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slovo starosty

Vážení spoluobčané,

téměř pravidelně vás
informuji o investičních
akcích v obci. Tou největší a nejnáročnější je
výstavba
kanalizace.
V současné době pracuje na území naši obce 5
pracovních čet. Od zahájení stavby do konce
měsíce srpna bylo v naší
obci položeno 1 318 m
kanalizačních stok, 52
revizních šachet a 3 domovní přípojky. Jen pro
úplnost uvádím, že celková délka stok v naší
obci je cca 13 000 m se
416 revizními šachtami
a s 333 domovními přípojkami o délce 1 600 m.
Do konce letošního
roku, před nástupem
zimy, by měla být po výkopech opravena hlavní komunikace, která je
v majetku Moravskoslezského kraje. Bude
položena nová živičná
vrstva v šířce výkopů. Povrch výkopů v obecních
komunikacích bude na
zimu vyspraven recyklátem a nová živičná vrstva
bude položena až v příštím roce.

V srpnu byla dokončena rekonstrukce sociálního zařízení v mateřské
škole. Původní prostory
WC byly z kapacitních
důvodů rozšířeny o jednu přilehlou místnost.
Ve zrekonstruovaných
prostorách se nachází 12
umyvadel, 11 záchodků,
1 výlevka, sprchový kout
a samostatné WC pro učitele. Dále byly vyměněny
2 radiátory, instalována
nová vzduchotechnika
a elektroinstalace. Náklady obce na celou rekonstrukci činily 904 000,Kč. Rád bych poděkoval
vedení školy a školky,
uklízečkám a panu Sýkorovi za spolupráci v průběhu akce.
V polovině srpna byla
rovněž dokončena rekonstrukce
kotelny
v rodném domě L. Janáčka (budova čp. 40).
Byly instalovány 2 nové
plynové
kondenzační
kotle, nová řídící a regulační technologie. Na
stávající radiátory byly
instalovány nové ventily
s termostatickými hla-

vicemi. Tato rekonstrukce stála 441 764,- Kč,
přičemž polovina bude
uhrazena z dotace Moravskoslezského kraje.
Za získání dotace bych
chtěl poděkovat členům
výboru pro kulturu a památky včetně pana Pavla Bernatského, který je
členem tohoto výboru.
Žádost o dotaci zpracovala místostarostka Ivana Hrčková.
V červenci a srpnu
probíhaly v Rychalticích opravy dvou mostů přes řeku Ondřejnici. Most u pana Košice
prošel celkovou rekonstrukcí, která navýšila
nosnost mostu na 14
tun. U druhého mostu
u pana Štefka byly zatím opraveny jen nosné pilíře. V další etapě
vzhledem ke špatnému
stavu nosné konstrukce
dojde k výstavbě nového mostu, který bude
postaven na opravené
pilíře. Tyto dvě opravy
si zatím vyžádaly investici ve výši 590 666,- Kč.

Luděk Bujnošek
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Za krajany do rumunského Banátu ve dnech 10. – 17. srpna 2013
V srpnu jsme pod hlavičkou
KČT Hukvaldy na pár dní
navštívili rumunskou oblast
Banát. Zájezd měl za cíl především to, abychom poznali
naše krajany v českých vesnicích, poznali jejich zvyky, řeč,
tradice a celkově žití v těchto
podhorských českých vesnicích v Rumunsku.
Přínos pro naše turisty byl zcela evidentní – navštívili jsme rázovité, v evropském měřítku naprosto jedinečné prostředí u nás
již většinou zaniklého českého
venkovského živlu, okořeněného vlivem kultur okolních národů (rumunský, srbský aj.), které
zde žijí v pozoruhodné symbióze. České vesnice jsou navíc
zasazeny v nádherném, pro nás
exotickém, divokém a dobře zachovalém přírodním prostředí
s možností toulek po horských
pastvinách a hlubokých bukových lesích.
Abychom se alespoň na chvíli
sžili s obyvateli těchto českých
vesnic, byli jsme ubytováni přímo v banátských rodinách. Po
této zkušenosti si obyvatelé
českých vesnic v rumunském
Banátu plně zaslouží náš respekt
a úctu. Živí se vesměs tvrdou
manuální prací – ať už v zemědělství nebo tradiční řemeslné
výrobě (kováři, sedláři, nůšaři,
švadleny, košíkáři či zedníci).
Políčka kolem vesnic jsou až na
malé výjimky obhospodařována
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převážně za pomoci koňských
a kravských potahů, případně
jen ručně motykami. Vše, co si
vesničané vypěstují, využijí pro
vlastní potřebu. Obilí dokonce
ručně melou v přilehlých vodních mlýncích – ročně jedna rodina namele až 1500 kg mouky.
Za zmínku stojí i skutečnost, že
v těchto vesnicích mají elektřinu
až od roku 1990. Platí zde doslova a do písmene: „Až zima ukáže,
jakým hospodářem jsi byl přes
léto a jak ses připravil na zimu“.
Samotnou kapitolou v Banátu
je české školství. V malých školách se vyučuje mimo rumunštiny
i český jazyk. I proto se tady člověk
domluví česky bez nějakého omezení. Sami obyvatelé vesnic spolu
mluví výhradně česky (staročeštinou), rumunsky jen v případě,
kdy navštěvují úřady ve městech.
Abychom i my, účastníci zájezdu
přispěli nějakým skutkem ke snazší výuce v těchto školách, vybavili
jsme zdarma školní učebny v Gerniku a Bígru 6 zánovními počítači,
6 monitory, 2 diaprojektory, 1 tiskárnou, několika tonery, balíky
papírů do tiskáren, výukovými
programy a také několika balíky
lékařského materiálu (léky, obvazový materiál, vitamíny atd.). Tímto bych chtěl poděkovat všem,
kteří se na vybavení školních učeben českých škol v Banátu podíleli, ať už darováním starších monitorů, počítačů či finanční částkou
na zakoupení spotřebního materiálu a léků.

Nevýhodná podhorská poloha,
značná odlehlost od městských
center, hlavních komunikací i od
sebe navzájem, obtížně dosažitelná lékařská péče – to je jen
několik společných jmenovatelů
všech šesti původních českých
vesnic na jihu rumunského Banátu. Není proto divu a je vlastně
docela přirozené, že počet obyvatel zde neustále klesá, ať už v důsledku vystěhovalectví do České
republiky či přesidlování do okolních rumunských měst. Češi v rumunském Banátu si sami budou
hledat ty nejlepší cesty pro sebe
a své děti. Doufejme jen, že se jim
podaří zachovat podstatnou část
z toho, co jejich předkové v horách nad Dunajem během dvou
staletí vytvořili.
Drahoslav Koval

Rumunsko
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Česká Kanada na kolech – Třeboňsko
V termínu13. – 15. září 2013
navštívili hukvaldští cykloturisté oblast České Kanady
a Třeboňska. Po loňské
zkušenosti, kdy jsme do této
oblasti zavítali poprvé, jsme
opět navštívili zdejší kraj,
jelikož se nám v této lokalitě zalíbilo.
Českou Kanadou je území
nazýváno pro přírodní charakter krajiny, početné vodní
hladiny převážně přírodního
charakteru, pro rozsáhlé lesní
komplexy i poněkud sychravější podnební ráz. Celé území
je malebným kouskem téměř
nenarušené krajiny velice přitažlivé pro všechny formy rekreace a cestovního ruchu.
V pátek jsme v městečku
Strmilov navštívili tkalcovnu
Kubát a syn a také pražírnu
kávy. Nenechali jsme si ujít ani
městečko Kunžák, rybník Zvůle – centrum České Kanady,
zastávku úzkokolejky Kaproun
s pomníčkem českého buditele
a vynálezce světového věhlasu
Járy Cimrmana a město Nová
Bystřice s městskou památkovou zónou, zámkem, opevněním a židovským hřbitovem.
Zde jsme také byli ubytováni
v penzionu Na Bojišti.
Druhý den jsme využili slušného počasí a vyrazili jsme na
Třeboňsko. Třeboňsko je jednou z mála chráněných krajinných oblastí vyhlášených
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v rovinaté krajině po staletí
kultivované člověkem. Přesto
se zde zachovaly mimořádně
cenné přírodní hodnoty. Na
mnoha místech lze dosud hovořit o harmonické krajině, kde
jsou lidské aktivity v určité rovnováze s přírodou. Celou cestu jsme jeli prakticky z kopce
nebo po rovině – kolem rybníků na Třeboňsku opravdu není
žádný „brutální“ kopec, a když
už se přeci jen nějaký vyskytne,
jedná se spíš o terénní vlnu. Až
závěrečné stoupání od hotelu
Peršlák (bývalá vojenská rota
na hranici) nám dalo trochu
zabrat, abychom opět nabrali
výšku do Nové Bystřice.
A poslední den nás čekal
cyklistický přesun do Jindřichova Hradce. Projeli jsme
hezkými jihočeskými vesničkami s pěknými návsemi. Každý
z nás si z této krajiny na Jindřichohradecku něco odnesl. Samotný Jindřichův Hradec, kde
končila naše cyklistická pouť,
je samostatnou kapitolou. Historické centrum, světelná fontána, muzea… - to vše se nedá
stihnout, a tak bereme zavděk
informací od našeho předsedy
KČT Hukvaldy Jirky Strakoše,
že se tam v brzké době vrátíme…
Nakládáme kola a vyrážíme
k domovu a těšíme se na Českou Kanadu III – třeba už v roce
2014.
Drahoslav Koval

Výlet do Pulčinských skal
V sobotu 29. června 2013 se
uskutečnil další jednodenní zájezd odboru KČT při TJ Sokol Hukvaldy. Cílem zájezdu byla oblast
Javorníků na česko-slovenském
pomezí se skalními masívy Pulčinských a Čertových skal. Pěší
túra byla naplánována jako přechod z údolí Vsetínské Bečvy do
údolí Senice, ve kterém se tyto
skály u obce Lidečko nachází.
Zájezdu se zúčastnilo 30 dospělých a 6 dětí ve věku do
10- ti let. Z 30 dospělých byla
větší polovina tvořena seniory,
pro které byl zájezd koncipován.
Pěší přechod po dvou trasách
18 a 24 km. Počasí nám naštěstí
přálo, a tak za příjemného slunečného počasí zvládli náročné
trasy jak ti nejmenší, tak i nejstarší účastníci, včetně pana Vlastimila Mokroše (nar. 1929).
Pulčinskými skalami jsme procházeli shora dolů, stejně jako při
jednom z našich prvních zájezdů
konaného 19. listopadu 1992.
Tehdy to byl pochod mezi prvními vločkami sněhu. Bohužel na
obou trasách nebyla ani jedna
chata s občerstvením, ani studánky, takže všichni museli využít pouze svých zásob jídla i pití.
Vše jsme si pak vynahradili v motorestu v Lidečku. Z řad účastníků
se nakonec ozývala spokojenost
s tímto výletem a přáním podobnou akci uspořádat i v roce 2014
s kratším pochodem a turistickou útulnou na trase.
Tomáš Elbel

