vzdělávání” v rámci Regiogranty 
2012.

Panu Ing. Tomáši Ocelkovi 
Ph.D. za každoroční finanční 
podporu od samého počátku 
kroužku.

Ještě jednou díky a, dá-li Bůh, 
v novém školním roce budeme s 
nadšením pokračovat. 

Stanislav Čajánek
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Rekapitulace sponzorských darů a získaných dotací 
od 1. 1. 2012 do 10. 6. 2013 v Základní škole a Mateřské škole Leoše Janáčka Hukvaldy, p. o.

Karnevalový rej 2013 se ko-
nal v letošním roce již podruhé. 
Opět s velkým úspěchem. Masky 
byly úžasné. Všichni se skvěle 
bavili. Výtěžek mluví za vše. Ve-
liký dík patří zakladatelce této 
tradice a hlavní organizátorce 
paní Alexandře Rekové a jejímu 
manželovi Pavlovi, dále Jirkovi a 
Pavle Matulovým, Petrovi a Mar-
tině Kašpárkovým, členům Unie 
rodičů, zaměstnancům školy a v 
neposlední řadě všem sponzo-
rům, kteří přispěli do tomboly.     

Vánoční besídku v mateřské 
škole podpořili: manželé Eliášo-
vi, Kollerovi, Kocianovi, p. Marie 

Adamovská a p. Kateřina Mužná.
Karneval mateřské školy: 

manželé Eliášovi, manželé Ku-
čovi a p. Antonie Jaroňová, která 
finančně podporuje každou akci 
pro děti, kdy oslovujeme rodiče 
se žádostí o sponzorský dar.

Paní Tereza Bartulcová věno-
vala částku 500,- Kč na výzdo-
bu třídy veverek, pan Pavel Re-
isig svítící globus a pravidelně 
dodává celé škole tekuté mýd-
lo a čisticí prostředky. Manželé 
Jati věnovali dětem z mateřské 
školy jezdící lopaty na sníh a 
nástěnky.
Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy

5:55 ráno? Jede se do Prahy

Dne 29. května jsme se všichni 
v 5:55 hodin RÁNO sešli celí roze-
spalí na nádraží ve Studénce. Ces-
ta vlakem trvala 4 hodiny, avšak 
pro nás to byla věčnost. Nemohli 
jsme se dočkat, až konečně spatří-
me matičku Prahu. 

Konečně jsme dorazili do Prahy, 
ale počasí nám vůbec nepřálo, pr-
šelo celé tři dny. Po ubytování ve 
velmi podprůměrné ubytovně, 
jsme vyrazili na plavbu lodí jmé-
nem Visla, poté následovala pro-
hlídka Technického muzea. 

Druhý den jsme prošli celé 
centrum Prahy s významnými 
místy (Karlův most, Staroměstské 
náměstí atd.). V podvečer jsme 
navštívili nákupní centrum Flóra a 
v tamním kině IMAX měli někteří 
možnost zhlédnout film Rychle a 
zběsile 6. 

Poslední (třetí) den po návště-
vě muzea PČR v 15:07 odjíždíme 
rychlíkem zpět domů do rodné 
vísky.

Celkově si myslíme, že mluvíme 
za všechny, a že se tento výlet se 
povedl na výbornou, ale počasí na 
nás mohlo být milejší! Chtěli by-
chom proto poděkovat učitelům, 
kteří měli odvahu jet s námi do ta-
kového velkoměsta jako je Praha. 
DĚKUJEME!!!

Žákyně 8. a 9. ročníku

 Mejdan za školou
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Školní rok 2012/2013? Devátý ročník byl úspěšný
Ve školním roce 2012/2013 na-

vštěvovalo 9. ročník 16 žáků, z toho 
13 žáků bylo přijato na obě střední 
školy nebo na učební obory, které 
si zvolili, a 3 žáci na jednu ze zvo-
lených. Všichni tedy byli přijati v 
prvním kole. Může se namítnout, 
že střední školy „berou“ všechny, 
ale naši žáci byli přijati i na střední 

školy, kde byl „převis“ uchazečů. 
Tři žáci si zvolili obě střední školy 
gymnázia, která jsou žádaná, a na 
obě školy byli přijati. 

Celkově: 3 žáci gymnázium 
(18,75 %), 10 žáků střední školy 
(62,50 %), 3 žáci učiliště (18,75 %).

Na víceleté gymnázium se hlá-
sila pouze jedna žákyně, a to ze 

7. ročníku. Na víceleté gymnázium 
byla přijata.

Výsledky svědčí o přístupu vět-
šiny žáků k přijímacím zkouškám, 
ale také hlavně o kvalitně odve-
dené práci učitelů, kteří žáky po 
celých devět let učili a k přijímacím 
zkouškám dobře připravili. 

Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy

Konec školního roku 2012/2013
Školní rok 2012/2013 se blíží 

ke konci. V době letních prázd-
nin bude probíhat kompletní 
rekonstrukce záchodů v mateř-
ské škole a výstavba venkovní 
ekologické učebny (pergoly) s 
mini arboretem na hřišti ma-
teřské školy pro výuku žáků v 
přírodopisu, přírodovědě a pr-
vouce. Užívat ji budou také děti 
z mateřské školy a školní družiny. 
Po brainstormingu zainteresova-
ných nadšenců jsme vypracovali 
projekt a získali dotaci ze Státní-
ho fondu životního prostředí ve 
výši 70 000,- Kč. Obec přispěje 
částkou 35 000,- Kč. O průběhu 
a výsledku budu informovat v 
příštím čísle Občasníku. 

