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Pobyt na Pustevnách s televizí „Pantuška“
Jednoho
krásného dne v pátek jsme
jely s mou kamarádkou Hankou do Vratimova na workshop.
Workshop jsme měly
od 14:00 - 17:00. Jelikož
jsme měly zájem o pobyt
na Pustevnách, tak jsme
tam zůstaly. Zeptaly
jsme se, kdy tedy máme
sraz? Odpověděli nám,
že až za hodinu. Hodinu
navíc jsme trávily v budově DDM Vratimov,
kde jsme si povídaly
a čekaly. Po hodině jsme
se přesunuly k autobusu, který tam na nás
čekal před budovou.
A náhle, před námi hodina cesty. Přijely jsme,
ubytovaly jsme se, navečeřely a šly si sednout do
společenské místnosti,
kde měli sraz všichni zá-

jemci. Tak jsme hráli hru
na seznamování. Hra
spočívala v tom, že jsme
řekli jméno té osoby, na
kterou jsme se dívali
a museli jsme rukama
plácat o stehna. Po asi
dvou a půl hodině seznamování jsme se šli osprchovat a lehnout si do
postele. Ráno nás čekal
dost náročný den. Měli
jsme zpracovat dvouminutový film na téma,
které si zvolíme, ale
muselo to být v ten samý
den hotové. Vytvořili
jsme si skupinky přibližně po pěti. V každé skupince musel byt jeden
střihač, jeden kameraman a mluvčí aspoň dva
nebo tři. Jelikož jsme neměli zrovna nejteplejší
víkend na natáčení (pocitová teplota -39,5 C°),

některým skupinkám
už odcházela technika
například kamery, diktafony apod., museli
jsme se vrátit na chvíli
do chaty. A tam jsme
se alespoň půl hodiny
ohřívali, ale potom jsme
se museli vrátit zpět
do práce. Večer se celá
skupina setkala na jednom pokoji, kde střihač
stříhal videa a zvuky,
které jsme nahráli. Až
už všichni byli hotovi se
svou prací, pustili jsme
si všechna videa na dataprojektoru. Viděli jsme
dost velkou konkurenci.
Všichni to měli špičkově
promyšleno a sestříháno. Jen sem tam se objevilo pár chybiček, ale jinak všechno bylo super.
Pokaždé, když skončilo
video té dané skupinky,

musel se každý vyjádřit
do mikrofonu a mluvit
do kamery jak ten den
a natáčení probíhal, co
se jim dařilo a co ne.
Všechno jsme si řekli
a šli jsme spát. Ráno
jsme se probudili a šli
jsme na snídani. Všechna jídla, která jsme tam
měli, byla výborná. Také
jsme mohli jít obcházet
stánky a procházet se.
Hned po obědě jsme jeli
domů. Postupně jsme
vystupovali. Já s Hankou jsme vystoupily ve
Frýdku-Místku.
Víkend s televizí Pantuškou se nám moc líbil.
Byli tam příjemní a přátelští lidé a všichni jsme
si mohli tykat. Bylo to
fakt super!
Michaela Vašicová,
VIII. třída

Média do škol
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

Přečtete si několik příspěvků nových
hukvaldských redaktorů. Redakční
rada Občasníku má své nástupce.
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Lyžařský zájezd Jeseníky 14. - 16. února 2014
Po loňském úspěšném dvoudenním
zájezdu do Jeseníků
jsme se letos vrátili
na stejné místo,
tentokrát však na 3
dny. Ubytovaní jsme
byli opět v penzionu
Eden v Karlově –
Malé Morávce, který
nás stejně jako loni
nezklamal.
V pátek ráno z jarních Hukvald vyjížděl
autobus plný běžkařů
a lyžařů – dětí, dospělých i těch nejzkušenějších. Jelikož s příjezdem
do Jeseníků jsme sníh
viděli pouze na uměle
zasněžených sjezdovkách, rozhodli jsme se
vyjet autobusem až na
Ovčárnu (1300 m n.
m.), kde panovala pravá zima. Lyžaři si mohli
vybrat z několika sjezdovek a běžkaři se vydali po upravené stopě
na Švýcárnu (1315 m n.
m.) a na Praděd (1491, 3
m n. m.).
Ve stejném termínu
jako náš zájezd se v sále
ZŠ Hukvaldy konal Karnevalový rej, který byl
pro nás inspirací pro
páteční večer. Po večeři se do společenské
místnosti začaly schá-
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zet masky – námořníci
byli v přesile, ale nechyběla ani čarodějnice,
Šmoulinka, květinářka,
čajové sáčky, mouchy,
manželé z Číny, kráva
Milka, světlušák, kuchař,
tenistka, princezna a další. Nechyběla ani bohatá
tombola, jejíž výtěžek
jsme darovali Základní
škole v Hukvaldech.
Druhý den jsme opět
vyrazili autobusem na
Ovčárnu, cestou jsme
lyžaře vysadili na sjezdovce Kopřivná, která
se loni osvědčila. Běžkaři neměli na výběr
a vzali zavděk upravenou trasou Švýcárna – Praděd, kterou si
projel každý dle svých
sil. Ačkoli se ráno zdálo, že nás odfoukne vítr,
odpolední trasa nás
odměnila téměř prázdnou stopou, sluníčkem

a krásnými výhledy po
širokém okolí.
Ale i večer byl plný
sportovních zážitků. Po
prohraném hokejovém
zápase na Olympiádě
přišly na řadu kytary,
stolní fotbálek a ping
pong. Pár jedinců se nechalo hýčkat ve wellness
centru v Karlově Studánce.
Poslední den si sjezdaři zalyžovali na Kopřivné
a běžkaři se z Ovčárny
vydali na chatu Švýcár-

na, pak pokračovali dále
až na Červenohorské
sedlo (1013 m n. m.).
Tato trasa však byla pro
běžkaře náročnější díky
prudkým sjezdům se
záludně vyčnívajícími
kameny, neupravenou
stopou a měnící se kvalitou sněhu.
I přes letošní smutné sněhové podmínky
se zájezd velice vydařil
a příští rok jedeme znovu!
Duo Radka&Katka

Činnost KČT Hukvaldy počátkem roku 2014

Dne 1. 1. 2014 Novoroční výstup na Kubánkov – 29. ročník. Tuto
akci v roce 1975 založili
turisté z Fryčovic pod
názvem
„Novoroční
přechod Palkovických
hůrek“. Letos slavili
40. výročí. Kromě pamětního listu nám při
Novoročním
setkání
na Kubánkově věnovali

i fotoknihu s podpisem
k stoletému výročí TJ
Sokol Fryčovice, která
byla založena 22. září
1912. Turisté z Hukvald
se připojili v roce 1982.
V klubu českých turistů vznikla novodobá
tradice. V roce 2004 se
poprvé uskutečnila série novoročních pochodů, zapojených do akce

Novoroční čtyřlístek.
K této výzvě jsme se
hned přihlásili. Letos to
byl náš 11. ročník a vybrané peníze, 3 711,- Kč,
jsme odeslali na příslušné konto, a tím přispěli
na budování tras pro
tělesně postižené.
Cestu na vrchol nám
znepříjemnily polámané
a vyvrácené stromy po

orkánu Xaver. Vrcholová
partie byla silně poničená. Tradiční občerstvení – stánek se svařeným
vínem byl zbudován na
konci louky pod vysílačem. Letos přibyla i teplá
medovina a guláš z Kozlovic. Odhadovaná účast
300 až 400 turistů z toho
asi 70 z Hukvald.
Jiří Strakoš