Účastníci zájezdu do České Kanady - Třeboňsko

Městečko Chlum u Třeboně

V Pulčinských skalách
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Již čtvrtý penaltový král Moravskoslezského kraje je na světě
Již počtvrté pořádal Futsalový
klub Růžové Tlapičky Hukvaldy dnes již velice oblíbenou
soutěž „O penaltového krále
Moravskoslezského kraje“. Za
hukvaldský pivovar v Dolním
Sklenově dorazilo v pátek
5. července 2013 rekordních
192 kopajících a další početná
skupina přihlížejících diváků.
Tato v širokém okolí nezvyklá
soutěž pomalu nabírá velkých
rozměrů. Prvního ročníku
se zúčastnilo 77 exekutorů
pokutových kopů, ve druhém
jich dvacet přibylo a v loňském roce se počet navýšil na
156 soutěžících.
Ve více jak šestihodinovém
klání se opět soutěžilo o atraktivní ceny. Pro vítěze byl připraven
finanční obnos ve výši 5 000,- Kč,
v pořadí druhý účastník se mohl
radovat z poukazu na kopačky
v hodnotě 3 000,- Kč a třetí v pořadí si odnesl padesátilitrový sud
Hukvaldského
kvasnicového
piva. Ceny však dostala i nejlepší
desítka hráčů.
A v čem spočívají pravidla soutěže? Za účastnický
poplatek 50,- Kč si postavíte míč na bílý penaltový
puntík a musíte proměnit.
Pokud jednou nedáte, máte
možnost se ještě jednou
(a naposledy) vykoupit. Každá
druhá neproměněná penalta
znamená stop, naopak ten, kdo
se nejvícekrát za sebou nemý-
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lil, zvítězí. V této souvislosti
je třeba vysoce ocenit výkon
brankářů, kterých bylo v letošním ročníku celkem 7, a přesto
to byli oni, kteří dostali největší
„zabíračku“ a vydrželi chytat až
do konce.
Alfou a omegou úspěšnosti
celé akce a tím i spokojenosti organizátorů je však počasí
a třeba předloni bylo nutné z
hřiště 3 dny čerpat vodu. Naštěstí v den akce už bylo pěkně,
a tak se soutěž mohla uskutečnit. Rovněž organizace a zajištění s tím souvisejících zařízení
není vůbec jednoduchá záležitost a příprava celé akce trvá
zhruba měsíc.
A jak to celé letos dopadlo? Vítězem se stal Jakub Čížek z Fryčovic, který proměnil
22 penalt. Na druhé příčce skončil Milan Kužel rovněž z Fryčovic
a třetí místo patří kozlovickému
Martinu Krpcovi. Soutěž tedy
ovládli kluci z vedlejších vesnic.
Nejlepším domácím penaltovým exekutorem se stal Michal
Vicher, který obsadil 14. příčku,

Nikola Petratur byl 16. v pořadí
a Petr Hubeňák obsadil konečné 25. místo. Nejlepší střílející
ženou se stala Klára Otrusinová, která hraje fotbal za SK Brušperk. V celkovém pořadí jí patřilo sedmé místo, takže klobouk
dolů. Nejmladším exekutorem
byla Míša Větřilová, které bylo
třináct let, naopak nejstarším
účastníkem se stal šestašedesátiletý František Konvička. Vyhlášena byla i cena pro nejlepšího
gólmana, a tím se stal Petr Rybář
z Frýdlantu nad Ostravicí. Celou
akci pak vtipně komentoval Pavel Vicher.
Na závěr je třeba poděkovat
všem partnerům, sponzorům
a zapisovatelkám, bez kterých
by soutěž byla jen těžce realizovatelná. Celkové výsledky
a spoustu fotografií je možno
najít na webu Růžových Tlapiček
(www.ruzovetlapicky.cz).
Takže nezbývá než se těšit
na další, v pořadí již pátý ročník, který se uskuteční tradičně
opět 5. července příštího roku.
Kluci z Růžových Tlapiček

Tenisem k duševní pohodě aneb ženský turnaj OLD RICE

Jak už bývá zvykem, s příchodem podzimu vrcholí sezóna tenisových turnajů. Náš areál není
výjimkou, a proto se celé září střídají na kurtech tenisoví nadšenci.
Posledním turnajem, který jsme
my ženy měly možnost absolvovat, bylo sobotní klání nazvané
OLD RICE. Jak už sám název napovídá, jedná se o akci žen, která
však zdaleka není jen pro dříve
narozené. V sobotu 21. září se nás
sešlo na kurtech tolik, že původní
záměr hrát zápasy dvouher, bylo
nutno přehodnotit, a proto se sehrál turnaj párů. Jak už je na těchto
akcích zvykem, nejedná se pouze
o sportovní zážitek, ale zároveň
o společenskou událost, jíž se

účastní i rodinní příslušníci, včetně
dětí a domácích mazlíčků. Sobotní
turnaj přinesl opět nemilosrdné
boje, které jsou již tradicí a jasně
dokazují, že nezáleží na dovednostech hráče, ale na jeho chuti hrát
a vyhrát. Troufám si tvrdit, že není
důležité, kdo vyhrál, ale kdo se zúčastnil. Jsem ráda, že se nám daří
na našich turnajích pozorovat při
hře nejen skalní hráčky, ale i tváře
nové a mladé. Ráda bych tímto
způsobem pochválila hru a snahu
Jany Nahodilové, která jako nováček beze strachu hrála a zasloužila
se o pěknou podívanou, taktéž
bych pochválila hru Barči Strakošové a Majdy Kapsiové, které se plně
zapojily, a i když zatím nevyhrávají,

svou hrou nám ukazují, jak je tenis
pěkný. Nesmím samozřejmě zapomenout na Janu Blahutovou, která
se snaží navázat na své dovednosti z let dřívějších, ale ta kterou
musím ve svém článku pochválit
nejvíce, je Martička Kučová, která
je díky ochotě svých rodičů velice
nadějnou hráčkou a její tenisové
umění začíná nabírat na takových
obrátkách, že my dříve narozené
budeme muset začít více trénovat.
Jsem ráda, že ženský tenis začíná
mít své pokračovatele a že čas, který naši mládeži věnujeme, začíná
nést své ovoce. Nás, jež tvoříme
to zdravé jádro, chválím za to, že
se turnajů účastníme v hojném
počtu a snažíme se tenis šířit mezi
našimi dětmi a kamarády.
Jak jsem již psala několikrát, tenis je úžasný sport a každá hráčka,
která mezi nás přijde, je vítaná.
Věřím, že tak jako se vydařil turnaj
žen OLD RICE, tak se vydaří i závěrečný turnaj sezóny, pořádaný
v sobotu 28. září (po redakční
uzávěrce, pozn. aut.) v našem krásném sportovním areálu.
Ivana Kapsiová

Tenis a sport patří všem! Pamatujte - ve zdravém těle zdravý duch
Ráda bych se podělila se všemi
čtenáři Hukvaldského občasníku
o jednu zkušenost, kterou jsem
získala během letošních prázdnin. Již delší dobu jsme svědky
toho, jak dnešní mladá generace, tím myslím děti a mládež,

sportovně degeneruje. Dnešní
mladí znají pouze virtuální svět
a ten jim stačí k tomu, aby byli
spokojeni. Tato praxe však má
velice negativní dopad na jejich
fyzické, ale i psychické zdraví.
V českých zemích je po desetiletí

užíváno hesla Dr. Tyrše „Ve zdravém těle zdravý duch“, bohužel
současnost nedává možnost
naši mládeži sportovně se vyžít,
aniž by s tím byly spojeny zvýšené náklady.
 Pokračování na další straně
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Tenis a sport patří všem! Pamatujte - ve zdravém těle zdravý duch
Pokračování z předchozí strany
Proto jsem velice ráda, že
členové tenisového oddílu přišli
jako první s tím, jak našim dětem
pohyb umožnit a nabídnout jim
během prázdnin sportovní vyžití. Našla se parta dospělých,
kteří nelitovali svého volného
času a dvakrát v týdnu strávili
dopoledne na tenisových kurtech s tím, že zajistí dozor nad
sportuchtivou mládeží. Musím
upřímně přiznat, že jsem byla
zpočátku skeptická a nevěřila
jsem, že by tato akce mohla vydržet celé prázdniny. O to větší
byla má radost, když po každém proběhnuvším týdnu přišla emailem zpráva, která říkala,
kolik dětí se v tom daném týdnu
na tenisových kurtech objevilo.
Myslím si, že nikdo z nás hlídajících nepředpokládal, že se pravidelně sejde více než deset dětí.
Kurty byly nabité k prasknutí
a naše děti se tak nesetkávaly po
celé prázdniny pouze za účelem

sportovním, ale zároveň se sešly
s kamarády a mohly celé dopoledne nezávazně debatovat
o věcech, které je zajímají. Tato
akce uspořádaná dobrovolníky
z řad tenisového oddílu jasně
ukazuje, že naše děti nejsou jiné,
než jsme byli my, ale že prostě
nemají možnost volného přístupu na sportoviště tak, jak to bylo
běžné v dobách minulých. Proto
apeluji na představitele obce
a na vedoucí sportovních oddílů sdružených pod TJ Sokol Hukvaldy, umožněme našim dětem
volný vstup na sportoviště obce
a zajistěme jim možnost trávit
čas se svými vrstevníky venku
při sportu a ne doma u počítačů.
Jako vzor nám může posloužit
přístup vedení základní školy, jež
nabízí takové množství sportovních kroužků, že nám to může
závidět leckterá městská škola,
nebo poslední dokončená aktivita, na níž má lví podíl SRPŠ pod
vedením Saši Rekové.