Děkuji za spolupráci vedení 
Obce Hukvaldy – panu starosto-
vi Mgr. Luďkovi Bujnoškovi, paní 
místostarostce Ing. Ivaně Hrčko-
vé, členům rady obce i těm zastu-
pitelům, kteří s námi spolupracu-
jí. Pracovnicím Obecního úřadu. 
Rodičům z Unie rodičů, kteří se 
podílejí na akcích školy – hlavně 
předsedkyni Bc. Miriam Gřesové 

a jejímu manželovi, Mgr. Idě Klo-
síkové, Janě Balcárkové a jejímu 
manželovi, Dagmar Giňovské a 
jejímu manželovi, Soni Fojtíkové, 
Andrei Fajkusové, Jiřímu Matulo-
vi a jeho manželce a Radkovi Ma-
tějkovi. Také členům školské rady 
pod vedením předsedy Jiřího 
Sedláře, Janě Balcárkové, Karlovi 
Šlosarovi, Mgr.  Luďkovi Bujnoš-
kovi, Ing. Ivo Dieneltovi a Mgr. Idě 
Klosíkové.

Všem vedoucím kroužků z řad 
„neučitelů“ – Ing. Stanislavu Ča-
jánkovi a jeho kolegům z krouž-
ku Mladý technik, Zdeňkovi 
Chovancovi a Vladimíru Větřilo-
vi, Janě Elbelové, Táni Smolíko-
vé a dalším. Vedoucím kroužku 
fotbalu a jejich pomocníkům, 
kteří vedoucími kroužku nejsou, 
ale dětem se věnují (přípravka a 
předpřípravka) – Ing. Petr Gier-
giel, Jan Sasín a Jiří Matula.

Přeji dětem hezké prázdniny, 
dospělým příjemně prožitou do-
volenou a těším se na setkání v 
novém školním roce 2013/2014. 
Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy

Komu čtení nevadí

Tento program trval pět mě-
síců, a to od ledna do května. 
Účastnili se ho žáci celého 
druhého stupně, kromě 9. tří-
dy, která měla práci hodno-
titelů.

Žáci měli za úkol, skupinově, 
či jednotlivě, vytvořit příběhy 
na zadané téma a zpracovat 
je do knižní podoby. Měli tedy 
vytvořit vlastní knihu. Jak jsme 
při hodnocení mohli vidět, 
tvořili velcí umělci i antiuměl-
ci, ale cíl byl jasný, získat první 
místo.

Na začátku května nám, 
9.  třídě, byla do rukou pře-
dána všechna díla. Měli jsme 
jednoznačně tu nejtěžší práci 
– ze všech 120 prací vybrat jen 
tu opravdu nejlepší. 

Nakonec jsme se všichni 
pokojně shodli na té nejlepší, 
i když konkurence byla opravdu 
veliká. Vítězství si tedy odnesly 
žákyně 7. ročníku Johana Snie-
hottová a Petra Bujnošková.

Žákyně 8. a 9. ročníku
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přehled: obec

Nepomucké setkání u příležitosti výročí mučednické smrti

Ve dnech 15. - 16. března 2013 
se konalo po pěti letech tradič-
ní setkání partnerských měst u 
příležitosti výročí mučednické 
smrti sv. Jana Nepomuckého, 
nejvýznamnějšího rodáka měs-
ta Nepomuk, od které uplynulo 
již 620 let. Jeho památku přijeli 
uctít zástupci partnerských a 
spolupracujících měst z  celé 
Evropy: Litvy (Anykščiai), Chor-
vatska (Omiš), Polska (Wisła), 
Holandska (Swalmen), Německa 
(Kemnath a Plattling) a českých 
Hukvald.

Pro hosty byl připraven bohatý 
kulturní program, jehož součástí 
byla návštěva místních muzeí, 
rodného domu malíře Augusta 
Němějce s expozicí jeho děl, ro-
dinné muzeum motocyklových 
veteránů, prohlídka Malé galerie 
s výstavou Rok kůzlátek. Večer se 
konal koncert hudebního sou-
boru AD VOCEM, který představil 
renesanční a barokní písně v po-
dání sopranistky Anny Hlavenko-
vé za doprovodu violy da gamba 
a arciloutny. V  sobotu navštívili 
hosté cestou na církevní slavnost 
velikonoční jarmark a farmář-
ský trh se zabijačkovými hody. 
V  10  hodin pak začala v  kostele 
Svatého Jakuba samotná církev-
ní slavnost litaniovou pobožnos-
tí, odkud pak za impozantního 
hlasu zvonů pokračoval průvod 
ke kostelu Svatého Jana, kde v 
11  hodin začala slavnostní mše, 
kterou celebroval českobudějo-
vický biskup mons. Jiří Paďour.

Na odpoledním programu byl 
výlet do Lnář s  prohlídkou Mu-
zea kočky, zámek a kostel nej-
světější trojice s bohatou vnitřní 
výzdobou.

Celé setkání se neslo v přátel-
ském duchu a zástupci obcí a 
měst po oba dny při příjemném 
posezení diskutovali o různých 
problémech, které je zajímají a 
které řeší, hlavně členství v  Ev-
ropské unii, čerpání a využívání 
dotací, nezaměstnanost a škol-
ský systém.