Výsadba izolační zeleně u Domu s pečovatelskou službou na Hukvaldech
Na konci roku 2013
jsme obdrželi finanční
dotaci z Ministerstva
životního
prostředí
ve výši 224 552,- Kč,
v rámci Programu Péče
o krajinu v roce 2013
– Podprogramu pro
podporu výsadby izolační zeleně, na výsadbu
izolačního pásu stromů
a keřů u domu s pečovatelskou službou. Před
zahájením vlastní vý-

sadby byla provedena
na louce za DPS příprava terénu, která spočívala v plošné úpravě
pozemku včetně použití
herbicidního postřiku
na odplevelení výsadbových ploch. Poté byl vysázen pás zeleně široký
8 metrů formou jednořadé aleje z dubu letního
s podsadou keřového
pásu různých domácích
druhů keřů. Celkem

bylo vysázeno 11 kusů
dubu letního, 110 kusů
svídy krvavé, 180 kusů
kaliny obecné, 160 kusů
ptačího zobu, 90 kusů
zimolezu
obecného
a 120 kusů brslenu evropského. Celý postup
včetně návrhu i prací byl
konzultován a schválen Agenturou ochrany
přírody a krajiny ČR
a Odborem životního
prostředí Magistrátu

města Frýdek-Místek.
Tato dotace pokryla finanční částku na výsadbu v plné výši.
Ivana Hrčková
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A pořád se hraje!
Přestože máme podle
kalendáře „tuhou zimu“,
ta letošní se poněkud
vymyká pranostikám,
takže tenisoví nadšenci
rozhodně nesedí za pecí.
Po posledním venkovním turnaji, kterým byl
listopadový turnaj pro
otrlé, většina schovala rakety do skříně a uložila se
k zimnímu spánku. Jsou
však mezi tenisty takoví,
kteří nemají v úmyslu
v zimě zahálet a provozují náš bílý sport, i když
venku mrzne. Již pěknou
řádku let využíváme tenisovou halu ve Frýdlantě
nad Ostravicí k tomu,
abychom se mohli u tenisu setkávat i v zimě.
Již tradiční vánoční setkání s tenisem, proběhlo v letošním roce těsně
před Vánoci, a to v neděli
22. 12. 2013. Zatímco
většina
hospodyněk
dokončuje poslední přípravy na vánoční svátky,
ženy milující tenis zapojí
do těchto příprav i své
nejbližší, a proto jim
zbude čas na sportovní
setkání. Do haly jsme
dorazili v plném počtu 12
lidí, a na tři hodiny jsme
zapomněli na okolní svět
a užili jsme si krásnou
neděli s tenisem. Toto již
tradiční setkání s sebou
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nese samozřejmě nejen
sportovní dřinu, ale zároveň slouží jako možnost
popřát si do nového roku.
Po tuhých bojích se sejdeme na chvíli v přístupové
hale, vyzkoušíme, co kdo
doma napekl, uvařil a po
této relaxační chvilce
se rozcházíme za svými
blízkými a těšíme se na
Vánoce s nimi. Jak každý
ví, po svátcích je třeba
opět sportovat, protože
ta vánoční kila jsou znát,
tak hned v půlce ledna,
vyrážíme opět do haly.
No, a protože únor je
krátký, tak si to stihneme
zopakovat hned na začátku měsíce. Jak vidíte,
sportovat se dá celý rok
a tenisté se toho drží.
Abychom nevymřeli, probíhá celou zimu
příprava dětí, které se
scházejí v tělocvičně základní školy a poctivě se
učí prvním tenisovým
krůčkům. Jsem ráda, že
děti tenis baví a již víc
než deset let předáváme
tenisové umění dalším
adeptům tohoto krásného sportu.
Takže, tenisté, vydržme, ještě jednou hala
a jsme opět venku na
kurtech.
Za všechny zdraví
Iva Kapsiová

Rychaltičtí včelaři omlazují
Ve čtvrtek 6. 3. 2014
rychaltičtí včelaři bilancovali svoji činnost
za rok 2013 tradičně
v útulném prostředí
restaurace v Dolním
Sklenově. Hned v úvodu schůze byli přijati
dva noví členové, takže
se jejich počet zvýšil na
22. Ti v roce 2013 zazimovali 179 včelstev.
Kromě nich se chovu
včel u nás věnovalo dalších šest včelařů, členů
jiných organizací, kteří
pečovali o 45 včelstev.
V okrese Frýdek-Místek bylo ve třiceti organizacích 1 493 včelařů
s 16 635 včelstvy. Obecně lze konstatovat, že
zájem o včelaření roste.
Napomáhají tomu nejen různé druhy dotací
na vybavení včelařů
od evropských až po
krajské, ale i příznivé
hospodářské výsledky.
V naší organizaci např.
včelstva vyprodukovala přes 3 232 kg medu,

což bylo jednou tolik
než v roce předchozím.
Ceny medu při prodeji
ze dvora byly také příznivé a pohybovaly se od
100,- do 140,- Kč za kilogram. Schůze schválila poděkování zastupitelstvu obce, které na
činnost přispělo částkou 3000,- Kč. Tohoto
příspěvku bude využito
zejména na realizaci
menšího projektu, vedoucího ke zkvalitnění
vlastností chovaných
včelstev. Mírná zima
posloužila nejen k dobrému přezimování včelstev, ale i k dobrému
přezimování jejich velikého nepřítele roztoče
Varroa. Jedním z hlavních úkolů v letošním
roce bude tedy udržení
zdravotního stavu včelstev na stávající úrovni.
Všem našim včelařům
přeji do letošního roku
málo jedu a hodně
medu!
Petr Bujnoch

Svět se točí kolem fotbalu!?
Dovolte mi, abych
vám svým prvním
příspěvkem přiblížil
dění u mládežnické
kopané v naší obci.
Již třetím rokem nový
tým trenérů, zázemí fotbalového klubu, rodiče
a také škola vytváří novodobou historii fotbalového klubu v Hukvaldech. Během této doby
se naše řady rozrostly
o spoustu kluků a holek,
které vedeme k míčovým hrám, soutěživosti,
přátelství, týmovému
duchu, fair play, ale
také disciplíně, lepší
fyzické zdatnosti a samozřejmě k fotbalovým
dovednostem. Aktivně

spolupracujeme s rodiči, společně fandíme
dětem na turnajích
a mistrovských utkání.
Po třech letech mohu
s potěšením konstatovat, že se nám společně
podařilo oslovit dostatečné množství budoucích fotbalových nadějí,
které jsou podle věku
rozděleni do jednotlivých kategorií.
V té nejmladší kategorii, před-přípravce,
jsou děti od 4 do 7 let.
Před-přípravka hraje
Brušperskou ligu a výsledkově se pohybuje
na čele tabulky. V současné době jsou benjamínci vedeni trenéry
Jiřím Matulou, Janem

Sasínem a Pavlem Rekem. Na ty nejmladší navazují kategorie
mladších a starších
přípravek a kategorie
mladších žáků. Přípravky působí také v rámci
Brušperké ligy a mladší žáci byli pro sezónu
2013/2014 přihlášeni
do okresního přeboru
novojičínského okresu.
Po podzimní části se
mladší žáci nacházejí
uprostřed tabulky. Trenéry přípravek a mladších žáků jsou František
Řeháček a Petr Giergiel.
Starší žáci v ročníku
2013/2014 trénují a hrají pod hlavičkou fryčovického klubu krajský
přebor.

TÝM. To jsme my z posledního tréninku v roce 2013, kategorie PP, MP a SP. 

Práce s dětmi je vždy
náročná, ale věříme, že
jsme se vydali správným
směrem.
Rád bych vás také nasměroval na naše webové
stránky: fotbalhukvaldy.
snadno.eu, na kterých
najdete mimo jiné potřebné kontaktní informace v případě zájmu
vašeho dítěte o kopanou.
Neváhejte mne kontaktovat nebo se přijďte podívat na náš trénink.
Závěrem
děkuji
všem, kteří nám pomáhají materiálně i finančně udržet a nadále rozvíjet sportovní aktivity
hukvaldských dětí.
Ing. Petr Giergiel,
vedoucí mládeže

foto: Jiří Sedlář
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Karnevalový rej již potřetí na Hukvaldech!