Tato parta lidí věnuje svůj
čas přípravě maškarního plesu, jehož výtěžek věnuje škole,
potažmo jejím žákům a díky
jejich aktivitě právě dochází
k instalaci venkovních cvičících strojů, které budou sloužit nejen dětem naší obce, ale
i široké veřejnosti. Tato první
vlaštovka je určitě vodítkem,
které by mělo představitelům
obce ukázat, kudy vede cesta k aktivní mládeži. Pouze
zaměstnané děti nemají čas
na drogy a alkohol a jsou pro
obec přínosem.
Ještě jednou touto formou
děkuji všem, kdo se snaží nabídnout našim dětem aktivní
vyplnění volného času a děti,
prosím, ať této nabídky využívají tak hojně, jak tomu bylo
o prázdninách.
Za všechny co chtějí vést děti
ke sportu,
Ivana Kapsiová

První místo na olympiádě v hasičském sportu získala Petra Mifkovičová
Hukvaldy se mohou pyšnit
další slavnou osobností. Na
olympiádě v hasičském sportu
konané v červenci letošního
roku ve francouzském Mulhause se stala vítězkou v běhu na
100 metrů s překážkami Petra
Mifkovičová. Její přátelé a kamarádi z domovského Sboru
dobrovolných hasičů Rychalti-
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ce jí připravili uvítací překvapení s ohňostrojem. Ještě jednou
Peťce gratulujeme ke krásnému
1. olympijskému místu a přejeme hodně dalších podobných
úspěchů. Je velkým vzorem
pro ostatní a snad její úspěch
přitáhne k tomuto sportu další
zájemce.
Ivana Hrčková

Petra s panem starostou

Z činnosti Klubu seniorů na Hukvaldech

Hukvaldští hasiči v akci

V letošním roce navštívili
senioři v rámci svého bohatého programu Jeseníky a jižní
Moravu.

V letošní sezóně jsme se
zúčastnili nejen Beskydské
ligy, která začíná již v květnu
a končí v září, ale také jsme
byli účastníky několika soutěží starších žáků v okrese. Největším úspěchem bylo získání
poháru za 3. místo na domácí
soutěži. Doufáme, že příští sezóna pro nás bude úspěšnější.
Kromě soutěží jsme byli povoláni také k požáru místního
seníku v Dolním Sklenově, kde
jsme zajišťovali dopravu vody
k likvidaci požáru. Při cyklistickém závodu, který jel v srpnu
přes Hukvaldy, bylo naším úkolem zajistit bezpečný průjezd
účastníků závodu.  Matěj Gřes

Zájezdy vzorně organizuje
a zajišťuje paní Jana Holubová.
Dne 20. června 2013 proběhla
exkurze v přečerpávací elektrárně Dlouhé Stráně, ležící na moravské straně Hrubého Jeseníku
v katastru obce Loučná nad Desnou v okrese Šumperk. Elektrárna je řešená jako podzemní dílo.
Má tři „nej“. Je vybavená největší
reverzní vodní turbínou v Evropě, je elektrárnou s největším
spádem v České republice a má
největší celkový instalovaný výkon v ČR.
Prohlédli jsme si podzemní
strojovnu, objekt dolní i horní
nádrže, která je situována na temeno hory.
Přálo nám počasí, a tak jsme
měli z horní nádrže vynikající
rozhled na Červenohorské sedlo,
Praděd, Petrovy kameny i celou
okolní krajinu. Na zpáteční cestě
jsme navštívili Pradědovu galerii v Jiříkově. Sochy i vyřezávaný
obraz zhotovil pan Halouzka ze
dřeva v životní velikosti. Zvláště

nás zaujaly dva betlémy a křížová cesta.
Na druhém zájezdu jsme navštívili Bořetice, starou vinařskou
obec v okrese Břeclav na jižní
Moravě, kde 260 vinných sklepů
ležících pod nejstarší viniční tratí
vytvořilo 12. listopadu 2000 republiku Kraví hora.
Dne 18. dubna 2001 podvýbor
pro heraldiku a vexikologii Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR udělil republice právo užívat
znak a prapor. Republika vydala
pasy, poštovní známky a propagační materiály. Platidlem
republiky je jeden Kravihorec.
Republika má svoji hymnu, kterou jsme vyslechli po příchodu
do vinného sklepa. Má také svého prezidenta a vládu zvolenou
v přímých volbách. S ústavou
Svobodné spolkové republiky
Kraví hora nás seznámila paní
Petrásková. I přes nepříznivé
počasí jsme z Bořetic odjížděli
spokojeni.
Děkujeme
představitelům
naší obce za péči, kterou nám
věnují a umožňují nám prožívat
dny naplněné krásou a poznáním.
Pavel Rek

Hasičárna v Rychalticích
V září započaly opravy na druhé polovině budovy hasičské
zbrojnice v Rychalticích, které
provádí firma pana Jana Kosy.
Práce spočívají v podřezání stěn,
oklepání venkovních soklů a jejich zahrubování, opravě fasády,
oklepání původních vnitřních
omítek a natažení nových a obložení kuchyně. První etapa
oprav byla provedena v loňském roce. Důvodem k provedení těchto prací bylo vyřešení
velké vlhkosti stěn, která si vyžadovala neustálé větrání budovy
i v zimních mrazivých měsících,
čímž se pak zvyšovaly náklady
na otop.
Ivana Hrčková
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Není cesty zpět – Dobývání hradu Hukvaldy, sedmý ročník gotické bitvy
Poslední červencovou sobotu
se na hradě Hukvaldy, jako
každý rok o tomto čase, udála
největší akce sezóny: Dobývání hradu. Tato akce je unikátní
v tom, že ve své velikosti na
severní Moravě nemá konkurenci. Také jako jedna z mála v
České republice se odehrává v
kulisách reálného hradu.
Návštěvníci se mohli těšit tři
na sebe navazující dějství. Nejzajímavější bezesporu bylo druhé,
kdy se používal trebuchet neboli
prak – obléhací stroj, dobývaly
se beranidlem dřevěné brány
apod. Jelikož dominantou husitů byly palné zbraně, dost se
střílelo z píšťal, hákovnic, děl atd.
Nejeden návštěvník si při salvách zacpával uši.
Účinkujících se zde sjelo okolo jednoho sta, z celé republiky,
dokonce ze Slovenska. Někteří z
dálek jako Praha, Plzeň, Liberec
aj.
V každém zákoutí hradu byly
historické tábory, které dobarvovaly atmosféru středověkého
života na hradě. V mezičasech
hrála dobová hudba, grilovalo
se na ohni maso, zkrátka hrad
ožil dobou dávno minulou.
Potřetí za sebou a zatím naposled byla bitva zaměřena na období husitských válek. Ovšem na
Hukvaldech se v době husitství
neválčilo. Mohli jsme se ale opřít
o reálné události a postavy, které
se vážou k historii hradu.
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Historický úvod letošního ročníku.
Na počátku 15. století nastala
pro hrad Hukvaldy těžká doba. V
husitských válkách sehrál hukvaldský hrad velmi výraznou roli. Kolem hradu táhla z jara, roku 1422,
vojska Zikmunda Korybutoviče na
pomoc husitům a po nich vojsko
katolického polského krále Vladislava Jagiella. Samotný kraj však
zatím netrpěl a byl pod ochranou
olomouckého biskupa a knížete
těšínského Bolka Opolského. Právě
tomuto katolickému knížeti biskup
hrad svěřil do zástavy. V roce 1426
se pod Hukvaldami objevila husitská vojska Jana Tovačovského
z Cimburka. Bolek proto ničeho
nedbal, mobilizuje hrad a posílá
pro posily. Husité se vydávají dobýt
hrad Hukvaldy. Kníže Bolek, přes
velkou snahu, hrad neubránil a byl
přinucen podepsat s husity „pakt
o neutralitě“ a následně se k nim
i přidal. Celý kraj se tak dostal do
plné moci husitů.
Na rok tomu přesně, táhnou
k hradu vojska Olomouckého
biskupství pod velením Jana

XII. Železného, s jediným cílem,
dobýt hrad zpět. Nabízí se důležitá otázka, udrží kališníci hrad?
V tomto boji Olomoucké biskupství, přes veškerou snahu
neuspělo, a proto se letos vrací
naposledy s jediným cílem, dobýt hrad zpět.
Takto začínal děj letošního dobývání.
V letošním ročníku se konečně
olomouckému biskupství podařilo postupně dobýt nádvoří a
porazit husitskou armádu. Nikdo
nebyl ušetřen.
Takto byla uzavřena trilogie husitských válek dobývání
hradu. Příští rok se návštěvníci
můžou těšit na nový děj, nové
postavy, postupy v dobývání a
hlavně na osmý ročník gotické
bitvy.
Závěrem bych rád poděkoval
všem zúčastněným, těm, kteří
pomáhali s organizací, divákům
a v neposlední řadě Moravským
vinařským závodům Hukvaldy
za poskytnutí prostor pro parkování aut účastníků.
Miroslav Holiš, kastelán hradu

Nové dětské mini hřiště v areálu TJ Sokol Hukvaldy

Ve středu 4. září 2013 bylo
oficiálně otevřeno nové mini
hřiště pro nejmenší děti v areálu TJ Sokol Hukvaldy. Hřiště
vzniklo díky finančnímu příspěvku ocelářské firmy Arcelor-

Mittal Ostrava, která na výstavbu přispěla částkou 20 000,- Kč.
Na oficiální otevření přijel zástupce firmy pan Vítězslav Prak,
předseda odborové organizace
AMO. Ten velice kladně hodnotil celý areál, který za poslední
rok prošel významnou proměnou. Věřme, že se dětem bude
hřiště líbit a že svému účelu
bude sloužit hodně.
Martin Dryják