Obec Hukvaldy zastupoval sta-
rosta obce Mgr. Luděk Bujnošek, 
který odtamtud hukvaldským 
občanům přivezl dárek v podobě 
stromu jasanu amerického. Tento 
strom byl v květnu vysazen v blíz-
kosti lávky přes řeku Ondřejnici 
v Dolním Sklenově u Grufíka, na 
jejíž opravu a rekonstrukci věno-
valo město Nepomuk po povod-
ních v roce 1997 finanční částku.  
Ráda bych při této příležitosti při-
pomněla záznam z obecní kroni-
ky z této doby:

„V  sobotu 11. října 1997 byl 
slavnostním přestřižením pásky 
zahájen provoz na obnovené 
lávce přes Ondřejnici u Grufí-
ka. Na její obnovu velkou mě-
rou finančně přispělo město 
Nepomuk, proto jeho starosta 
pan Josef Michek spolu s  před-
nostou Okresního úřadu ve 
Frýdku-Místku panem ing. Jiřím 
Kajzarem přestřihli pásku. Sta-
rosta Nepomuku také přislíbil, 
že obci Hukvaldy dodá sochu 
sv.  Jana Nepomuckého v  hod-
notě 90  000,- Kč, která by u re-
konstruované lávky onu událost 
letošního roku připomínala“.

Socha svatého Jana Nepo-
muckého byla v  následujícím 
roce 1998 v  Nepomuku vy-
svěcena při mši svaté papež-
ským nunciem Msgr. Cappou 
a slavnostně odhalena u nově 
opravené lávky v Dolním Skle-
nově při příležitosti středo-
evropských fotbalových her, 
aby pak nejen občanům celé 
obce připomínala po další léta 
nezištnou pomoc v  podobě fi-
nančního daru na obnovu po-
vodněmi zničené lávky a aby 
také ochraňovala před velkou 
vodou a škodami. Socha je 
z  pískovce z  lomu v  Hořicích 
v  Podkrkonoší a vytvořil ji ka-
meník Bartoloměj Štěrba z Ko-
zojed u Plzně.  Podstavec je asi 
150 cm vysoký kvádr se čtver-
covou základnou asi 30x30 cm 
a je z pískovce z lomu v Řece.

Ivana Hrčková

 Strom Nepomuk
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Hukvaldy se rozrůstají! ... proběhlo další vítání občánků
Vítání nových občánků do 
svazku obce Hukvaldy má 
také u nás dlouholetou tradici 
a uskutečňuje se většinou 
dvakrát ročně podle počtu 
narozených dětí. 

Letošní první vítání se kona-
lo 13. dubna 2013 na Obecním 
úřadě na Hukvaldech. Původně 
bylo pozváno 10 dětí se svými 
rodiči, prarodiči i sourozenci, 
ale nakonec bylo přivítáno osm 
nově narozených dětí:  Olive-
rek Řeháček, Ivošek Dienelt, 
Sebastiánek Koliba, Valentýnka 
Kolibová, Oliverek Žáček, Da-
vídek Drlík, Kateřinka Bernat-
ská, Barborka Jungová. Děti 
obdržely malý dárek v  podobě 
hezké knížky, DVD s nahrávkou 
z  akce, soubor fotografií a kaž-
dá maminka květinu a rodiče 
se podepsali do pamětní knihy. 
Po projevu místostarostky obce 
Ivany Hrčkové nechyběl ani kul-
turní program – pásmo říkanek 
a básniček dětí ze Základní a 
mateřské školy Leoše Janáčka 
na Hukvaldech pod vedením 
paní učitelky Mgr. Radmily Kře-
nové. 

Podle rozhodnutí Zastupitel-
stva obce Hukvaldy každé nově 
narozené dítě také dostává pe-
něžní dar v hodnotě 2 000,-  Kč, 
které si rodiče při předložení 
rodného listu mohou vyzved-
nout přímo na Obecním úřadě 
na Hukvaldech.

Ivana Hrčková
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Co a jak můžeme udělat pro zlepšení ovzduší v naší obci?

Topná sezóna je už sice za 
námi, ale čas rychle utíká a 
právě teď je vhodná doba 
pro přípravu na tu další. Čím, 
v čem a jak topíme, to jsou 
tři základní způsoby, kterými 
můžeme ovlivnit, co vypou-
štíme ze svých komínů a co 
později dýcháme. Problémem 
jsou často klasické kotle na 
tuhá paliva, kde obsluha 
těchto kotlů má výrazný vliv 
na jejich provoz. U ostatních, 
jako jsou automatické či 
plynové kotle, je spalovací 
proces řízen tak, aby účinnost 
a tím i množství emisí bylo co 
nejmenší.

Co se týká tuhých paliv, jako 
je černé a hnědé uhlí, tak právě 
u nich nejvíce záleží na způsobu 
spalování, které může ovlivnit 
následné množství emisí. Dalším 
rozšířeným typem paliva je dřevo, 
které neobsahuje nebezpečnou 
síru a emise SO2, ale je třeba dbát 
na dostatečné vysušení. Platí, 
že špatně spálené mokré dřevo 
může být horší, než dobře spálené 
uhlí. Při spalování mokrého dřeva 
mohou vznikat velmi nebezpeč-
né emise, které si s tímto palivem 
ani nespojujeme. Další oblíbené 
druhy biomasy (dřevní štěpky, bri-
kety, pelety) se chovají podobně 
jako dřevo, ale výhodou je mini-
mální množství vody a jejich spa-
lování probíhá téměř ideálně.