V sobotu 15. února
2014 se ve společenském sále ZŠ a MŠ
Leoše Janáčka na Hukvaldech již potřetí
za sebou uskutečnil
karnevalový rej, letos
zahalený v pirátském
hávu.
Tuto hezkou tradici s dobrým úmyslem
podpořit místní školu a školku založila
Alexandra Reková, jíž
se podařilo kolem sebe
vytvořit skvělý tým lidí,
kteří každoročně velmi
dlouho před konáním
karnevalu obětují té-
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měř veškerý svůj volný
čas a snaží se, aby výsledek byl perfektní.
Naše poděkování patří
především Pavle a Jiřímu Matulovým, kteří
se letos nezalekli ani
výroby pirátské lodi, na
níž připlula zahájit karnevalové řádění hlavní
organizátorka v doprovodu své suity.
Poděkování si zaslouží
také manželé Kašpárkovi, manželé Grufíkovi,
Ivana Hrčková a Marta
Sobotíková, za školu ředitelka Alena Lévová,
učitelky Lenka Stiborková, Vladimíra Nevludová,

Marcela Jašková a ostatní
členové pedagogického
sboru, pan školník Josef
Sýkora, aktéři tanečního
vystoupení, mezi nimiž
nechyběl ani samotný pan
starosta Luděk Bujnošek,
a mnoho dalších, včetně
štědrých sponzorů a občanů Hukvald, a to všech
jejich částí Hukvaldy,
obou Sklenovů i Rychaltic.
Díky všem těmto lidem a díky skvělé atmosféře, o kterou se zasloužily především nápadité
a vtipné masky, výborný
doprovodný
program
a hudba pod taktovkou
pana Luboše Piskoře se
i letošní třetí ročník Karnevalového reje skvěle
vydařil. Nechyběla ani
tradiční soutěž o nejlepší masku, v níž suverénně zvítězila skupina
sklenovských
občanů
sdružených pod názvem
Sklenovřesky, jejich po-

znávacím
znamením
byly dámské zástěry bez
ohledu na pohlaví.
Pokud jste si však říkali, že na reji bylo letos
méně lidí než loni, máte
pravdu. Skupina účastníků z řad hukvaldských turistů totiž
zrovna pobývala na lyžařském zájezdě. Ani to
jim ovšem nezabránilo
podpořit dobrou věc.
Uspořádali totiž svůj
vlastní „výjezdní“ karnevalový rej a společně
vybrali 2 000,- Kč, které věnují Turistickému
kroužku při místní ZŠ.
Výtěžek III. Karnevalového reje ve prospěch
žáků místní ZŠ a MŠ
Leoše Janáčka na Hukvaldech činí 39 553,- Kč.
A co zbývá závěrem? Snad jen zeptat se
Alexandry Rekové na
termín příštího reje ...
Sašo?
Kateřina Eliášová

XXI. ročník Mezinárodního hudebního festivalu
XXI. ročník mezinárodního hudebního festivalu „Janáčkovy Hukvaldy“ se uskuteční v době od
3. do 20. července 2014.
Pořadatelé (Fond Janáčkovy Hukvaldy) zvolili
dramaturgii respektující
skutečnost, že rok 2014
je veřejností vnímán jako
rok české hudby a výrazně zde dominuje hudba
Leoše Janáčka, který se
před 160 lety na Hukvaldech narodil. Svou účast
na festivalu potvrdila
řada prestižních souborů, orchestrů a sólistů.
Mezi účinkujícími bude
například jubilující Janáčkova filharmonie Ostrava
(60 let od založení), Janáčkův komorní orchestr
(50 let činnosti), Pěvecké
sdružení
moravských

učitelů, jehož vystoupení
přímo symbolizuje více
než 110 letou tradici souboru, který v počátcích
své existence s Janáčkem
úzce spolupracoval a uváděl jeho sborovou tvorbu.
V den Janáčkova narození
– 3. července – vystoupí
v hukvaldském kostele Janáčkovo kvarteto
v pořadu „Pocta Leoši
Janáčkovi“ a uvede jeho
2. smyčcový kvartet spolu
s kvartetem „Z mého života“ Bedřicha Smetany.
Na koncertech festivalu
vystoupí dále Smetanovo
trio, „Baborák ensemble“ – soubor našeho
světově proslulého hráče
na lesní roh, Moravský
komorní sbor, houslisté
Pavel Šporcl, Jiří Vodička
nebo Václav Hudeček,

jehož recitál ve spolupráci s klavíristou Lukášem
Klánským celý festival
uzavře. Ze zahraničních
hostů uveďme dirigenta
z USA Paula Mauffreye,
zaníceného propagátora
Janáčkova díla, slovenský
komorní sbor „Danubius
Octet Singers“ z Bratislavy nebo polského
klavíristu Mikołaje Warszyńského, který vystoupí
spolu s českou pianistkou
Zuzanou
Šimurdovou
v pořadu české a polské
hudby v rytířském sále
zámku ve Frýdku-Místku. V amfiteátru hukvaldské obory vystoupí také
výrazná osobnost české
hudební kultury Iva Bittová ve svém autorském
pořadu spolu s dětským
operním studiem NDMS,

které slaví v tomto roce
20 let od svého vzniku.
Na festivalu se budou
prezentovat i hukvaldští
rodáci – harfistka Ivana
Dohnalová, dnes již velmi
uznávaná česká umělkyně – jako sólistka koncertu Janáčkova komorního
orchestru 5. července,
který festival oficiálně zahájí, ve skladbě Štěpána
Raka „Píseň pro Davida“,
a v samostatném koncertu cimbalistka Gabriela
Jílková. Opět po několika
letech budou provedeny
Janáčkovy Lašské tance
v taneční rekonstrukci
souborem
„Hlubina“
v choreografii Zdeny Kyselé – spolu s Janáčkovou
filharmonií Ostrava.
Jan Hališka,
ředitel MHF
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3. 7. 2014, 17:00

kostel Hukvaldy

Pocta L. Janáčkovi

Janáčkovo kvarteto

Janáček, Smetana

4. 7. 2014, 18:00

Hrad Hukvaldy, motta

Pěvecké sdružení moravských
učitelů

Křížkovský, Dvořák, Janáček

5. 7. 2014, 14:00

Hrad Hukvaldy, motta

Janáčkův komorní orchestr

Janáček, Rak, Dvořák

6. 7. 2014, 16:00

Amfiteatr Hukvaldy

Janáčkova filharmonie Ostrava

Janáček, Suk, Dvořák

8. 7. 2014, 18:00

Kostel Rychaltice

Gabriela Jílková a její hosté

Bach, Dvořák, Janáček, ...

9. 7. 2014, 18:00

Piaristický klášter Příbor

Ensemble Baborák

Rejcha, Bok, Glazunov, ...