Čištění mlýnského náhonu
Během letních prázdnin byla
firmou pana Miroslava Holuba
z Ostravy vyčištěna část koryta
Mlýnského náhonu. Práce začaly
od stavidla v Dolním Sklenově
u Marků vyčištěním propustku
pod místní komunikací v délce
16 metrů, dále vybagrováním a
vyčištěním toku v délce 230 metrů až po pana Rožnovského, kde
pak došlo ke zpevnění 13 metrů
břehu po pravé straně potoka.
Dále byl vyčištěn úsek mezi
Ondříčkovým mlýnem a Lančovými v délce 94 metrů, který
vede v zahradách rodinných
domů. Posledním úsekem bylo
220 metrů potoka v Rychalticích.
Celkové náklady celé zakázky
byly 305 825,- Kč bez DPH.
Ivana Hrčková
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Elektronický svět kolem nás je fascinující, ale i nebezpečný
Čím dál intenzivněji elektronický virtuální svět ovlivňuje prostřednictvím počítačů, telefonů, tabletů a jiných vymožeností
náš život. Technický pokrok nás válcuje stále větší rychlostí
a silou. Ale – jedná se z pohledu našich kompetencí určitě jen
o pokrok? Je výhodou to, že jen málo jedinců by umělo přežít
bez vymožeností civilizace? Kolik z nás by si poradilo v divočině
se vzkříšením ohně, vystopováním kořisti, komunikací se vzdálenými skupinami lidí? I krátkodobé výpadky elektrické sítě
odhalují naši zranitelnost až bezmocnost plynoucí ze závislosti
na výdobytcích technického pokroku. Přežilo by lidstvo energetickou katastrofu?
Bez ohledu na tyto katastrofické scénáře nutno vzít na vědomí pozitivum, že nikdy dříve
neměl člověk tak snadný přístup k informacím jako dnes.
Sdílet kterékoli z nich je možné kdykoli a přímo z pohodlí
domova. Jde o nespornou výhodu ve prospěch vzdělávání,
rozvoje podnikání, prezentaci
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čehokoli a kohokoli, a to jak
v oblasti umění či vědy, tak
v mnoha dalších.
Významným
fenoménem
v oblasti lidské komunikace se
stala sociální síť Facebook. Tou
jsou propojeni lidé po celém
světě. Teoreticky tak můžeme
komunikovat s kýmkoli na jakémkoli místě naší planety.

Můžeme například sdílet fotografie – už nepotřebujeme
klasická rodinná alba, nepotřebujeme rodinné sešlosti – novinky z příbuzenstva se skrze
Facebook dovídáme okamžitě,
vše je dostupné ihned skrze
klávesnici počítače.
Žádná technologie však nenahradí osobní kontakt. Komunikace z očí do očí je nesrovnatelně bohatší, přesnější,
srozumitelnější …. Vždyť nejde
jen o předávání slov, důležitý je
mimoslovní doprovod, mimika
a gestikulace, intonace, kontext,
atmosféra setkání. Zachovejme
si tu specificky lidskou kvalitu
vzájemné interakce. I zde platí
– Facebook nechť je dobrým sluhou, ale ne pánem.
Václav Holub

Čtrnáct důležitých rad používání internetu
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Nikdy nikomu nedávej informace o sobě (jméno,
adresa, telefon, věk). Jsou
to osobní údaje, které mohou být zneužity. Používej
na internetu zkratky nebo
přezdívku.
Nikdy nikomu neprozrazuj
heslo, které používáš na internetu.
Nedávej na internet a neposílej přes mobil své fotografie - mohly by být zneužity.
Neotevírej e-maily od neznámých lidí.
Nikdy neodpovídej na neslušné nebo vulgární zprávy, informuj o nich své rodiče.
Nedomlouvej si schůzku
s člověkem, kterého znáš
jen přes internet. Pokud tak
učiníš, nechoď na schůzku
sám a dopředu o tom informuj rodiče.
Pokud tě na internetu (při
chatování) něco vyleká
nebo pohorší, odejdi ihned
z webové stránky a svěř se
rodičům.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

Nevěř všemu, co na internetu najdeš. Prověř si zdroj informací a jejich aktuálnost.
Nákup přes internet vždy
konzultuj s rodiči.
Chraň svůj počítač před
napadením viry. Neotevírej
nevyžádané zprávy (spamy). Používej antivirový
program.
Nezadávej osobní údaje
do registračních formulářů,
které nezaručují ochranu
osobních údajů stanovenou zákonem.
Neporušuj autorský zákon
při využívání materiálu z internetu.
Urči si spolu s rodiči pravidla používání internetu
– výběr vhodných stránek,
časový interval vymezený
pro tvou práci s internetem
atd.
Chraň svoje tělesné i duševní zdraví - zrak, držení těla,
čistou mysl. Omez čas strávený u počítače.
Přepsal:
Vojtěch Holexa

DVB-T, C, S: co znamená
a k čemu vlastně slouží
S příchodem digitálního
vysílání se asi každý televizní
divák dostal do situace, kdy
musel řešit jak nezůstat bez
TV příjmu. Protože asi většině
uživatelů tyto zkratky nejsou
jasné, pokusím se je trošku
ozřejmit. DVB je zkratka pro
digitální televizní vysílání,
dělí se na několik skupin:
DVB-T – terestrické (z pozemních vysílačů); v našich podmínkách je možný příjem okolo
20 programů, v závislosti na dosahu vysílačů
DVB-C – kabelové; příjem desítek programů, podle nabídky
kabelového operátora. Jednotlivé nabídky jsou odstupňované a zpoplatněné. Programy mohou být kódovány, pro
jejich příjem je pak potřeba
dekódovací karta.
DVB-S – satelitní; příjem až
stovek programů. Dekódovací
karta je potřeba vždy.
Pro doplnění bych ještě uvedl
IPTV – televizní vysílání přenášené pomocí pevné telefonní linky,
které funguje na poněkud jiném
principu. I tento způsob umožňuje příjem desítek až stovek
programů.
Princip analogového vysílání je od jeho vzniku v polovině
20. století stále stejný, pouze
místo původně černobílého se
začalo vysílat barevně.

Pokračování na straně 18
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Jaké jsou dorozumívací prostředky nás lidí a jejich historie?
Nejdříve trochu obecně, jak já
chápu dorozumívací prostředky. Nebude to pochopitelně
žádné odborné pojednání.
Z mnoha druhů dorozumívání
mimo lidskou řeč a s tím související jazyky mne napadají třeba
kouřové signály, což je dorozumívání na dálku pomocí ohně.
Dodnes se uplatňuje například
při konkláve neboli volbě nového papeže. Kdo četl „indiánky“,
ví, že kouřovými signály si předávali informace Indiáni. Také
strážní hlídky na Velké čínské zdi
pomocí kouře podávali zprávy
o pohybu nepřátel a jejich počtech.
Dalším komunikačním prostředkem, jak se dnes říká, byla
Morseova abeceda. Tu mnozí
znáte nebo jste ji již někdy použili. Kombinací krátkých a dlouhých signálů se mohou přenášet
zprávy na dálku. Signály jsou
pískání, telegraf, také přenášení
signálů vlajkami. I dnes je morseovka stále živá a používá se
nejčastěji v radiotelegrafii. Jako
děti jsme mezi sebou používali
prstovou abecedu. Důležitým
prostředkem v komunikaci s neslyšícími je znaková řeč.
Dorozumívacím prostředkem
jsou dopisy, pro přenos zpráv
noviny, rozhlas, televize.
Dnes je nejběžnější telefon
a samozřejmě komunikace faxem, mailem, pomocí sociálních
sítí.
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První prakticky využitelný telegraf byl sestrojen již v první
polovině 19. století, i když pokusy byly prováděny daleko dříve.
Zpráva podaná telegrafem se
nazývá telegram. V Čechách byl
veřejný telegraf zaveden v roce
1853.
Učili jsme se, že vynálezcem
telefonu je americký vynálezce Alexander Graham Bell. Ten
sestrojil první telefonní přístroj
v americkém Bostonu v roce
1876. Nyní se však uvádí, že již
v roce 1849 telefon vynalezl italský vynálezce Antonio Meucci.
Ať už to bylo jakkoli, důležité je,
že telefon se stal prostředkem
pro kontakty lidí i hodně sobě
vzdálených. V roce 1892 byla
v USA zprovozněna první automatická ústředna pro necelou
stovku účastníků. Ať už je to jak
chce, vynález se velmi rychle šířil. V roce 1938 bylo v tehdejším
Česku 92 tisíc hlavních a 18 tisíc
vedlejších telefonních stanic.
Z toho jedna třetina byla zapojena na manuální ústřednu. Takový telefon měl kličku, kterou
se připojil k ústředně, která byla
na poštovním úřadě. Tam sdělil
číslo, které chtěl volat, a ústředna – pracovník v ní, byl to určitě
poštmistr – mu požadované číslo spojil.
Prostředkem pro předávání
informací, a nejen jich, byl rozhlas, kterému je letos 90 let.
Jak to bylo s dorozumívacími prostředky u nás? Obecní

kroniky se o tom zmiňují málo.
Vzala jsem si na pomoc historii
Hukvald a Sklenovů zpracovanou panem Hynkem Mlčochem
a jeho synem Vlastimilem a také
historii Rychaltic, kterou sepsal
pan Alois Tomančák. Tam jsem
něco k tématu přeci jen našla.
U pana Mlčocha například to,
že na Hukvaldech byla poštovní
sběrna vedena již ve druhé polovině 19. století. Bylo to u správy
panství. Nám nejbližší poštovní
úřady byly v Příboře nebo v Místku. Doručování se dělo prostřednictvím posla, který zprvu chodil
pěšky. Byl to Mališ z Horního
Sklenova. Chodíval nejen do Příbora a Místku, ale také do Kelče,
a dokonce prý i do Kroměříže.
Později poštu z Příbora dovážel
povoz s koníkem.
První pošta na Hukvaldech
byla zřízena v roce 1874 a sídlo měla v domě s číslem 18 na
Mlýnské straně, prý to tenkrát
byla dřevěnice. V té době byl
podle této historie jejím vlastníkem panský lékař Karel Müller.
Pak byla pošta přemístěna do
čísla 25, po první světové válce do objektu bývalé palárny
(čp. 30), do části, která po rekonstrukci dostala číslo 109 (naproti
hukvaldské hasičské zbrojnice).
V roce 1946 byla pošta provozována v čísle 4 na Podzámčí.
Tam byla až do roku 1999, kdy
byl pro tento úřad vybudován
nový objekt v místech bývalých
garáží, dříve panské „vozatajny“.