Čím tedy určitě netopit:
Spalováním plastů vzniká nej-

více jedovatých látek, do ovzduší 
unikají dioxiny a sloučeniny chló-
ru. Pokud topíte polystyrenem, 
vypouštíte do ovzduší jedovatý 
styren, pokud spalujete plastové 
fólie a PET lahve, tak zase zamo-
řujete ovzduší nebezpečnými 
polyaromatickými uhlovodíky. 
Dalším nebezpečným palivem 
můžou být chemicky ošetřené 
palety a dřevo z demolic, rozbitý 
nábytek, natřená nebo lakovaná 
prkna, která vytvoří 500x více 
dioxinů a formaldehydu, než 
palivové dříví. Také kartonové 
nápoje, obaly od mléka a džusů 
produkují chlororganické látky 
a těžké kovy. Tyto obaly patří do 
kontejnerů na separovaný sběr. 
Denně dostáváme do našich 
schránek velké množství letáků, 
které pak místo do kontejnerů 
na papír přidáváme do kotlů a 
vypouštíme pak komínem těžké 
kovy z tiskařských barev. Podob-
né je to při pálení pneumatik. 
Také tráva, listí a zbytky potravin 
mohou být zdrojem nebezpeč-
ných a dráždivých látek, zvlášť 
pokud je pálíme v mokrém stavu 
třeba i na zahradě.

V poslední době se po boomu 
využívání zemního plynu pro vy-
tápění rodinných domů obyvatel-
stvo v uplynulých letech postupně 
vrací hlavně z finančních důvodů 
k tradičním typům paliv, která jsou 
bohužel doplňována i spalováním 
odpadů, a to se následně odráží 
na místních podmínkách kvality 
ovzduší. Tímto problémem se za-

býval také Moravskoslezský kraj, 
který realizuje dotační program 
na podporu výměny starých kotlů 
s ručním plněním tuhých paliv za 
nové, plně automatizované kotle 
na tuhá paliva a biomasu a tím 
se snaží přispívat ke snížení emisí 
z  lokálních zdrojů vytápění až o 
90 %, zamezení spalování odpadů 
v  lokálních topeništích, jelikož se 
do těchto moderních kotlů nedají 
kusové odpady přikládat. 

Možná ani někteří občané ne-
vědí, že od roku 2022 nebudou 
moci klasické kotle na tuhá pali-
va už používat vůbec, jelikož to 
bude zakazovat zákon o ochraně 
ovzduší. Moderní automatické 
kotle, přestože mají vyšší pořizo-
vací cenu, než kotle klasické, tak 
na druhé straně mají tu výhodu, 
že dokonale spalují, mají minimál-
ní produkci emisí, velkou účinnost 
spalování, velmi úsporný provoz, 
který je téměř automatický s ob-
sluhou jednou za několik dní, a 
vzhledem k účinnosti ušetří nako-
nec velmi významnou část paliva.

Co můžeme dělat, když jsou 
někteří občané nezodpověd-
ní a přikládají do kotlů vše, co 
jim přijde pod ruku? Je možné 
podat podnět na obec s  roz-
šířenou působností, v  našem 
případě je to město Frýdek-
-Místek, které je pověřeno pro-
jednáváním přestupků podle 
§23 zákona č. 201/2012 Sb. o 
ochraně ovzduší. 

 Pokračování na další straně
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Co a jak můžeme udělat pro zlepšení ovzduší v naší obci?

Pokračování z předchozí strany

Povinnosti provozovate-
lů stacionárních zdrojů řeší 
obecně § 17 zákona o ochraně 
ovzduší. Bohužel ani nová le-
gislativa neumožňuje v  přípa-
dě fyzických osob vstupovat 
do obydlí za účelem kontroly 
lokálních topenišť, ale existu-
je metoda měření přípustné 
tmavosti kouře bez vstupu do 
obydlí,  kterou používají pra-
covníci určení ke kontrolám a 
která je uznávaným podkladem 
pro projednávání přestupků. 
Pokud následně zjistí, že dochá-
zí k  opakovanému porušování 
zákona, může dojít až velkým 
pokutám, které mohou podle 
zákona dosáhnout až částky 
50 000,- Kč.  Nechceme občany 
strašit, ale každý ať si sáhne do 
svého svědomí a uvědomí si, 
jaké komplikace a problémy si 
může nezodpovědným tope-
ním přivodit. Stačí, když ho ně-
který ze sousedů tzv. „napráší“ 
na oddělení životního prostředí 
Magistrátu města Frýdku-Míst-

ku.
Také si můžete přečíst, jak 

mohou látky, které vznikají při 
nesprávném topení ovlivnit náš 
zdravotní stav:

Tuhé znečišťující látky – jsou 
typickým problémem kotlů na 
tuhá paliva bez ohledu na druh 
použitého paliva (uhlí, koks, dře-
vo), jehož spalováním vznikají 
zbytky, jako je popel a saze. Dů-
ležitým parametrem je rozměr, 
platí, že čím menší částice, tím 
větší problém. Tyto malé části-
ce zůstávají dlouho rozptýleny 
v  ovzduší a téměř nesedimen-
tují a zároveň na sebe váží těž-
ké kovy a další škodliviny, které 
mají negativní vliv na zdraví. 
Tyto malé částice se často ne-
zachycují v  horních cestách dý-
chacích, ale dostávají se dále a 
negativně ovlivňují dolních ces-
ty dýchacích a imunitní systém.