11. 7. 2014, 18:00

Hotel Hukvaldy

Smetanovo trio

Janáček, Páleníček, Smetana

12. 7. 2014, 18:00

Kostel Rychaltice

Moravský komorní sbor

Dvořák, Janáček

13. 7. 2014, 16:00

Amfiteatr Hukvaldy

Iva Bittová

Janáček, Bittová

Rytířský sál zámku Frýdek - Místek

Klavírní duo Zuzana Šimurdová Mikolaj Warszynski

Dvořák, Smetana, Janáček,
Szymanowski

17. 7. 2014, 18:00
19. 7. 2014, 18:00

Piaristický klášter Příbor

20. 7. 2014, 14:00

sál Základní školy Leoše Janáčka,
Hukvaldy

Zahajovací koncert

Závěrečný koncert

Danubius octet singers Bratislava

Suchoň, Janáček

Václav Hudeček a Lukáš Klánský

Benda, Beethoven, Chopin,
Janáček, Dvořák
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Z činnosti Klubu seniorů Hukvaldy v roce 2013
K lednu 2013 měl klub
seniorů 83 členů, z toho
22 mužů a 61 žen. Během
roku jsme uctili památku
9 členů. Byli to: Božena
Bůžková, Oldřiška Bůžková, Marie Grygarová,
Alena Hubeňáková, Josef
Korneta, Marie Matulová, Antonín Slíva, Vlasta
Velhudová a Vlasta Větřilová. Na vlastní žádost
vystoupil z klubu Jaroslav
Šplíchal. Přivítali jsme
6 nových členů. Jsou to
Jaroslav Bělunek, Anna
Jurková, manželé Ludmila a Rudolf Klosíkovi,
Stanislav Michalík a Lenka Rožnovská. K 31. 12.
2013 měl klub 79 členů,
z toho 22 mužů a 57 žen.
Tuto statistiku pečlivě
vede Ludmila Klosíková.
V roce 2013 se konalo 9 výborových schůzí.
Dne 7. března proběhla
výroční členská schůze
za účasti 50 členů. Zahájili jsme hymnou klubu
seniorů, kterou zazpívali
Zdeněk Hubeňák a Julius Rek. Hosty byli starosta Mgr. Luděk Bujnošek a místostarostka
Ing. Ivana Hrčková.
Schůzi řídila Jana
Holubová.
Zprávu
o činnosti klubu přednesl Miroslav Bujnošek,
zprávu o hospodaření
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klubu Marie Vašendová,
zprávu revizní komise
klubu Anna Bujnošková. Proběhla doplňující
volba za Oldřišku Bůžkovou.
Matrikářkou
byla zvolena Ludmila
Klosíková a úsekovou
důvěrnicí Drahomíra
Kuchařová, která vede
také záznamy o činnostech klubu. Do tomboly se zapojili všichni
členové a přispěli pan
starosta Bujnošek, paní
místostarostka Hrčková, paní Zdeňka Sobotíková a pan Petr Eliáš.
Pečené kuře připravily Anna a Terezka
Bujnoškovy, Alena Michalíková, Ludmila Klosíková, Květa Válková
a manželé Vondrovi. Dovoz a nákup potravin zajistili manželé Holubovi.
Výbor, revizní komise a úsekové důvěrnice
pracovali ve složení
schváleném na výroční
schůzi 1. 3. 2012.
V loňském roce proběhly 4 besedy s průměrnou účastí 32 členů. V září pan Zdeněk
Chovanec přednášel
o hukvaldské oboře.
Besedu zajistil Pavel
Rek. V říjnu Petr Sobotík zajistil přednášku,
na které MUDr. Mar-

cela Chalupová hovořila o příčinách arteriosklerózy a cukrovky.
V listopadu nás navštívily pracovnice odboru
sociálních služeb paní
Bláhová a paní Slívová. Přednáška byla na
téma „Zprostředkování sociálních, zdravotních a navazujících
služeb“. Pan Hrček
zajistil besedu s policisty. Hovořili na téma
„Senioři – oběti trestné činnosti“ a v druhé
části o změnách v dopravních předpisech.
Pan Hubeňák hovořil
o druhém pilíři důchodové reformy. Paní
Orviská informovala
o jednání Krajské rady
seniorů konané v Ostravě.
U videa jsme se sešli 3 krát. Průměrná
účast byla 28 členů.
Pan Sobotík připravil dvě videa o Krymu
a Rumunsku. Pan Slíva se s námi rozloučil
videozáznamem
z oslav narozenin
členů, které proběhly
v roce 2012. Jeho videa a záznamy v kronice nám budou chybět.
Volnou zábavu jsme
měli 4 krát s průměrnou
účastí 27 členů.

V březnu jsme část
volné zábavy věnovali
poslechu písně „Teče
voda teče“ v podání malého černouška, který
zpíval krásně česky.
Setkání
aktivistů
se zúčastnilo 39 členů
a předseda poděkoval
přítomným za práci
pro klub.
Ochutnávky proběhly
v dubnu s účastí 32 členů. Každý přinesl nějakou dobrotu.
V průběhu roku
připravili
manželé
Vondrovi 8 vycházek,
kterých se průměrně
účastnilo 28 členů.
Prošli jsme oborou
a Dolním Sklenovem.
V restauraci „U Vajta“ jsme si pochutnali
na specialitách z tvarůžků. Na koupališti
jsme opékali párky.
Kozlovice jsme navštívili vláčkem Podhoráčkem. Pan Sobotík
zajistil návštěvu „Tropiku“. Paní Orviská
nás zavedla na Fojtovy
vrchy a do hasičské
zbrojnice v Rychalticích, kde nás přivítali
pan Bůžek a pan Holexa. Měli velmi pěkně
připraveny dějiny rychaltických hasičů od
roku 1830.

Smažení vaječiny jsme
spojili s oslavou Dne matek. Účast byla 48 členů.
Mysliveckou chatu zajistil, vytopil a uklidil Pavel
Rek. Vaječinu usmažily
paní Bujnošková, paní
Michalíková, paní Orviská, paní Alena Reková
a paní Vondrová. Kávu
připravila paní Marie
Reková a o pitný režim
se starala paní Válková.
Vzornou obsluhu zajistil
Petr Vondra.
Návštěvy bazénu zajišťovala paní Orviská.
Permanentek využilo
24 členů.
Hry, zpěv, kulturní
vystoupení
proběhly
celkem 4 krát s průměrnou účastí 27 členů.
Paní Orviská připravila
soutěž s názvem „Kufr“.
Šlo o předměty, u kterých bylo třeba určit,
k čemu slouží. Paní Vašendová připomenula
12 českých přísloví formou skládání jednotlivých slov. Pan Sobotík
připravil ochutnávku
piva z Polska.
Průběžně jsme oslavovali narozeniny členů.
Naše oblíbené pěvecké
trio – pánové Hrček,
Hubeňák, Rek – měli
pro oslavence připraveny gratulace.
Individuální
byla
účast na Mezinárodním

hudebním festivalu Janáčkovy Hukvaldy.
V březnu proběhlo malování klubovny,
které včetně úklidu zajistil pan starosta s paní
místostarostkou.
Na
dokončení a celkovém
uspořádání klubovny se
podíleli manželé Bujnoškovi, paní Holubová, pan
Láďa Rek, pan Válek, pan
Vašenda a pan Vondra.
Velký zájem byl o zájezdy, které zajišťovala
paní Holubová. Na zájezdech byla průměrná
účast 43 členů. Navštívili jsme Polský Těšín,
Rybí dům v Chotěbuzi,
Mystickou mýdlárnu ve
Vratimově, Marlenku,
přečerpávací elektrárnu
Dlouhé stráně, řezbářskou dílnu v Jiříkově,
vinný sklep ve spolkové
republice „Kraví hora“
v Bořeticích. Průvodcem
Ustroní, Czantorií a Wislou nám byl pan Sobotík.
Mikuláše s nadílkou připravili Terezka a Mirek
Bujnoškovi. Účast byla
40 členů.
Koncem roku jsme prožili velmi pěkné kulturní
zážitky, ke kterým patřilo
rozsvěcení
vánočního
stromu, koncert bývalých
žáků Základní umělecké
školy z Brušperku pod názvem „A léta běží“ a koncert souboru „Radost“.

Poslední akcí v klubu bylo Ukončení roku
2013. Program na
ukončení roku připravilo naše již zmiňované
trio. Výbornou svíčkovou připravil pan Pavel Rek s manželkou.
Zúčastnilo se 51 členů
a 2 hosté, pan starosta
s paní místostarostkou.
Koláče v průběhu roku
pekly paní Alena a Marie
Rekovy, paní Válková
a paní Vašendová.
V roce 2013 dotoval
obecní úřad činnost klubu částkou 70 300,- Kč.
Z toho za malování
klubovny 7 000,- Kč,
za plyn 10 000,- Kč, za
elektřinu 2 200,- Kč,
za zájezdy 39 900,- Kč,

vývoz septiku, revize,
televize 3 000,- Kč, kulturní činnost, přednášky, koncerty 8 200,- Kč.
Děkuji pracovníkům
obecního úřadu a členům zastupitelstva za
finanční podporu. Především děkuji panu starostovi Mgr. Bujnoškovi
a paní místostarostce
Ing. Ivaně Hrčkové za
zájem a čas, který nám
věnují. Organizátorům
akcí děkuji za práci.
V závěru děkuji všem
členům, kteří se účastní akcí, přicházejí do
klubu s dobrou náladou
a zpestřují naši činnost.
Přeji všem hodně
úspěchů v roce 2014.
Jana Holubová
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téma: Jaro