Na poště byl i telegraf. Přijaté telegramy byly telefonicky sdělovány na telefon nejbližší adresátovi, který zajistil jeho doručení.
Kde a kdy byl v naší obci umístěn první telefon, jsem se nikde
nedočetla. Předpokládám, že to
bylo v arcibiskupském statku,
pivovaru, u panského lékaře,
snad i u starosty. U hukvaldského pekaře, též starosty Jana
Sobotíka, prý měli číslo 4. Telefonní ústředna byla manuální.
V místnosti pošty byly také dvě
telefonní kabiny, odkud si mohli občané, pokud neměli doma
telefon, zatelefonovat. Vůbec se
mi však nevybavuje, kdy odtamtud zmizely. V roce 1949 tehdejší kronikář pan Hynek Mlčoch
napsal: „Do října 1949 bylo na
poštu napojeno 35 místních telefonních účastníků. Do Místku
vedou z ústředny hukvaldské
2 spojovací linky, takže současně mohou mluviti dva abonenti.“
Zmiňuje také pracovníky pošty:
Úředníci: Haladej František,
poštmistr od roku 1945, Volný
Bohumil, od roku 1945
Listonoši: Kubala Ferdinand,
od roku 1926, Hrnčárek František a Franke Jan.
V roce 1978 byla v budově
pošty č. 4 zavedena automatická ústředna. Ta tam fungovala do doby, kdy byla v Dolním
Sklenově v blízkosti čísla 7 a 8
postavena ústředna nová. Velké
množství soukromých telefonních stanic přibylo s vybudováním optického kabelu, které pro-

bíhalo v roce 1998. S rozvojem
mobilních telefonů, který má
snad každý od dětí po seniory,
však postupně účastníci telefonní stanice odhlašovali.
Do roku 1960 samostatné Rychaltice měly společný poštovní
úřad na Hukvaldech. V rukopise
pana Tomančáka o historii Rychaltic se píše, že v roce 1921 byla
zavedena poštovní autobusová linka, kterou se dopravovaly
poštovní zásilky na hukvaldskou
poštu, a odtamtud je listonoši
doručovali adresátům. To se jednalo o listovní zásilky. Nejdéle
sloužícím listonošem byl pan
Ferdinand Kubala z Rychaltic,
který s poštou chodil od roku
1926 do roku 1955.
Musím se zmínit ještě o dalším způsobu předávání zpráv,
a to je funkce obecního posla.
Ten kromě přímého předávání
zpráv procházel obcí s bubínkem a bubnováním ohlašoval,
že bude předčítat zprávy, počkal, až se shromáždí občané,
potom zprávy přečetl. Jedním
z posledních obecních poslů byl
pan Vojtěch Návrat. Na obecním
úřadě se dochoval bubínek s paličkami. Tento způsob se docela
dlouho udržel, vlastně asi až
do doby vybudování místního
rozhlasu. Stavba si vyžádala náklady ve výši 202 tis. Kčs. Sloupy pro vedení byly z Janáčkova
lesa a také darem od některých
majitelů lesů. Hodně práce na
postavení sloupů udělali brigádníci, instalaci zajistil pan Bujnošek z Rychaltic. První vysílání

bylo na sklenovský krmáš v roce
1950. Hlasatelů i hlasatelek se
vystřídalo několik. Že se něco
nového dozvíme, ohlašovala
hudba. Každý, kdo hlásil, měl
svou oblíbenou písničku.
Pokud jde o tehdy samostatné Rychaltice, tam obecní posel
samozřejmě také existoval, to už
jsem vlastně zmínila. Zda také
fungoval jako „vybubnovávač“
zpráv, se nikde nepíše. Určitě by
to mohli vědět pamětníci. Třeba
si při čtení vzpomenou. Obecní
rozhlas Rychaltice samozřejmě
také měly, a to dokonce dřív než
Sklenov. První vysílání rychaltického místního rozhlasu zaznělo
z reproduktorů 28. října 1949.
Řečeno současným jazykem,
největším sponzorem pořízení
místního rozhlasu byla TJ Sokol.
V roce 1992 se začalo jednat
o zřízení místní televize, která
by časem nahradila stále víc
poruchový, a tím se prodražující místní rozhlas. Také se vybudovalo zařízení pro vysílání. To
první se uskutečnilo 1. ledna
1993 ve 12 hodin, ještě před tradičním projevem prezidenta republiky. Občany tehdy pozdravil
starosta pan Petr Sobotík. Bylo
to také v prvním dni samostatné
České republiky. Patnáct let zajišťoval provoz obecní televize
pan Jan Jašurek. Natáčel videoklipy z nejrůznějších akcí – z festivalu Janáčkovy Hukvaldy, ze
školy, z Klubu seniorů, koncertů,
také ze zasedání zastupitelstva
obce.
 Pokračování na další straně
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téma: Hukvaldy na síti

Jaké jsou dorozumívací prostředky nás lidí a jejich historie?
Pokračování z předchozí strany
Po vybudování a otevření společenského sálu v budově základní
školy byla jednání přenášena přímo. Na přípravě programů se nějakou dobu podílel pan Vladan Jílek.
Po zavedení kabelové televize
byl zkušební provoz zahájen před
koncem roku 2004, na obecním
televizním kanálu vysílá televize
Sněženka. Ta má sídlo v obci Sedlnice. U nás natáčí nejrůznější
akce. Zároveň mohou ti, kteří jsou

napojeni na kabelovou televizi,
prostřednictvím naší „kabelovky“
sledovat i pořady z obcí, kde Sněženka natáčí.
Prostředkem pro poskytování
zpráv občanům je také Hukvaldský
občasník, který obec vydává od
roku 1991. Současná redakční rada
vždy jednotlivá čísla zaměří na určité téma. Před rokem 1989 vycházel
Zpravodaj. Nebyla to periodická
tiskovina. Zpravidla byl věnován
nějaké události, například oslavám

1. máje. V kronice je v zápise za
období 1955 – 1959 zmíněno vydávání vesnických novin Vpřed. Ty
jsem neviděla, podrobnosti o nich
kronika také neuvádí. Možná jsou
v okresním archivu. Kronikář uvádí, že bylo vydáno 10 čísel v počtu
700 kusů.
Použiji e-mailu k odeslání článku redakci, a pokud ho Hukvaldský občasník uveřejní, seznámí se
s ním čtenáři…
Karla Klečková

DVB-T, C, S: co znamená a k čemu vlastně slouží
Pokračování ze strany 15
Z toho tedy plyne, že pro dnešní požadavky je tato technologie
již zastaralá, dochází k nahrazení
vysíláním digitálním. Analogové
terestrické vysílání v ČR skončilo 12. 2. 2012 – tato událost byla
pojmenována kouzelně jako
„Analogová tma“. Poslední možností, jak lze analogové vysílání
přijímat, jsou kabelové televize.
Provozovatel KT tak vlastně simuluje funkci set-top boxu pro
uživatele se staršími TV přijímači.
Pokud chce majitel takového televizoru přijímat digitální vysílání,
musí si pořídit odpovídající set-top box. Ceny těchto přístrojů se
pohybují od cca 500,- Kč u varianty
DVB-T, přijímače pro satelitní, nebo
kabelové digitální vysílání stojí
okolo 2 000,- Kč. Tyto přístroje
pak umožní například nahrávání
pořadů na připojený disk, nebo
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zobrazení EPG – programového
průvodce na několik následujících
dní. Přijímače pro IPTV dodává
provozovatel telefonní linky, ceny
jsou závislé na délce uzavřené
smlouvy.
V případě koupě nového televizoru je potřeba zjistit, zda přístroj
dokáže zpracovat vysílání, které
hodlá uživatel přijímat. Prakticky
všechny v současnosti prodávané
přístroje umí zpracovat vysílání
DVB-T, většina – ale ne všechny –
mají i tuner DVB-C, případně
DVB-S. Osazení jednotlivými
tunery se samozřejmě projeví ve
výsledné ceně přístroje.
Digitální vysílání umožňuje přenos kvalitnějšího obrazu i zvuku
a také je díky úspornějšímu způsobu přenosu možno přijímat více
stanic, které v současnosti vznikají, a stále jich přibývá.
Petr Domčík

-

+

přehled: škola

Rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ

Během letních prázdnin došlo
k dalším úpravám v ZŠ a MŠ
Leoše Janáčka na Hukvaldech.
Po loňské výměně oken a zateplení celé budovy, rekonstrukci téměř havarijní kotelny a po
stavebních úpravách a vybudování nových záchodků, umývárny, ložnice a herny začátkem
roku 2013, nakonec došlo i na rekonstrukci stávajícího sociálního
zařízení ve školce.
Výměnu oken a zateplení budovy se podařilo zrealizovat za
celkovou částku cca 10,132 mil.
korun, z čehož byla dotace
ze SFŽP ve výši 5,515 mil. korun a 4,617 mil. obec zaplatila
ze svého rozpočtu. Proti původní projektové ceně přes 23
mil. tak došlo k výrazné úspoře
a mohly být provedeny i další
nutné opravy. Rekonstrukce kotelny byla provedena za 1,508
mil. korun. V prostorách bývalé

ředitelny, sborovny a kanceláře
zástupce ředitelky a s využitím
chodby vzniklo další oddělení
MŠ. Za částku 551 008,- Kč tak
dostalo možnost umístění dalších 19 dětí.
Stávající sociální zařízení už
několik let nesplňovalo požadavky hygieny a úpravy byly
nutné.
Projektovou
dokumentaci
zpracoval Hutní projekt Frýdek-Místek, rekonstrukci realizovala stavební firma Vitásek
z Frýdku-Místku za celkovou
částku 904 203,- Kč. Dokonce
se z důvodů započtení méně
a více prací podařilo ušetřit
z obecního rozpočtu částku
38 743,- Kč.
Takže se naši malí školáčci
i paní učitelky dočkali a od nového školního roku mohou využívat moderní vybavení ve všech
odděleních MŠ.
Ivana Hrčková