Oxid siřičitý (SO2) vzniká při 
spalování uhlí ze síry obsaže-
né v  palivu, jeho množství sice 
nelze příliš ovlivnit řízením 
spalovacího procesu a je dáno 
obsahem síry v uhlí. Horších pa-

rametrů dosahuje hnědé uhlí, 
které má také nižší výhřevnost, 
s  čímž souvisí vyšší měrná sir-
natost. Z hlediska obsahu SO2 je 
výhodným palivem dřevo, kde 
se síra téměř nevyskytuje.

Negativně na člověka půso-
bí hlavně krátkodobější vysoké 
koncentrace, které způsobují 
dráždění dýchacích cest a zhor-
šení nemocí, jako je bronchitida, 
astma.

Dioxiny – jsou nebezpečné i 
v  minimálních koncentracích a 
způsobují poškození nervové 
soustavy, metabolismu, jsou sil-
ně mutagenní a karcinogenní a 
jejich negativem je velmi poma-
lý rozklad a akumulace v přírod-
ním prostředí.

Formaldehyd – se projevu-
je, podobně jako SO2, akutními 
účinky při vyšších koncentracích 
a může způsobovat bolest hlavy.

Těžké kovy – látky s  velmi 
závažným zdravotním působe-
ním, které mají karcinogenní a 
mutagenní účinky a akumulují 
se v přírodním prostředí.

Ivana Hrčková

Co mám dělat, když zaznamenám tmavý kouř z komína?
Tmavý kouř vycházející z ko-

mína nebo jiné části zdroje, z pá-
lení různých hořlavých materiálů 
v ohništích na volném prostran-
ství, obtěžující zápach z provozu 
konkrétního zdroje, případně 
zápach neurčitého původu další 

zdroje nebo činnosti znečišťující 
ovzduší (pouze stacionární zdro-
je, nikoli mobilní zdroje).

V případě, že se jedná o zdroj 
umístěný v rodinném domě, bytě, 
stavbě pro individuální rekreaci 
nebo pro podnikatelskou čin-

nost, a jde tedy pravděpodobně o 
tzv. malý stacionární zdroj, obrať-
te se na místně příslušný obecní 
úřad, což je pro naše občany Ma-
gistrát města Frýdku-Místku. 

 Pokračování na další straně
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Co mám dělat, když zaznamenám tmavý kouř z komína?
Pokračování z předchozí strany

Stejným postupem upozor-
něte na spalování hořlavých 
materiálů v ohništích na vol-
ném prostranství. Oznámení, 
resp.  podnět, doložte údaji a 
podklady v rozsahu uvedeném v 
kapitole týkající se podání pod-
nětu. Obtěžování okolí kouřem 
a zápachem z malých stacionár-
ních zdrojů i z pálení materiálu 
v ohništích na volném prostran-
ství je v tomto případě přestup-
kem, který bude řešen podle 

zákona o přestupcích. Pokud v 
těchto případech kontaktujete 
ČIŽP, bude vaše záležitost přímo, 
popřípadě po ověření kategorie 
zdroje inspekcí předána přísluš-
nému obecnímu úřadu s rozšíře-
nou působností.

V ostatních případech, které 
se budou týkat pravděpodob-
ně středních, velkých nebo 
zvláště velkých zdrojů, kontak-
tujte místně příslušný oblast-
ní inspektorát ČIŽP, oddělení 
ochrany ovzduší. Oznámení 
nebo podnět podejte v obdob-

ném rozsahu, jako je uvedeno 
výše.

Trvalá dosažitelnost pracov-
níků složky ochrany ovzduší je 
zajištěna pomocí telefonních 
linek určených pro hlášení ha-
várií ve všech složkách, a dále 
pak mobilních telefonů vedou-
cích pracovníků všech oddělení 
ochrany ovzduší, případně dal-
ších inspektorů.

Kontakty na ČIŽP: http://www.
cizp.cz/Prakticky-radce/Kontakt-
ni-telefonni-cisla

ZDROJ: ČIŽP

Co je nejlepší? Žumpa, domovní ČOV nebo kanalizační přípojka?

Jsme na začátku výstavby ka-
nalizace v naší obci, proto malé 
srovnání pro ty, kteří ještě ne-
jsou rozhodnuti, jaké řešení zvolí 
pro svůj dům. Ať už zvolíme ja-
kýkoliv způsob likvidace odpad-
ních vod, vždy bychom měli mít 
na paměti, že čistá voda ve vod-
ních tocích je jedním ze základů 
zdravého života a vyžaduje naši 
ochranu.

Když zvolíme žumpu:
Žumpa je konstruována jako 

těsná betonová jímka a její tech-
nický stav musí být pravidelně 
kontrolován. Odpadní vody 
pouze shromažďuje a je tedy 
nutné zajistit její pravidelné vy-
vážení. Náklady na vybudování 
žumpy se pohybují v  rozmezí 
40  - 50 tis. Kč podle objemu 
jímky a její životnost se udává 

50 let. Nevýhodou žumpy je její 
pravidelné vyvážení, které zvy-
šuje další náklady na průměrně 
18 000,- Kč ročně.