Rozhovor s místním včelařem Petrem Bujnochem
Jak dlouho je vaším
koníčkem právě včelaření?
V roce 1970 jsem se
oženil. Můj tchán, pan
Alois Čajánek, náruživý
včelař, mi dal jeden úl,
včelstvo a volnou ruku.
Následně jsem si koupil tři nástavkové úly
typu Tachov, ve kterých
včelařím dodnes. Kolegové v zaměstnání mi
také k nějakému výročí
koupili úl. Takže dnes
obhospodařuji pět včelstev pro vlastní spotřebu. Teď dám po jednom
úlu a včelstvu svým dvěma zeťům.
Jaký první krok musí
člověk udělat, když se
chce stát včelařem?
Najít si místo pro včely. Dalšími kroky bude
pořízení úlu, včelstva
a nezbytného doplňkového vybavení, jako
je kuřák a včelařský
klobouk. Ale úplně na
počátku musí být motivace, něco, čemu se říká
zájem o včelaření.
Přináší vám starost
o včely radost, nebo jde
jen o získávání včelích
produktů?
Tak na prvním místě
jde o získávání včelích
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produktů v pořadí med,
včelí vosk, propolis, včelí
jed, mateří kašička a na
dalším místě je samozřejmě radost z toho, jak
si třeba v neděli lenošíte
a včelky pilně pracují.
Zkušený včelař většinou
ani nemusí rozebírat
včelstvo, aby zjistil, v jakém stavu včelstvo je
a co se v něm děje.
Někteří lidé tvrdí, že
je při léčbě různých nemocí účinný včelí jed.
Jak se na léčbu včelím
bodnutím díváte vy?
Na internetu si můžeme zjistit, že včelí jed
léčí asi sto nemocí, takže
téměř vše. Nejznámější je
léčba zánětlivých kloubních onemocnění, jako
např. revmatismus, dna
apod. Pochopitelně aplikace včelího jedu včelím
bodnutím je dosti drsná
a není vhodná pro pa-

cienty se srdeční vadou
nebo diabetiky. Proto je
třeba nejdříve otestovat
reakci pacienta na včelí
bodnutí. Pokud má sám
včelař zájem o včelí jed,
tak si po bodnutí včelou
nejdříve úmyslně vytlačí
obsah jedového váčku
do těla a teprve potom
vytáhne žihadlo. Jinak si
vzpomínám, že k mému
tchánovi chodil na včelí
jed svého času pan Mikuláš Kroča z Dolního
Sklenova a asi mu to pomáhalo. Dají se koupit
i různé masti se včelím
jedem, ty nebolí, ale jsou
méně účinné.
Je včelaření náročné? Jsou včely choulostivé na nemoci?
Pokud existuje u včelaře zájem, tak náročné
není. Může si vybrat typ
úlu, který mu vyhovuje,
např. takový, že nepotře-

buje nic těžkého zvedat.
Pochopitelně musí počítat i s nějakou dobou na
získání zkušeností a vypracování vlastní metody v jeho konkrétních
podmínkách. Včelstva je
možno zakoupit nerojivá, nebodavá. Počáteční
investici do čtyř úlů a vybavení odhaduji na cca
35 tis. Kč, polovinu je
možno uhradit z evropské dotace. Pochopitelně
s občasným neúspěchem
je třeba počítat, ale celkový součet vyznívá kladně.
Silná včelstva se dokáží sama vypořádat
velmi dobře s případnými nemocemi. Tak jako
každý jiný živý tvor má
i včela své nepřátelé.
Když vynechám včelaře začátečníka, tak je to
v našich podmínkách
zejména roztoč Varroa
Destructor, který se živí
krví včel. Vzpomínám
si, jak někdy v 80. letech
na včelařských schůzích
strašili přednášející tímto broučkem ani ne dva
milimetry velikým, až
se nakonec opravdu objevil. S tímto parazitem
si včely neumí poradit.
Pomocí léčiv, která jsou
na veterinární předpis, je
možno jeho výskyt účinně tlumit. V naší rychal-

tické organizaci se to daří
velice dobře.
Bojíte se, když jdete
„do včel“?
Kdo se bojí, nesmí do
lesa. Já si přeji, aby již
brzy bylo teplo a člověk
se mohl do včel zblízka
podívat, jestli nepotřebují doplnit zásoby,
jestli klade matka, jestli
nepotřebují rozšířit. Ve
včelách je skrytá také
životní energie, která
se přenáší na člověka
a zlepšuje mu náladu.
Můj tchán si např. chodíval po obědě lehnout
do včelína na úly a dožil
se 88 roků.
Kolik jste dostal za
život včelích žihadel?
A kolik jste dostal nejvíce žihadel najednou?
Těžko říci, kolik těch
žihadel bylo, ale v posledních letech bych řekl
tak dvacet za rok. Včely,
pokud nejsou bodavé,
totiž mají úplně jiné starosti, než někoho bodat.
Dříve jsme jezdívali se
včelami na Hůrky. Bylo
to pracné a jen občas
rentabilní. Vzpomínám
si, že jsem tam jednou
šel sám na kontrolu,
včely byly opravdu zlé
a já dostal asi padesát
žihadel. Špatně se mi
dýchalo, lehl jsem si na

zem a také mě napadlo,
jestli se dostanu vůbec
domů.
Dají se včely nějakým
způsobem označit, aby
je majitel rozpoznal?
Včela není kráva, aby
se jí dal vypálit cejch do
ucha a zavřít do chléva.
Nicméně každá včelí
matka vylučuje feromon, který včely olizují
a kterým jsou cítit. Tak
je označeno každé včelstvo. Podle vůně feromonu pozná cizí včelu,
když např. přijde jako
nezvaný host loupit
med. Evidenci včelstev
podle feromonu zatím nikdo nevede, bylo
by to příliš nákladné
a neefektivní. Řekněme ale, že včela někoho bodne a on by chtěl
vědět, kterému včelaři
včela patřila. S největší
pravděpodobností
tomu, jehož včelstva
byla nejblíže. Ani to
však není stoprocentní,
protože včely mají dolet
dva kilometry i více.

že včela na včelaře sedne a nebodne, je spíše
tím, že včelař se chová
klidně, nepotí se, prostě
včelu nedráždí.
Jsou podle vás včely
inteligentními tvory?
Proč si to myslíte?
Pokud bychom položili tu otázku tak, zda
je včela schopna zpracovávat informace ze
svého okolí, tak bychom
řekli, že ano. Pokud
bychom se ptali, zda je
včela schopna rozumně
myslet, tak bychom odpověděli, že ne. Občas
se např. stane, že v zimě
včelí matka naklade
několik vajíček v místě,
kde je málo zásob, včelstvo se k nim stáhne,
aby je zahřívalo a nakonec uhyne hladem.
Dávají včely nějaká
zvláštní znamení? Poznáte například podle
jejich chování, jaké
bude počasí?
Včely mají svůj způsob komunikace. Umí si
například sdělit různý-

mi tanečky na plástvích,
kde je možno najít nektar. Mladá včelí matka
předtím, než vyletí s rojem, vydává zvuky, včelaři říkají, že kuká. Také
trubci vydávají výrazné
zvuky a různé druhy
bzukotu včel také stojí
za poslouchání. I přes
zimu včely v úle nespí
a stále bzučí. Z vlastní
praxe mohu potvrdit,
že když se včely hrnou
do úlu, buďto je snůška nebo bude do deseti
minut pršet. Nevím ale
o tom, že by se meteorologové chodili ke včelám
radit, jaké bude počasí.
Co byste doporučil
lidem, kteří váhají,
jestli být či nebýt včelařem?
Za prvé, jestli mají
místo pro stanoviště
včel, zda jsou ochotni
investovat cca 20 tis. Kč
a v neposlední řadě, zda
mají rádi med a nejsou
alergičtí na včelí bodnutí.
Rozhovor písemně vedl
Václav Holub

Myslíte si, že mohou
včely poznat svého majitele?
V té věci sdílím názor
většiny včelařů, že ne.
Uvědomme si, že život
včely je krátký, v sezóně asi dva měsíce. To,
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Chováme ovečky aneb jehňata na Hukvaldech
Jehňata jsou symbolem jara a poslední
dobou stále častějším
zvířetem chovaném
v drobném chovu.
V podmínkách
Hukvald jsou určitě
ovečky doma a jejich
chov se bude zcela jistě nadále rozšiřovat.

vyplácel. Obrat nastal
až v roce 2000, kdy byl
nejnižší stav asi 84 tisíc
kusů a od té doby se pořád zvedá. V roce 2013
už bylo v ČR přes 252
tisíc kusů ovcí.
Důvody jsou ovšem
odlišné od těch v devadesátých letech, není to

a ekologických potravin. Je rovněž dost lidí,
kteří mají ovce jako
ekologickou sekačku
na trávu. Cena masa
se mezitím zvedla na
závratnou úroveň, kdy
např. jehněčí hřebínek
(nevykostěná kotletka
s kouskem žeberní kos-