Třídenní workshop v Jeseníku
Začátkem školního roku se
padesát dětí z druhého stupně
zúčastnilo třídenního workshopu v Jeseníku. Odjeli jsme ve
středu 4. září v 8 hodin od školy. K hotelu Kamzík jsme přijeli v poledne. Vybalili jsme si
všechny věci a šli na oběd. Po
obědě nás učitelé svolali a rozdělili do čtyř skupin a hned si
každou skupinu lektoři odvedli
na své pracoviště. První skupina
byla na stavebním programu,
kde stavěli věže z dřívek a špejlí,
měřili hlasitost zvuku ve skupinách, měřili tloušťku vlasu
a prováděli různé testy. Druhá
skupina šla na elektro program,
kde pájeli. Dostali součástky
a pokusili se o výrobu blikače.
Ne každému se to povedlo. Třetí
a čtvrtá skupina byla na venkovním\elektro stavebním programu, kde jsme jezdili s RC modely aut, a čtvrtá skupina byla
v lese s GPS navigacemi. Večer
program skončil a dvacet dětí
šlo na bazén. Druhá polovina
zůstala v jídelně, kde hráli různé
hry. Druhý den jsme se všichni
prostřídali, kde jsme ještě nebyli a večer šla ta druhá skupina na bazén. Třetí den jsme se
opět vystřídali, na staveniště,
na kterých jsme ještě nebyli. Potom jsme šli naposledy na oběd
a po obědě jsme se museli balit.
Nikomu z nás se nechtělo. S sebou jsme si odvezli plno nových
zkušeností a zážitků.
Hanka Tomková
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Sociální zařízení v mateřské škole Leoše Janáčka - Hukvaldy
Mnoho rodičů i ostatních
občanů naší obce ví, že v době
hlavních prázdnin se budovalo
nové sociální zařízení v mateřské škole. Ke konstatování
této skutečnosti stačí pár slov
a vše vypadá velmi jednoduše.
Realita však byla trochu jiná.
Jednalo se o celou přestavbu. Ze tří místností – dvou
úzkých umýváren a jedné
jídelny – vznikly dvě velké,
průchozí „sociálky“. Měnily se
vstupy, bouraly dveře, dělala
se celá nová vzduchotechnika.
Máme novou dlažbu, obklady,
umývadla a záchodky. Svou
místnost mají i dospělí.
Těmto stavebním pracím jsme
museli přizpůsobit i ostatní prostory mateřské školy. Dvě sousední herny, jídelna a chodba se
musely zcela vystěhovat. Nábytek, stoly, židle, lehátka, hračky,
pomůcky byly přemístěny do
ostatních místností, které jsme
proměnili na skladiště.
Stavební firma měla 10 dnů
zpoždění. Řeknete si, že je to
jen pár dnů, ale my jsme další
činnosti měli rozpočítané téměř
na hodiny. Jako první přišel po
stavbařích na řadu elektrikář,
pan Pělucha, který musel přemístit zvonky do jednotlivých
tříd. Všechny prostory se musely
vymalovat. Pak přišli podlaháři – firma pana Řeháčka. Měnily
se koberce v obou hernách, na
chodbě a ve vstupu do mateřské
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školy. Ochotně pracovali i v odpoledních hodinách. V jídelně
Veverek se muselo položit nové
PVC. Na nové podlahové krytiny se mohl rozestavit nábytek.
„Skladiště“ se začalo vyprazdňovat, ale čas neúprosně tlačil. Zbýval nám již jen jeden týden. Stolař, pan Fajkus, pracoval, jak jsme
potřebovali a byl ochotný přijít
i o víkendu. V tak časově náročném harmonogramu jsme stačili
ještě vyměnit nábytek ve třídě
Zajíčku, který nám vyrobil i sestavil náš věrný stolař. V novém sociálním zařízení nám pan Fajkus
včas dodělal věšáky na ručníky,
předělové stěny a parapety. Snad
proto, že sám do naší mateřské
školy chodil, nebo jen z dobroty
srdce nám ještě dokončil obklady stěn v horní chodbě a nové
jídelně, které nebyly v plánu.
Posledních pár dnů připomínala naše školička hru „Škatule,
škatule, hejhejte se“. Vše se stěhovalo, dávalo na své místo až
byla zařazena i poslední krabič-

ka. Učitelky třídy krásně připravily. Po večerech ještě zaměstnanci
šili záclony do všech oken mateřské školy (54). Ke zdaru této velké akce přispělo hodně lidí, ale
poděkování si zvláště zaslouží
všudypřítomný a ochotný pan
Sýkora a paní Kuběnová.
Naše mateřská škola má v horních prostorách 3 třídy. Dnes již
mají třídy Zajíčků, Motýlků i Veverek krásné, prostorné, světlé
sociální zařízení, které odpovídá
současným hygienickým i bezpečnostním předpisům. Změnil
se celkový vzhled naší mateřské
školy.
V pátek 30. srpna jsem odcházela kolem 16 hodiny z práce.
Prošla jsem všechny prostory
mateřské školy. Byla jsem spokojena. Všechno bylo připraveno,
nazdobeno na zahájení provozu. Sama sobě jsem řekla: „Jsme
dobří“. A tato slova platí pro
všechny, kteří přiložili ruku k dílu.
Za všechny děti moc děkuji.
PaedDr. Vladimíra Nevludová

Školní rok 2013/2014 v Základní škole a Mateřské škole Leoše Janáčka Hukvaldy, p. o.
Školní rok 2013/2014 byl slavnostně zahájen před budovou
školy 2. září 2013. Právní subjekt ZŠ a MŠ L. Janáčka Hukvaldy,
p. o. sdružuje 7 středisek. K datu 30. září 2013, který je rozhodný pro zaslání údajů do statistiky Ústavu pro informace ve
vzdělávání, a vycházejí z něj tedy rozhodná čísla pro přidělení
prostředků na platy a ostatních neinvestičních výdajů škole na
rok 2014, bylo zapsáno: základní škola 146 žáků, mateřská škola
81 dětí, školní družina 60 žáků, školní klub 52 žáků, školní jídelna 227 strávníků z řad žáků a dětí. Dalšími součástmi právního
subjektu je pak obecní knihovna a společenský sál. Základní
škola má opět, v souladu se školským zákonem, výjimku z počtu
žáků, což znamená zároveň větší zátěž pro obecní rozpočet. Ve
školním roce 2013/2014 pracuje ve škole 29 stálých zaměstnanců a cca 10 na dohody o provedení práce (vedoucí kroužků z řad
občanů, požární hlídky ve společenském sále apod.).
Žáci školy jsou vzděláváni
podle Školního vzdělávacího
programu „Držím se kořenů života a rostu“, který je v souladu
s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Děti z mateřské školy podle
programu „Pod starým hradem“,
který je také v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem
pro předškolní vzdělávání.
Od 1. září 2013 došlo ke změnám v Rámcovém vzdělávacím
programu pro základní vzdělávání (polemika v médiích). Pro
naši školu nic mimořádného,
protože druhý cizí jazyk – německý vyučujeme již mnoho let
jako nepovinný předmět (pouze
se stane předmětem povinným).
Matematika (základy zlomků)
– bude doplněn školní vzdělávací program. Finanční gramotnost, ochrana člověka za
běžných rizik a mimořádných

událostí, dopravní výchova, sexuální výchova, rodina, ochrana
před nemocemi, korupce, obrana vlasti – již bylo součástí výuky
v našem školním vzdělávacím
programu. Standardy (co by měl
žák umět v daném ročníku) –
nově doplněny o německý jazyk.
V rámci školního klubu máme
připraveno pro mimoškolní činnost 16 kroužků: sportovní hry
(13 žáků), turistický kroužek
(13), florbal (16), basketbal (8),
kopaná (10), tenis (8), Lašánek
(12), mažoretky (13), logopedie, pěvecký sbor (6), keramika
(16), mladý technik – modelář
(16), myslivecký (11), mediální
kroužek (11), šachy (12), hudebně dramatický kroužek (27). Zaměstnání žáků v době mimo výuku je, dle mého názoru, nejlepší
prevencí sociálně patologických
jevů. Rodiče platí na tyto kroužky 100,- Kč měsíčně. Žáci, kteří

navštěvují školní družinu, hradí
také 100,- Kč a na kroužky již
neplatí. Veškeré takto vybrané
finanční prostředky jsou použity na zakoupení materiálu do
kroužků, nikoliv na platy vedoucích. Všem vedoucím za tuto záslužnou činnost děkuji.
Ve školním roce 2013/2014 je
škola zapojena do projektu Přeshraniční spolupráce (45 žáků
pojede v měsíci květnu na víkend do školy v polské Wisle –
Głębcach), Média do škol (hrazeno z Evropské Unie – kroužek
Hukvaldský novinář – škola získá technické zařízení jako např.
kameru se stativem, tablet, GPS
apod.), Miniarboretum s ekologickou učebnou (získali jsme
dotaci ze Státního fondu životního prostředí – výuka ekologie), Technika nás baví (hrazeno
EU a Moravskoslezským krajem
– žáci se v září zúčastnili třídenního workshopu v Jeseníkách).
Dále opět připravujeme žádost
o dotaci z EU na projekt COMENIUS a pan Stanislav Čajánek se
podílí s kroužkem Mladý technik na přípravě společného projektu s Vysokou školou báňskou
v Ostravě. Oba projekty jsou
nastaveny na dotace z Evropské
Unie.
Dne 24. září 2013 se konala
v sále školy tradiční schůzka s rodiči žáků, byl zvolen nový výbor
Unie rodičů – předsedkyní zůstala Bc. Miriam Gřesová.
 Pokračování na další straně
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Základní škola L. Janáčka je partnerem zajímavého projektu

Jsme partnery projektu
„Média do škol“, který
realizuje DDM Vratimov,
p. o. z prostředků OP VK,
pod registračním číslem
CZ.1.07/1.1.24/02.0144
Cíle projektu:
1. Multimediální redakce –
články, fotografie a především
AV výstupy na webu školy, DDM
Vratimov, závěrečná veřejná projekce, pracovní listy a metodické
pokyny k práci multimediálních
redakcí na školách, vytvoření
týmu cca 10 až 12 dětí a jejich
vyškolení v práci s médii;
2. Tablety do tříd – poučenost
pedagogů i žáků o možnostech
využití tabletu při výuce a přípravě na ni, banka výukových aplika-

cí zdarma, metodické pokyny pro
práci s tablety při výuce;
3. Projektové dny „U nás“ –
Jak se dělá naučná (e-)stezka.
- Geocaching aneb známe
dobře svůj kraj?
- Dějepis s babičkou a dědečkem.
Našimi partnery jsou:
Dům dětí a mládeže Vratimov,
příspěvková organizace;
Středisko volného času Vítkov,
příspěvková organizace;
Základní škola a Mateřská škola Řepiště, příspěvková organizace;
Jubilejní Masarykova základní
škola a mateřská škola Sedliště,
příspěvková organizace .
Začali jsme zcela netradičně workshopem ve Vratimo-

vě, kde jsme vzali s sebou část
novinářského týmu z naší
školy. Žáci vyjeli společně
s námi do Vratimova – střediska volného času do domu
dětí a mládeže, kde převzali techniku, kterou budeme
pravidelně využívat v našem
kroužku. Vyjeli jsme v pátek
13., tak doufejme, že se nám
bude dařit. Převzali jsme videokameru, stativ, diktafon
se stativem. Prošli jsme SVČ
DDM ve Vratimově.
Více informací na:
https://www.facebook.com/
pages/M%C3%A9dia-do-%C5
%A1kol/195559890621997?fre
f=ts
Mgr. Marcela Jašková,
koordinátor projektu