Když zvolíme čističku odpad-
ních vod (ČOV):

Domovní čistírna odpadních 
vod pracuje na principu biolo-
gického čištění odpadních vod 
mikroorganismy. Vypouštění 
odpadních vod z  ČOV je mož-
né do vodního toku nebo přes 
půdní vrstvy do vod podzem-
ních. Nevýhodami domovních 
ČOV je vyšší pořizovací cena 
(50 – 60 tisíc Kč) a v  důsledku 
zvýšené spotřeby elektrické 
energie také vyšší provozní ná-
klady a nutné kontinuální zatí-
žení odpadními vodami, roční 
provozní náklady se udávají 
v částce okolo 7 000,- Kč. Život-

nost čističky odpadních vod se 
předpokládá také 50 let.

Když zvolíme kanalizační pří-
pojku:

Napojení odpadních vod na 
kanalizaci pro veřejnou potře-
bu představuje nejefektivnější 
a nejméně finančně náročný 
způsob likvidace odpadních 
vod z  domácností. Náklady na 
vybudování kanalizační přípoj-
ky hradí majitel nemovitosti 
a pohybují se kolem 1 – 2 ti-
síc korun za 1 m kanalizační 
přípojky v závislosti na míst-
ních podmínkách s  životností 
80 – 100 let, výhodou je nená-
ročný provoz s  ročními nákla-
dy na platbu stočného okolo 
5 – 6 tisíc korun v závislosti na 
spotřebě vody.

Ivana Hrčková
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Dotace na výměnu kotlů na tuhá paliva
v Moravskoslezském kraji od 1. 7. 2013
Od 1. 7. 2013 do 29. 11. 2013 
bude opět probíhat  příjem 
tzv. Kotlíkových dotací, ale 
nyní bude program rozšířen o 
typy kotlů, které budou pod-
porovány při výměně starého 
kotle na tuhá paliva v rámci 
Moravskoslezského kraje.

Předmětem podpory budou 
kotle (viz. tabulka pod článkem) 
včetně maximální  výše dotace. 
Dotace bude poskytnuta ma-
ximálně do výše uznatelných 
nákladů projektu a dle podmí-
nek stanovených ve smlouvě o 
poskytnutí dotace z rozpočtu 
MSK a Fondu.

Každý podporovaný kotel 
musí být v  době instalace uve-
den v seznamu výrobků a tech-

nologií dostupném na webo-
vých stránkách SFŽP.

Legislativa řešící vytápění kot-
lem na tuhá paliva.

Problém zastaralých lokálních 
topenišť domácností by měli 
lidé řešit nejen vzhledem k  ná-
kladnému provozu, znečištění 
ovzduší, ale i vzhledem k  plat-
né legislativě v  podobě záko-
na č.  201/2012 Sb. o ochraně 
ovzduší. Tento zákon zavádí po-
vinnost pravidelných revizí kotlů 
od roku 2016, které bude nutno 
opakovat každé dva roky a na 
dodržování tohoto zákona  bu-
dou dohlížet jednotlivé místně 
příslušné obecní úřady a budou 
vymáhat eventuální finanční po-
stihy.

V  případě zjištění, že stávají-
cí kotel  1. nebo 2. emisní  třídy 

nesplňuje podmínky pro jeho 
další provozování, bude muset 
vlastník nemovitosti tento kotel 
nahradit novým, zařazeným do 
3. emisní třídy a hrozí mu pokuta 
až do výše 20 000,- Kč.

V roce 2022 budou muset být 
všechny provozované kotle na 
tuhá paliva o výkonu od 10 kW 
do 300 kW splňovat parametry 
3. emisní třídy.

 Více informací získají zájemci 
na webových stránkách Morav-
skoslezského kraje.
h t t p : / / v e r e j n a - s p r a v a . k r -
m o r a v s k o s l e z s k y . c z / c z /
u r e d n i _ d e s k a / 1 - - s p o l e c n a -
vyzva-mzp-a-msk--ndash;-spo-
lecny-program-na-podporu-vy-
meny-kotlu-32359/

Ivana Hrčková

Typ kotle      max. výše dotace

Automatický kotel na tuhá paliva (uhlí, biomasa) 3. emisní třídy                                   40 000,- Kč

Automatický kotel na tuhá paliva (uhlí, biomasa) 4. emisní třídy                 60 000,-  Kč

Zplyňovací kotel na tuhá paliva s akumulační nádobou min. 4. emisní třídy                 55 000,-  Kč

Plynový atmosférický kotel na zemní plyn             15 000,-  Kč

Plynový kondenzační kotel na zemní plyn             20 000,-  Kč
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Stručný zápis z jednání Rady obce Hukvaldy
Rada obce Hukvaldy se v období 

od vydání minulého čísla Hukvald-
ského občasníku sešla v termínech 
25. 3., 8. 4., 29. 4., 27. 5. a 17. 6. 2013. 
Mezi nejdůležitější body jednání 
patřilo:

1. Rada obce uložila už v  lednu 
2013 znovu podat žádost o dota-
ci na Výměnu otopného systému 
v  rodném domě Leoše Janáčka na 
Hukvaldech, tentokrát z  Programu 
obnovy kulturních památek a pa-
mátkově chráněných nemovitostí 
v  Moravskoslezském kraji na rok 
2013. Koncem dubna jsme se do-
zvěděli výsledek, byla nám poskyt-
nuta dotace ve výši 310  000,- Kč, 
což je 50 % původně předpokláda-
ných nákladů.