Chov ovcí, a to jak
v drobném chovu, tak
ve velkochovu, probíhal
u nás jako mnoho dalších věcí v celkem slušných kotrmelcích. Vlivy
byly různé. Ještě v roce
1989 bylo v ČR asi 430
tisíc kusů ovcí. Bylo to
způsobeno hlavně vysokou výkupní cenou vlny.
V době, kdy se pohybovaly průměrné mzdy
kolem 2 300,- Kč na
zaměstnance, tak kilo
vlny se vykupovalo až za
140,- Kč. Stádečko ovcí
tedy bylo na venkově
vítaným doplňkem domácího rozpočtu, když
z jedné ovce bylo ročně
4 až 5 kg vlny a z berana
až 10 kg.
Po roce 1989 a změně
ekonomických poměrů šly ceny vlny vlivem
importu a postupných
změn v textilním průmyslu, razantně dolů
a chov ovcí se již ne-

vlna. Poté, co se k nám
dostala vyšlechtěná zvířata světových plemen,
zvýšila se zejména kvalita masa. Podobně jako
se u prasat šlechtěním
změnil bůček z masného špeku na prorostlý
a masitý, tak se i u ovcí
zvětšil podíl osvalení
a maso je dnes daleko
méně cítit ovčinou. Dílem přispělo i cestování
našich lidí do zahraničí,
kde je jehněčí vyhledávanou pochoutkou. Pak
už je jen kousek k tomu,
že se jehněčí naučíme
připravovat a jíst. Novým důvodem v chovu
je trend správné výživy

ti) dnes stojí ve velkoobchodě přes 600,- Kč za
kilogram.
Není cílem tohoto
příspěvku podrobně vysvětlovat chov ovcí. Na
to jsou k dostání obsáhlé příručky. Zastavme
se jen u několika drobností a zažitých zvyků,
které jsou již dnes zcela
překonány.
1. Počet ovcí by měl
být 7 – 10 kusů na hektar podle úživnosti, a to
jen na pasení, mimo výrobu sena. Ovce je společenské zvíře, takže
nikdy nechovejte jen jeden kus. Na pastvině se
chová tak, že postupuje
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po pastvině tam a zpět
a vynechává místa,
která jsou potřísněna
nerozloženým trusem
nebo močí. Je to vypěstované chování jako
ochrana proti některým
druhům parazitů, kteří se dostávají do těla
pastvou. Rovněž vynechává některé druhy,
které jsou pro ně toxické
nebo za čerstvého stavu
nepoživatelné.
Proto
musíme na pastvině
tyto druhy tlumit. Kopřivu, šťovík (Rumex)
stačí posekat. V suchém
stavu je naopak vyhledávají a působí dokonce
léčivě (kopřiva potlačuje revma). Většinu
rostlin nakonec vypasou na podzim, a pokud
není vysoký sníh, tak
i v zimě.
2. Ovce nepotřebuje
chlívek, stačí jednoduchý přístřešek, který je
nejlépe umístit na nejvyšším místě pastviny
– ovce má ráda přehled. Nesnáší průvan
a dlouhodobou vlhkost
(tak jako v kamenném
chlévě). Je dobré, když
má přístřešek velký
přesah střechy. Kupodivu raději leží a odpočívají pod přesahem,
než uvnitř přístřešku.

Tam se spíš schovávají
jehňata.
3. Mají celou řadu
instinktů ještě z divočiny a umí reagovat na
změny počasí, proto je
co nejméně omezujme
v pohybu po pastvině.
Pokud je to možné,
umožníme volný pohyb
po celý rok a 24 hodin
denně. Ovce nemají nastavenu přesnou dobu
pastvy, ale prakticky
podle počasí, potravních možností a roční
doby buď žerou, nebo
leží a přežvykují. V podstatě nespí hlubokým
spánkem, ale v klidu
jen přivřou oči a v polospánku přežvykují.
Často se pasou i v noci.
Je to jen trápení zvířat,
když jsou na noc a na
zimu zavírány do chléva a dává se jim seno
jednou za den. Někdo
dokonce ovce na pastvě
váže na řetěz. To je úplně špatně. Takže pokud
mají dostatek pastvy
(sena), vody a minerální
sůl, necháváme je v klidu a po většinu roku jen
kontrolujeme.
4. Velkou chybou je
ponechat oplocený výběh bez ochrany proti
slunci. Poslední dobou
se spolu se změnou klimatu často u ovcí objevují úpaly a dokonce

kožní vyrážky v oblasti
hlavy následkem přílišného oslunění. Proto je
naprosto nezbytné, aby
na pastvině bylo dostatečné množství stínu
a to jak stromů, tak staveb. Dobrá je i zeď ze
severní strany, kde se
i chladí v horkých letních dnech.
5. Nevadí jím déšť
a sníh. V dešti se rády
pasou a jsou potom čisté bez parazitů a dalších
nemocí. Stane se, že leží
přes noc na sněhu a doslova se nechají zasněžit, i když mají možnost
lehnout si do suchého
krytého přístřešku.
6. Protože je ovce
přežvýkavec, probíhá
trávení za pomocí mikroflóry a mikrofauny,
která je obsažena v žaludku. Základem je,
že tito tvorové jsou jiní
pro trávení suché potravy – sena a jiní pro
trávení zelené trávy.
Přechod mezi potravou
je postupný a trvá až tři
měsíce.
7. Ovce mají dobu
březosti 150 dní. Říje
probíhá u ovcí postupně
a bahnice je plodná velmi
krátkou dobu, tak dva tři
dny. Proto se i jehňata
rodí od matek postupně.
Pokud jsou celoročně
ve venkovních podmín-

kách, tak první porody
jsou kolem sv. Valentýna. Pokud porod probíhá normálně, ovce rodí
obvykle brzy ráno jedno,
častěji dvě jehňata. Vyhledá místo někde v klidu, kde porodí. Zde je
důležité, aby ostatní ovce
matku nerušily. Matka
musí ihned po porodu
začít jehně olizovat. Má
to obrovský význam,
a to především tím, že
naváže s jehnětem pachový kontakt a od tohoto okamžiku ví, které
jehně je její a naopak jehně podle tohoto pachu
pozná matku. Dále předává olizováním jehněti
teplotu a masíruje tělo,
které se tím rozpohybuje a jehně se ihned pokouší postavit na vlastní
nohy. Kontaktní chování
matky umožňuje překonat jehněti poporodní
šok a rychleji se začne
starat o vlastní přežití.
Nejpozději po hodině
je už schopno vyhledat
u matky struk a poprvé
se napít. Příroda si dala
rezervu a vybavila jehně
tukem, který je v žaludku jehněte po porodu
a umožní jehněti přežít
bez prvního pití přibližně 4 hod. Pokud v tomto
období nedostane napít,
klesne tělesná teplota
a je zle. A to nezávisle na

tom, jestli je v teplé salaši
nebo na sněhu.
8. Komplikace mohou nastat, když je
porod posunut například otočením plodu.
Potom je potřeba volat
veterináře a navíc je
nebezpečí, že i když se
jehně zachrání, matka
jej nepřijme. Mnohdy se
stane, že se v době, kdy
má proběhnout porod,
vyskytne poblíž jehně
od jiné matky a zkusí se
napít. Ovce jej očichá,
nabídne mu napít a přijme jej za své. Potom
bohužel své vlastní již
nepřijme. Ve velkochovech je to řešeno izolací
rodících bahnic, odebráním jehňat atd. Většina ovcí však rodí bez
problémů.
Máme-li vztah k přírodě a dostatek plochy pro
pasení, je ovce na vesnici
chovatelsky nenáročným
zvířetem, o kterého se
nemusíme denně starat.
Pastva ovcí na pozemku
napomáhá určitému návratu k přírodě, navrací
přirozené prostředí (biocenózu) vyvážené kulturní krajiny. Pastvina
přináší na zahradu nový
život. Je pro vesnici daleko přirozenější, než pravidelný sobotní koncert
motorových sekaček.
Svatopluk Lév

15

téma: Jaro

Velmi brzké jaro nejen na Hukvaldech
V zimě bylo jak na
jaře a ptáci se vrátili
z jihu i o měsíc dřív.
Jak jsme si jistě všimli,
tak letošní jaro je naprosto neobvyklé a notně si
pospíšilo. První špačky
bylo vidět na Hukvaldech
již první týden v únoru.
Tedy přibližně o měsíc
dříve než obvykle. Sice
přiletí jen nad ránem a jeli trochu slunce, popískají
v koruně nad hnízdní
dutinou a opět odletí někam do pole hledat něco
k snědku. Pro přílet ptáků
je limitující spíš nabídka
potravy než teplota. Takže ptáci se posunují na sever, podle toho jaké mají
potravní možnosti.