Školní rok 2013/2014 v Základní škole a Mateřské škole Leoše Janáčka Hukvaldy, p. o.
Pokračování z předchozí strany
Na své první schůzce se rodiče dohodli na společných
akcích – Lampiónový průvod se
zažehnutím vatry, Karnevalový
rej a Mejdan za školou ve spolupráci s Lesy České republiky a
Oblastní Mysliveckou jednotou
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Frýdek - Místek. Výtěžky z těchto akcí jsou věnovány nejen na
kulturní a sportovní akce žáků
školy, ale také na zakoupení učebních pomůcek, za což
všem aktivním rodičům velmi
děkujeme.
Výroční zpráva o činnosti Zá-

kladní školy a Mateřské školy
Leoše Janáčka Hukvaldy, p. o. za
školní rok 2012/2013 bude, po
schválení školskou radou, umístěna na veřejně přístupném místě na nástěnce v přízemí budovy
školy.
Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy

přehled: obec

Společně jsme ušetřili na energiích …
Vedení obce Hukvaldy se po
kladných zkušenostech s elektronickou aukcí na dodávky
energie pro své organizace
rozhodlo zajistit další e-aukci
i pro své občany. Aukce dopadla velmi úspěšně, občané
ušetří až 33,86 % na elektřině
a 31,71 % na zemním plynu.
E-aukce je: efektivní nástroj
pro nákup energií, díky kterému každá zúčastněná domácnost snadno dosáhne vysokých
úspor. Do projektu se občané
zapojili v měsících červnu letošního roku. Cílem celé AKCE
bylo sloučit co nejvíce domácností, spojit je do jednoho
celku. Toto sloučení a zapojení domácností do e-aukce tak
zajistilo nižší ceny elektrické
energie a zemního plynu.
Jediné co bylo nutné udělat,
bylo přijít na kontaktní místo
v prostorách obecního úřadu
Hukvaldy. Zájemci si přinesli kopie smluv od stávajících
dodavatelů s posledním ročním vyúčtováním a také se přihlásili do e-aukce.
Následující kroky po ukončení elektronické aukce přiblížila
obchodní partnerka společnosti eCENTRE Jarmila Planková: „Pokud je po aukci cena pro
zájemce výhodnější, než od
současného dodavatele, jediné
co musí udělat je podepsat novou smlouvu. Všechno ostatní,
včetně administrativy nutné

pro změnu dodavatele, uděláme my, a to společně s novým
dodavatelem. Ten také uhradí
veškeré náklady spojené s aukcí.“
Výsledek aukce v Hukvaldech byl pro mnohé velkým
překvapením. Do této aukce
bylo zapojeno 3 568 domácností z celé České republiky.
Tak velký objem zajistil občanům Hukvaldy úsporu na
elektrické energii v průměru
32,04 % a u zemního plynu
v průměru 26,15 %. 31 občanů,
kteří se zúčastnili této aukce,
ušetřili 356 506,- Kč.
Jaroslav Nytra z Hukvald si
na dva roky zajistil u elektrické energie úsporu 35,24 %
a u zemního plynu 31,15 %:
„Zapojení do aukce bylo velmi
jednoduché. Výsledek úspory
je značný. Nejedná se o nějakou „slibotechnu“. Svým přátelům a známým bych doporučil
zapojit se.“
Pro neustálý zájem ze strany
občanů a dodatečné zapojení
do e-aukce, jsme pro Vás připravili v měsíci září a říjnu ve
spolupráci s obecním úřadem
každou středu od 18. 9. 2013
do 23. 10. 2013 mezi 14. a 17.
hodinou nový sběr dat pro přihlášení do další e-aukce, která
proběhne v listopadu.
„My lidé víme, že když se
spojíme, můžeme dosáhnout
velký věcí, a to se nám v tomto
projektu potvrdilo.“

Druhé kolo aukce
Druhé kolo elektronické aukce proběhne pro občany obce
Hukvaldy v měsíci říjnu ve
spolupráci s obecním úřadem
každou středu od 2.10.2013
do 23.10.2013 mezi 15. a 17.
hodinou. Je to nový sběr dat
pro přihlášení do další e-aukce, která proběhne v listopadu. K zařazení do aukce si
sebou přineste kopie smlouvy se stávajícím dodavatele
a kopii posledního ročního
vyúčtování. Rádi Vám v těchto termínech poskytneme podrobnější informace.
Kontaktní osoby:
Jarmila Planková 732 460 770
Petra Planková 773 830 881

Hukvaldský dvůr
V souvislosti s připravovaným
projektem rekonstrukce areálu
Hukvaldského dvora se obracíme na občany s nabídkou zapojení do přípravy a realizace tohoto projektu.
Své náměty na možné způsoby využití areálu můžete posílat
e-mailem na obec@ihukvaldy.
cz, případně osobně předat na
OÚ Hukvaldy.
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Opravy komunikací
V letošním roce byly provedeny opravy místních komunikací v naší obci, které prováděla firma pana Jana Slabého
z Brušperka. Jako první přišel
na řadu úsek na chatovišti
v blízkosti lyžařského vleku,
který byl nebezpečný z důvodu
vymílání povrchu vozovky vodou, a také bylo v této části potřeba vyřešit plochu na otáčení
vozidel zimní údržby. Dalším
opraveným úsekem byla část
komunikace opět na chatovišti,
kde došlo k opravě ujíždějícího
břehu. Na Horním Sklenově
pak byl opraven výustní objekt
u Holubů, kde hrozilo propadnutí vozovky při projíždění těžších vozidel.
Na hukvaldském parkovišti
byla provedena oprava v místě
vytékající vody z poškozených
drenážních trubek. Toto místo
bylo nebezpečné zvlášť v zimním období, kdy se zde tvořilo
doslova kluziště.
Další větší opravou pak bylo
odvodnění cesty v Dolním Sklenově u domu č. 82.
Celkové náklady těchto oprav
činily 326 956,- Kč vč. DPH.
Ivana Hrčková
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Rekonstrukce kotelny v rodném domě Leoše Janáčka
Během letních prázdnin byla
firmou Hamrozi z Havířova rekonstruována kotelna v rodném domě Leoše Janáčka na
Hukvaldech, čp. 40, která je
evidována v Ústředním seznamu kulturních památek ČR a
nachází se v ochranném pásmu
pro historické jádro vesnického
sídelního útvaru Hukvaldy. Celkové náklady této rekonstrukce činily 441 764,- Kč, přičemž
projektová cena byla vyčíslena
na téměř 620 000,- Kč. Díky dotaci z Moravskoslezského kraje v rámci vyhlášené výzvy na
obnovu kulturních památek se
podařilo získat polovinu částky,
tzn. 220 882,- Kč.
V rámci této rekonstrukce
došlo k demontáži 2 kusů stávajících kotlů včetně propojovacího potrubí a celé stávající
technologie kotelny, k montáži
2 kusů nových plynových kondenzačních kotlů včetně nového

propojovacího potrubí, k montáži nové regulační technologie
kotelny, nové elektroinstalaci,
instalaci nových radiátorových
ventilů včetně termostatických
hlavic na stávající topná tělesa. Dále byly v prostoru kotelny
opraveny omítky a podlaha a instalováno nové umělé osvětlení.
Díky této rekonstrukci byl vyřešen nevyhovující technický stav
vytápění kotelny, jelikož jednotlivé části budovy mají různé provozní a časové nároky a nebylo
možno regulovat vytápění.
Ivana Hrčková

Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
se budou konat v pátek 25. 10.
2013 od 14.00 do 22.00 hod. a
v sobotu 26. 10. 2013od 8.00 do
14.00 hod. Volební místnost pro
okrsek č. 1 tj. pro voliče bydlící na Hukvaldech a na Horním
Sklenově, bude jako obvykle v
budově Obecního úřadu Hu-

kvaldy, volební místnost pro
okrsek č. 2 tj. pro voliče bydlící v
Rychalticích a v Dolním Sklenově, bude v hasičské zbrojnici v
Rychalticích. K volbám je potřeba mít platný doklad totožnosti – občanský průkaz, cestovní
pas. Hlasovací lístky budou
voličům doručeny do schránek
nejpozději do 24. 10. 2013, bu-

dou k dispozici i ve volebních
místnostech. Občané, kteří budou volit mimo obec Hukvaldy,
si mohou požádat o voličský
průkaz – osobně na Obecním
úřadě Hukvaldy, nejpozději do
23. 10. 2013 nebo písemně s
úředně ověřeným podpisem,
nejpozději do 18. 10. 2013.
Marta Sobotíková

Sběr nebezpečného a velkoobjemového
odpadu - sobota 26. 10. 2013

Sběr použitých
pneumatik

Harmonogram sběru:

Použité pneumatiky bude
možno ukládat:

Rychaltice – hasičárna
8:00 – 8:45 hodin

Dolní Sklenov – u školy
9:00 – 9:30 hodin

Dolní Sklenov – u karosárny
9:45 – 10:15 hodin

Hukvaldy – pod Jednotou
10:30 – 11:15 hodin

Horní Sklenov – Bosňa (točna)
12:00 – 12:30 hodin
Prosím, neukládejte nebezpečný a velkoobjemový
odpad na sběrná místa mimo
výše určenou dobu.