Na dalších jednáních RO uloži-
la zpracovat zadávací podmínky 
na akci „Výměna otopného systé-
mu v  rodné škole L. Janáčka“, byla 
vyhlášena výzva a osloveno 6  fi-
rem, ZD si vyžádaly další 2 firmy, 
VŘ se nakonec zúčastnilo 7 firem, 
jedna nebyla pro úplnost nabíd-
ky hodnocena, vítěznou se stala 
firma Hamrozi z  Havířova za cenu 
441 764,- Kč. Jelikož se při podávání 
žádosti o dotaci vycházelo z projek-
tové ceny, která byla 620  000,- Kč, 
vysoutěžením nižší ceny se také 
krátí podíl dotace z  MSK na polo-
vinu, tzn. 220 882,- Kč. Projektovou 
dokumentaci zpracovala firma He-
gas. Výměna otopného systému 
proběhne během letních prázdnin.

2. RO uložila do návrhu rozpočtu 
obce na rok 2013 částku 50 000,- Kč 
na zpracování projektu Prodloužení 

linky MHD č. 5 z FM do obce Hukval-
dy společností UDI Morava z Ostra-
vy a zároveň zařadit do rozpočtu na 
rok 2013 částku 250  000,- Kč jako 
příspěvek na zajištění dopravní 
obslužnosti. Projekt je zpracován 
a proběhlo jednání s  Magistrátem 
města Frýdku-Místku a Krajským 
úřadem Moravskoslezského kraje 
o zajištění financování této linky 
z Hukvald do Frýdku-Místku a zpět. 
Roční náklady pro obec Hukvaldy 
činí 208  000,- Kč, Frýdek-Místek 
260 000,- Kč a MSK 1 860 000,- Kč. 
S rozšířením linky č. 5 se počítá od 
1. 7. 2013, takže letošní podíl naší 
obce bude poloviční, tzn. 104 000,- 
Kč.

Více informací najdou občané 
na webových stránkách obce a do 
každé domácnosti naší obce byl 
doručen informační leták s jízdním 
řádem a možností, jak lze vyřídit či-
povou kartu.

3. RO schvaluje uspořádání diva-
delního představení v rámci projek-
tu Podpora kultury s EU, představe-
ní bude v režii Bolka Polívky, podíl 
obce činí 7 000,- Kč.

4. Uzavření smlouvy s  firmou 
Digis o aktualizaci prohlížeče GIS 
obce Hukvaldy za cenu 26 600,- Kč 
vč. DPH.

5. RO schvaluje podání žádos-
ti o dotaci z  MAS Pobeskydí na 
akci Výměna části oken v  budo-
vě č.  p.  40 Hukvaldy – rodný dům 
Leoše Janáčka. Žádost byla podá-
na koncem dubna, celkové výdaje 
projektu byly vyčísleny na částku 
518  169,-  Kč, DPH je nezpůsobi-

lý výdaj a dotace by činila 90 % 
z  těchto způsobilých výdajů, což 
činilo 394  124,- Kč. Bohužel naše 
žádost nebyla k podpoře vybrána.

6. RO uložila zpracovat ZD na 
akci rekonstrukce sociálního za-
řízení ZŠ a MŠ Leoše Janáčka na 
Hukvaldech podle projektové do-
kumentace zpracované Hutním 
projektem v letošním roce.

Opět byla vyhlášena výzva a 
osloveno 5 firem, další 4 firmy si 
vyžádaly ZD, jedna firma se omlu-
vila a samotného VŘ se nakonec 
zúčastnilo 6 firem, jedna byla opět 
vyřazena z důvodu nedodržení za-
dání a vítěznou se stala s  nejnižší 
cenou 867  459,- Kč firma ALVAC 
z  Havířova. Rekonstrukce začne 
1.  července, ukončení se předpo-
kládá do 10. srpna, tak aby se stihly 
dokončit úklidové práce a mohl za-
čít normální provoz mateřské školy. 
Projektová cena byla 1 200 000,- Kč.

7. RO uložila oslovit firmy, které 
zpracují ZD a VŘ na akci rekultiva-
ce skládky. Byly osloveny 4 firmy, 
vítěznou se stala firma SELLER Mo-
ravia za 35 000,- Kč bez DPH.

8. RO bere na vědomí informaci 
o prodloužení veřejného osvětlení 
Krnalovice v souvislosti se stavbou 
I/48. V  roce 2009 RO schválila pře-
místění posledního bodu osvětle-
ní, ale nepočítala s  prodloužením 
cesty k podjezdu rychlostní komu-
nikace v  délce zhruba 300 m, kte-
rá zůstala neosvětlená. Vzhledem 
k  tomu, že tuto komunikaci vyu-
žívají nejen řidiči bydlící v  Krnalo-
vicích, ale hlavně pěší z  této části 
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obce, jelikož touto cestou chodí na 
autobusové zastávky umístěné na 
obslužné komunikaci vedoucí z Ry-
chaltic do Frýdku-Místku. Nechali 
jsme si vyčíslit předběžnou cenu – 
180 000,- Kč, jednalo by se o 8 slou-
pů veřejného osvětlení. Vedeme 
jednání s  OÚ Fryčovice o podílu 
na nákladech, jelikož zde zasahuje 
také katastr této obce a bydlí zde 
její obyvatelé. 

9. RO schvaluje souhlasné stano-
visko k projektové dokumentaci na 
akci mosty 486-011 a 486-012, ale 
zároveň nesouhlasné stanovisko 
s  vedením objížďky po místní ko-
munikaci za vodou.