Zima byla velmi suchá
a to je průšvih
Nejenže byla zima
nadprůměrně teplá, ale
navíc velmi suchá. Pořádně prše
lo naposledy
v říjnu a podíváme-li
se na bilanci MS kraje,
tak listopad, prosinec
2013 již byly velmi suché. Dokonce v prosinci
bylo pouze 39 % srážek
dlouhodobého průměru.
V lednu 2014 spadlo opět
pouze 67 % normálu.
Změny světového klimatu se nás týkají
Podíváte-li se do tabulky na jednotlivé měsíce, je naprosto jasné,
že dochází k velkým
výkyvům proti dlou-

hodobým průměrům.
Příčiny jsou složité,
ale je to samozřejmě
součet
jednotlivých
vlivů na světové klima.
Hlavní roli ve stabilitě
světového klimatu hrají
severní a jižní polární
ledovce, které stabilizují proudění v podobě
cyklon (kruhové víření
v atmosféře) směrem od
rovníku k jednotlivým
pólům. Vlivem toho,
že tyto póly rychle tají,
dochází ke snížené regulaci tohoto proudění,
což ve výsledku způsobuje velké extrémy
ve světovém klimatu.
Takže např. naše teplé
a suché středoevropské
zimní počasí má sou-

vislost s tuhou a na sníh
bohatou letošní zimou
v Americe.
Teploty a množství
vody (sněhu) během
zimy pak velmi ovlivňuje např. plodnost živočichů, výskyt škůdců
apod. Můžeme bohužel
na zahradách očekávat
větší výskyt hmyzích
škůdců, plísní, kteří
přes mírnou zimu nevymrzli atd.
Přestože teploty jsou
v posledních měsících
nadnormální, nelze bohužel vyloučit příchod
výrazného ochlazení
v dubnu, ale i v květnu.
Stalo se to naposledy
v roce 1977 a 1997.
Svatopluk Lév

Moravskoslezský kraj

POČASÍ. Nejpřesnější údaje o počasí, nejen na Hufoto: chmi
kvaldech, nalezneta na www.chmi.cz. 
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59
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33

50

67

38

58

66

20

52

39

S - úhrn srážek (mm), N - Dlouhodobý srážkový normál 1961 - 1990,
% - odchylka od normálu

foto: Lukáš Navrátil a Aleš Kocner

Zima downhillového jezdce Lukáše Šplíchala
Zdravím
všechny
spoluobčany. Rád bych
vám všem přiblížil, jak
vypadá má aktivita
v době závodního volna.
Již od listopadu pilně
trénuji na nadcházející sezonu, která bude
zahájena již v polovině
dubna. Dlouhé „zimní“ měsíce jsem doteď
vyplňoval mnoha tréninkovými hodinami
v posilovně, tělocvičně,
bazénu a v sauně. Hodně jsem se věnoval běhu
a v neposlední řadě také
najíždění tréninkových
kilometrů na silničním
kole. Jelikož je zima
taková jaká je (NEJLEPŠÍ!), tak nebylo
ani potřeba vyjíždět za
najížděním kilometrů
někam do teplých krajů
tak, jak tomu bylo v minulých letech.
V lednu jsem si zpestřil zimní přípravu netradičním závodem v Pražském obchodním centru
Arkády po trati, která
vedla přes eskalátory,
skoky z patra do patra
a finálový obří skok celým nákupním centrem
za plného provozu. Jelikož na takový závod
není velké sjezdové
kolo úplně ideální, pojal
jsem tento závod spíše

exhibičně a na cílovém
skoku jsem všem ukázal
backflip (salto vzad) na
sjezdovém kole. Touto
záležitostí jsem určitě
všechny zaskočil, jelikož na velkém sjezdovém kole dělá backflip
málokdo.
Nyní už pomalu začínám trénovat na sjezdovém kole a připravuji se
na první závody. Hned na
začátku dubna odjíždím
na reprezentační soustředění, kde budu týden
trénovat pouze na sjezdovém kole. Jelikož se mi
letos podařilo dostat do
české reprezentace, určitě plánuju vyjet častěji na
zahraniční velké závody,
kde bych rád zajel nějaký solidní výsledek. Má
příprava se soustřeďuje

hlavně na dva závody,
a to Mistrovství republiky
v Koutech nad Desnou a
Mistrovství světa, které se
jede v Norském Hajfelu.
Budu rád, když mi budete držet palce, abych tyto
akce zvládl s co nejlepším
výsledkem.
Závěrem bych vás
všechny rád pozval na
mnou pořádanou akci
nesoucí název Rock Bike
Fest 2014, která se uskuteční v sále školy dne
5. 4. 2014. Na této akci
bude premiéra mého nového videa, čtyři kapely
zahrají kvalitní rock, do
kterého se promítnou mé
videa. Piva a občerstvení bude dostatek, takže
vás všechny rád uvidím
a budu se na vás těšit!
Lukáš Šplíchal
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Pár slov o mateřské škole
Lyžujeme se sluníčkem
Letošní zima si s námi
pohrávala a přívaly sněhu
si nechala pro jiné oblasti.
Celý leden jsme čekali na
opravdové zimní počasí.
Měli jsme k tomu dobrý
důvod. Od pondělí 3. února 2014 měly naše děti
jezdit na lyžařský kurz
„Lyžujeme se sluníčkem“
do ski areálu Bílá. A světe, div se, „paní Zima“ se
nad dětmi slitovala a my
jsme opravdu měli na čem
lyžovat. Povrch byl sice
vytvořen převážně umělým zasněžením, ale to ve
výuce nebránilo. Celkem
42 dětí ze základní a mateřské školy jezdilo celý
týden na výuku lyžování
pod vedením odborných
instruktorů. První den
probíhá rozdělení do
družstev podle dosažené
úrovně schopností dítěte,
kterou nahlásí rodiče. Již
tento den nejlepší skupina
lyžovala na velkém svahu.
Ostatní skupiny byly první den v lyžařské škole.
Postup byl ale vidět na
každém kroku. Skupina,
která začínala na lyžařském pásu, přešla během
jednoho dne k lanu, další
den na vlek a třetí den
již jezdila na velké jižní
sjezdovce. Ti nejlepší si
vyzkoušeli i sjezdovku
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„sever“ se čtyřsedačkovou lanovkou. Děti, které
stály na lyžích poprvé, se
naučily za 10 hod. výuky
mírně zatočit, samostatně zastavit a vyjet na laně.
Ostatní skupiny pilovaly
získané dovednosti.
V pátek nastal den,
na který čekaly všechny
děti. Den závodu, den,
kdy ukážeme rodičům,
co jsme se naučili, den,
kdy dostaneme odměnu. Na děti se přijelo podívat opravdu hodně rodičů i příbuzných. A tak
závody a vyhlašování
vítězů měly i zázemí velkého počtu diváků. Odměněny nebyly jen děti,
které stály na stupních
vítězů, ale všechny děti,
které se po celý týden
poctivě snažily vylepšit
své lyžařské umění.
Co říci závěrem. Hodnotím akci velice kladně. Všechny děti se moc
snažily. Ani jedno dítě
se nevymlouvalo. Kdo
jste učil své dítě stát na
svahu, určitě oceníte již
jen tento výkon. Za celou dobu kurzu nedošlo
k žádnému zranění a přivezli jsme v pátek nejen
všechny děti, ale myslím,
že i všechny věci. Tedy za
rok opět nashledanou.
 Pokračovaní na straně 20
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Média do škol
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

Přečtete si několik příspěvků nových
hukvaldských redaktorů. Redakční
rada Občasníku má své nástupce.