Od 7. do 11. listopadu 2013
na sběrné místo u hasičské
zbrojnice v Rychalticích.
Sběrné místo bude označeno tabulkou.
Pneumatiky odkládejte pouze bez kovových ráfků.
Pneumatiky budou odvezeny 12. listopadu 2013.
Po tomto termínu bude
přísný zákaz pneumatiky
na sběrné místo odkládat.
Udržujte, prosím, na sběrném místě pořádek.
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Stručný zápis z jednání Rady obce Hukvaldy
Od minulého vydání Hukvaldského občasníku se Rada obce
sešla v termínech 17. 6., 27. 6.,
8. 7., 22. 7., 12. 8., a 3. 9. 2013.
Mezi nejdůležitější body patřilo:
1. Projednání žádosti pana Petra Matuly z Rychaltic – Hájova o
opravu příjezdové komunikace
k jeho rodinnému domu, jelikož se
jedná o místní komunikaci, která
částečně vede po katastru Příbora,
bylo dohodnuto se starostou města Příbor spolufinancování opravy
recyklátem.
2. Projednání umístění nádob
na sklo a plasty před hukvaldský
hřbitov na telefonickou žádost
z důvodu lepšího třídění odpadu.
Kontejner na sklo byl přistaven
ihned, zatím čekáme na kontejner
na plast, který bude ve výpůjčce
od firmy EKOKOM a bude dodán
během měsíce září 2013.
3. Uzavření smlouvy s firmou
ALVAC, s. r. o., z Havířova na rekonstrukci sociálního zařízení
v Mateřské škole. Dne 26. 6. 2013
se firma z organizačních důvodů
rozhodla od zakázky odstoupit
ještě před podpisem smlouvy.
Druhou nejvýhodnější nabídku
ve výběrovém řízení podala firma
Vitásek s. r. o. z Frýdku-Místku za
částku 942 946,- Kč, rekonstrukce
začala 1. 7. 2013 a byla dokončena
10. 8. 2013. K 30. 8. 2013 pak bylo
vydáno kolaudační rozhodnutí a
děti mohly ihned na začátku školního roku nastoupit do nově zre-
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konstruovaných prostor.
Z důvodu porovnání méně prací a víceprací byla výsledná cena
nakonec 904 203,- Kč, což je o
38 743,- Kč méně než původně.
4. Uzavření smlouvy s firmou
Hamrozi s. r. o. z Havířova na Výměnu topného systému v rodném
domě Leoše Janáčka za částku
441 764,- Kč. Rekonstrukce byla
dokončena na konci srpna, na tuto
akci jsme získali dotaci z Moravskoslezského kraje v rámci dotačního titulu Obnova kulturních památek Moravskoslezského kraje.
5. Uzavření licenční smlouvy se
společností OSA - ochranný svaze
autorský pro práva k dílům hudebním a provozování hudebních
děl českých a zahraničních autorů
prostřednictvím reprodukčního
přístroje za roční částku 2 489,- Kč.
6. Projednání nabídky na zhotovení chodníku ze zámkové dlažby
o ploše 30 m2 v areálu TJ Sokol Hukvaldy u šaten tenisového oddílu
za částku 30 900,- Kč, jako zhotovitel byl vybrán Jan Kosa z Hukvald.
7. Projednání cenových nabídek na čištění koryta části Mlýnského náhonu. Byla vybrána firma
Miroslava Holuba z Ostravy za
cenu 305 825,- Kč bez DPH. Práce
byly navrženy od stavidla po dům
č. p. 71 pana Rožnovského včetně
vyčištění propustku pod místní
komunikací (propustek v délce
16 metrů + délka úseku 230 metrů) za částku 108 256,- Kč, zpevnění břehů po pravé straně potoka
v délce 13 metrů za 41 700,- Kč,

vyčištění úseku Ondříček – Lančovi v délce 94 metrů za částku
69 130,- Kč, potok v Rychalticích v délce 220 metrů za částku
86 740,- Kč.
8. Projednání cenových nabídek
na opravu mostů u Košice a pana
Štefka. Byla vybrána firma Tradestav s. r. o. za částku 518 226,- Kč.
V současnosti jsou mosty opraveny, při opravě mostu u Košice
vznikly vícepráce, které byly vyčísleny na částku 72 440,- Kč.
9. Projednání pojistného programu společnosti Renomia, která uspořádala výběrové řízení na
pojištění majetku Obce Hukvaldy
– živel a odcizení, pojištění skel
a pojištění odpovědnosti za škody. Bylo osloveno 11 pojišťoven,
Allianz, ČSOB, Generali, Hasičská
vzájemná, Kooperativa, Maxima,
Slavia, Triglav, Uniqua, Česká pojišťovna a ČPP.
Nabídku nakonec poslalo pouze 5 pojišťoven: Allianz, Hasičská
vzájemná pojišťovna, Kooperativa, Maxima a Slávia. Po porovnání
nabídek byla nakonec jako nejvýhodnější vybrána nabídka společnosti Slavia za roční pojistné
52 622,- Kč.
10. Projednání smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti mezi
obcí Hukvaldy, městem Frýdek-Místek a ČSAD s. r. o. o poskytnutí
dotace na provozování linky Městské hromadné dopravy v částce
104 000,- Kč za období od července do prosince 2013.
11. Projednání cenových na-

bídek na provedení odvodnění
místní komunikace u čp. 82 v Dolním Sklenově za částku 61 529,- Kč
včetně DPH, vybrána byla firma
Jan Slabý z Brušperka.
12. Schválení licenční smlouvy
č. 13 310 s firmou Geodis Brno o
oprávnění k užívání ortofotomap
správního území Obce Hukvaldy.
13. Schválení uzavření smlouvy
o dílo s Urbanistickým střediskem
Ostrava na zpracování podkladů
ke Změně č. 1 Územního plánu
obce Hukvaldy.
14. RO schválila jako zpracovatele Průkazů energetické náročnosti budov pro objekty v majetku obce Hukvaldy, Hukvaldy: čp.
3, 4, 5, 110, 162, Rychaltice 1, Dolní
Sklenov 140, Restaurace U koupaliště firmu ASA EXPERT z Ostravy
za částku 82 500,- Kč bez DPH.
15. RO schválila firmu Střechy
Majer z Ostravy jako zhotovitele
opravy střechy na budově č. p. 110
Hukvaldy za částku 68 970,- Kč
včetně DPH.
16. RO schválila prodej dřeva z obecního lesa ve výši
129 587,- Kč společnosti Lesostavby s. r. o. v množství 98 m3, které
bylo vytěženo jako nahodilá těžba
v Krnalovicích a v Klozičce.
17. RO schválila oddílu TJ Sokol
Hukvaldy částku 15 000,- Kč na turnaj v kopané v rámci udržitelnosti
projektu Mezinárodních sportovních her v polské Wisle, který se
konal ve dnech 19. – 20. 7. 2013.
18. RO uložila zveřejnit na úřední desce obce oznámení o nalezené věci – sakrální památky na
území obce Hukvaldy, kde není

znám majitel: socha svatého Floriána, svaté Panny Marie a Jana Nepomuckého na podzámčí, Morový
sloup v oboře, kaplička u Příčnice,
kříž na hřbitově v Rychalticích a
kamenný kříž u cesty do mlýna
v Dolním Sklenově.
19. RO schválila žádost o udělení výjimky z počtu žáků ZŠ a
MŠ L. Janáčka Hukvaldy na školní
rok 2013 – 2014. K 1. 9. 2013 mělo
nastoupit 150 žáků, výjimku by
nebylo třeba žádat při počtu žáků
153.
20. RO projednala žádost pana
Vratislava Skláře odkoupení části
pozemku č. p. 142/1 u penzionu
Hukvaldský dvůr s tím, že žádost
bude předložena ZO s doporučujícím stanoviskem.
21. RO vzala na vědomí informaci pana starosty o pracovním
jednání ze dne 6. 8. 2013 ve věci
upřesnění a doplnění projektové
dokumentace v lokalitách celé
obce s ohledem na další výhled
odkanalizování ostatních lokalit,
které nebyly v projektu v rámci
probíhající stavby kanalizace.
22. RO schvaluje rozšíření programové nabídky kabelové televize o ČT2 a Prima v HD provedení
za cenu 10 000,- Kč.
23. RO vybrala firmu Ewerest
z Palkovic na provedení opravy
střechy hasičské zbrojnice na Hukvaldech za cenu 25 555,- Kč bez
DPH.
24. RO schválila uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě č. HE/02/2005
mezi společností Hegas-Energo o
prodloužení platnosti smlouvy na
dodávku tepla a provozování ko-

telny v DPS do 31. 12. 2014.
25. RO uložila jednat ve věci přípravy žádosti o dotaci na pořízení
kompostérů do zahrad pro domácnosti naší obce.
26. RO uložila jednat ve věci
přípravy žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu
Moravskoslezsko Bezpečnost na
komunikacích, který by měl být
vyhlášen v polovině měsíce října
2013 na akci Vybudování chodníku v místní části Rychaltice, Dolní
Sklenov, který by vedl od sklenovského mostu na konec Rychaltic
k domu čp. 103.
27. RO uložila připravit cenové nabídky na zpracování
projektové dokumentace na
vybudování chodníku od sklenovského mostu do Rychaltic.
Zatím byla zpracována pouze
studie proveditelnosti, která
zahrnuje pouze úsek od mostu
po restauraci u Richarda, zbylá
část na konec Rychaltic není ve
studii zahrnuta.
28. RO schválila pronájem
sběrné nádoby o objemu 1
100 litrů (jedná se o plastový
kontejner s horním výsypem
na sběr papíru) za částku 960,Kč ročně jako náhradu za ukradenou nádobu na parkovišti u
fotbalového hřiště v měsíci srpnu. Krádež byla oznámena na
Policii ČR, pachatel zatím nebyl
zjištěn.
29. RO uložila zajistit cenové
nabídky na pořízení a umístění
3 kusů fotopastí na různá místa
na území Obce Hukvaldy.
Ivana Hrčková
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foto: Svatopluk Lév

Uzávěrka příštího čísla Hukvaldského občasníku je 25. listopadu 2013.
Termín uzávěrky pro příspěvky občanů a reklamu, které nejsou redakcí upravovány, je 30. listopadu 2013.
Veškeré příspěvky zasílejte na adresu: mistostarosta@ihukvaldy.cz.
Prosím, řiďte se při psaní a zasílání příspěvků pokyny pro autory článků.
Hukvaldský občasník číslo 4/2013 vyjde koncem prosince.