10. RO projednala nabídky 
3  firem na opravu zdiva a fasády 
v  hasičské zbrojnici v  Rychalticích. 
Jedná se o dokončení opravy z loň-
ského roku, kdy se realizovala jen 
část akce. Vybrána byla firma Jana 
Kosy za 171  450,- Kč, při zpraco-
vání nabídky jsme také přihlíželi 
k možné opravě věže, která by stála 
62  000,- Kč, která se nebude reali-
zovat. Budou provedeny tyto prá-
ce: oklepání soklů, podřezání stěn, 
oprava fasády, oklepání vnitřních 
omítek a natažení nových, obklady 
v  kuchyni + další položky jako je 
odvoz suti, lešení.

11. RO projednala nabídky na 
opravu kabin WC na parkovišti na 
Hukvaldech, které jsou už v  nevy-
hovujícím stavu. Byla vybrána fir-
ma pana Josefa Fajkuse za částku 
22  560,- Kč. Rozsah provedených 
prací: vyřezání části podlahy na 
dámském WC, osazení tří zárubní 
s  masívními dveřmi, vyztužení a 
výměna prahů a obklad 15m2 smr-

kovými palubkami 19 mm.
12. RO projednala cenové nabíd-

ky na zhotovení oplocení kolem 
fotbalového hřiště v areálu TJ Sokol 
Hukvaldy, nejlepší nabídku podal 
Michal Vicher za částku 89 937,- Kč.

13. RO schválila ceník na výši par-
kovného na Hukvaldech na 40,- Kč 
na den, autobus 80,- Kč na den.

14. RO pověřila starostu obce 
jednáním se společností eCentre 
z  Ostravy ve věci elektronických 
aukcí cen elektrické energie a ply-
nu pro domácnosti v  naší obci. 
V současnosti mohou občané obce 
navštívit v  určené hodiny pracov-
níky firmy ke konzultacím o svých 
smlouvách a probrat s  nimi své 
další možnosti, jak uspořit nemalé 
náklady na tyto energie.

15. RO souhlasí s  ukládáním 
a zpřístupněním Hukvaldského 
občasníku v  elektronické verzi na 
serveru Moravskoslezské vědecké 
knihovny v Ostravě.

16. RO schvaluje poskytnutí ne-
investiční dotace ve výši 20 000,- Kč 
futsalovému klubu Růžové tlapičky, 
TJ Sokol Hukvaldy ve výši 270 000,- 
Kč, Římskokatolické farnosti Ry-
chaltice 30  000,- Kč na pořízení 
nových vstupních dveří do kostela 
v  Rychalticích, Lukáši Šplíchalovi 
částku 18  000,- Kč na sportovní 
činnost.

17. RO schválila firmu Jan Sla-
bý z  Brušperka jako zhotovitele 
oprav místních komunikací na 
chatovišti v  blízkosti sjezdovky, 
vyspravení plochy na otáčení vo-
zidel na chatovišti, úpravu vjezdu 
u chaty 057, vyústění u pana Ho-
luba na Horním Sklenově, odvod-

nění parkoviště na Hukvaldech za 
celkovou částku 286  947,- Kč vč. 
DPH.

18. RO schválila cenovou nabíd-
ku Frýdecké skládky na zajištění 
sběru a svozu nádob na plasty a 
sklo přidáním nádob ke hřbitovu 
na Hukvaldech z  důvodu hospo-
dárného využití plastů a skla v rám-
ci separovaného sběru.

19. RO schválila firmu Jan Kosa 
z  Hukvald jako zhotovitele chod-
níku v  areálu TJ Sokol Hukvaldy u 
šaten tenisového oddílu za cenu 
30 900,- Kč.

20. RO schválila firmu Mirosla-
va Holuba z  Ostravy na vyčištění 
tzv. Mlýnského náhonu za částku 
305 825,- Kč.

21. RO schválila firmu TRADE-
STAV z  Ostravy-Bělského lesa na 
realizaci akce „Oprava – Statické 
zajištění mostů ev. č. HU-M-01 a 
ev. č. HU-M-04 v  obci Hukvaldy“ 
za částku 518  226,- Kč. Jedná se 
o opravy mostů v  Rychalticích 
u Štefka a u Košice. Na základě 
statického posouzení budou pro-
vedeny tyto práce: demontáž a 
montáž zábradlí, zesílení krajních 
profilů, provedení příčného ztu-
žení mostů, očištění ocelových lo-
žisek a stávající ocelové konstruk-
ce mostů oklepáním, broušením, 
tryskáním od rzi, obetonávka 
opěr a sanace povrchu betonu 
opěr, pružná asfaltová zálivka 
včetně provedení drážky a dodáv-
ka a montáž svislého dopravního 
značení po obou stranách mostů 
regulujících dopravu a zatížitel-
nost mostů.

Ivana Hrčková
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Uzávěrka příštího čísla Hukvaldského občasníku je 9. září 2013.
Termín uzávěrky pro příspěvky občanů a reklamu, které nejsou redakcí upravovány, je 16. září 2013.

Veškeré příspěvky zasílejte na adresu: mistostarosta@ihukvaldy.cz.
Prosím, řiďte se při psaní a zasílání příspěvků pokyny pro autory článků.

Hukvaldský občasník číslo 3/2013 vyjde koncem září.