Rockový Ježíšek s moderátory
Ve čtvrtek 12. prosince 8. a 9. třída vyrazila
do Brušperku - školního sálu, abychom viděli
představení hlasatelů
rádia Čas Rock. Moderátoři David a Doktor
Riff nám povídali o různých rockerech a historii rocku. Já osobně
si pamatuji jen pár, ale
ukázali se i takoví, kteří
věděli jakoukoli drobnost. Byli to: Valentýna,
žákyně naší hukvaldské školy a druhá byla

Sára, žákyně brušperské školy. Moderátoři
dělali i zajímavé soutěže
například: Hra na neviditelnou kytaru, kvíz
o rocku a ta nejlepší hra
na moderátory. V této
soutěži excelovala žačka naší školy Alexandra,
která vyhrála prohlídku
rádia i televizní stanice.
My všichni jsme jinak
mohli vyhrát nálepky
a plakáty.
Vojtěch Holexa,
VII. třída

Návštěva Rockového rádia
Společně s mou kamarádkou Valentýnou
jsme v 11:55 opustily
školu z důvodu návštěvy Rockového radia. Do
Ostravy jsme se svezly
autobusem. Poté jsme
jely tramvají k rádiu.
Sraz před rádiem byl
přesně v 14:00. Před
rádiem jsme potkaly
kamarády ze základní
školy z Brušperku, kteří
tam byli také pozváni.
Když jsme byli uvnitř
rádia, tak jsme se šli
jako první podívat, jak
se točí do televize Rockový speciál. Měli tam
obrovské zelené plátno.
Vedle v místnosti video
upravili, dali tam pozadí, upravili jas a tak
dále. Poté jsme se přesunuli do nahrávacího studia, kde jsme si

mohli vyzkoušet nahrát
vzkaz, který si v rádiu
ponechali. Když skončil
předchozí hlasatel živého vysílání, tak jsme se
přesunuli do živého nahrávacího studia. Tam
jsme měli možnost promluvit přímo do rádia
a pozdravit svou rodinu,
své blízké popřípadě
své kamarády. Někteří
z nás měli možnost říct
i něco ohledně zpravodajství. Z rádia jsme vyšly v 16:30, ale z Ostravy
domů jsme dorazily až
v 19:00 hodin. Musely
jsme totiž další hodinu
čekat na autobus, který
nás dopravil domů.
Valentýna Bujnošková,
IX. třída
Alexandra Kološová,
VIII. třída

Dějepis s babičkou a dědečkem
Dnes jsme si užili moc
pěkný den s panem Zdeňkem Chovancem a paní
Karlou Klečkovou. Způsobila to akce pojmenovaná: Dějepis s babičkou
a dědečkem. Akce se konala v páté třídě základní
školy Leoše Janáčka Hukvaldy. Akce se zúčastnila redakce mediálního
kroužku, redakce média
do škol a pátá třída. Naše
redakce měla na naše
hosty připraveny otázky.
Paní Karla nám vždy jen
krátce odpověděla, ale
pan Chovanec se vždy
rozpovídal a dlouho nám
vyprávěl o své minulosti.
Také nám povídal o pří-

hodě, která se mu stala
cestou do školy. Když šel
se svým kamarádem do
školy, potkali cestou daňka, ten byl ale navztekaný, a tak vylezli na strom.
Potom přišel hajný, zahnal daňka, a tak dostali
výprask. Když přišli do
školy, dostali ještě jednou, za to, že přišli pozdě.
A doma ho čekal výprask
také. A tak jsme tam seděli a hltali všechno, co
řekli. Potom jsme dostali
zpětnou vazbu a mohli
jsme jít domů, ale nikomu
se moc nechtělo. Všichni
doufáme, že si to někdy
zopakujeme. :D
Filip Laník, VI. třída
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Pár slov o mateřské škole
Pokračování ze strany 18
Dětský karneval
Na Hukvaldech je již
tradicí, že se každý rok
koná dětský karneval.
Ten letošní proběhl v sobotu 1. února 2014 ve
společenském sále základní školy. Tentokrát
byl na téma „S kašpárky
a šašky je veselo“. Název vycházel ze skutečnosti, že průvodci celé
akce byli dva „šašci“.
Prostory sálu se začaly
pomalu plnit malými rytíři a princeznami, kominíky, Sněhurkami, trpaslíky, piráty, čarodějnicemi
a jinými postavami z pohádek i dětských filmů.
Pro děti byly připraveny soutěže a hry. Byli
zapojeni i rodiče. Děti
měly prostor pro volný
tanec. Usměvavé tváře
dětí nás ujišťovaly, že
jsou spokojené.
K dětskému karnevalu
patří také tombola. V té
letošní bylo celkem 180

cen. Měli jsme za to, že
tentokrát musí vyhrát
opravdu všechny děti.
Ale i letos štěstěna na
některé zapomněla a ony
odcházely se smutkem,
nebo i slzičkou v oku.
Pro děti i rodiče bylo
připravené občerstvení, někdy možná trošku
nezdravé, ale to je v den
karnevalu
dovolené.
Tentokrát si celou akci
vzaly na starost zaměstnankyně mateřské školy. To proto, aby se rodiče mohli plně věnovat
svým dětem. Výtěžek
karnevalu bude použit
pro děti mateřské školy.
Zápis do mateřské školy
Zápis do mateřské
školy pro školní rok
2014/2015
proběhne
v prostorách mateřské
školy dne 7. května 2014
v době od 10.00 do 17.00
hodin. K zápisu potřebujete občanský průkaz
rodiče a rodný list dítěte.
Vladimíra Nevludová

Aktivity Základní školy Leoše Janáčka

Zapojení Základní
školy a Mateřské
školy Leoše Janáčka
Hukvaldy, p. o., do
projektů ve školním
roce 2013/2014, financovaných z jiných
zdrojů
Všechny projekty, do
kterých je škola zapojena,
jsou v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělá-

1. Přeshraniční spolupráce Základní školy a Mateřské školy Leoše Janáčka Hukvaldy
a Szkoły Podstawowe nr 4 Wisła- Głębce.
Jsme manažery projektu „Držím se kořenů
života a rostu“ CZ.3.22
/3.3.06/10.01694, který byl spolufinancován
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vání a rozvoje vzdělávací
soustavy České republiky
na období 2011 – 2015,
s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy Moravskoslezského
kraje
2012 a Školním vzdělávacím programem školy
„Držím se kořenů života
a rostu“. Práce na projektech je náročná jak pro
všechny zapojené učitele,
tak pro vedení školy. Největší odměnou pro všechny zapojené jsou výsledky
práce a pokroky žáků.

z prostředků ERDF
v rámci OPPS CZ-PL
2007 – 2013 a z kterého
vyplývá pětiletá udržitelnost projektu.

Pokračování na straně 23

Statistický výzkum nemocí v naší obci
Nelekejte se, nikdo vás
nebude obcházet a vyptávat se na vaše nemoci.
To jen s žáky deváté třídy
jsme se v lednu v předmětu Výchova ke zdraví o takový výzkum pokusili.
Žáci se rozdělili do skupin
a každá skupina měla za
úkol oslovit deset dospělých osob a deset dětí (dospívajících do šestnácti
let) v naší obci a zjistit,
jakými trpí nemocemi,
jak je léčí, případně, jsouli úplně zdrávi. Samozřejmě, že výzkum proběhl
zcela anonymně, jen žáci

měli napsat, zda se jedná
o ženu či muže a zapsat
jejich věk. Chybou při
domluvě v jedné skupině
se stalo, že náš statistický
soubor neobsahuje stejný
počet dospělých a dětí, ale
dospělých bylo prozkoumáno devadesát a dětí jen
sedmdesát.
Přímo v jedné z dalších
vyučovacích hodin jsme
se pokusili získaná data
vyhodnotit. K neradosti
některých jsme i v hodině
Výchovy ke zdraví potřebovali Matematiku. Na
druhé straně se zjistilo,

že Matematika je potřebná skoro všude a hlavně,
chceme-li mít výsledky
výzkumu, bez Matematiky se neobejdeme.
A někteří dokonce zjistili,
že v tomto případě se dá
tento předmět bez problémů „přežít“ a dovede
být užitečný. Jaké jsou
výsledky našeho velmi
jednoduchého výzkumu?
(viz. tabulky)
Zhodnocení
našich
výsledků
necháváme
na vás. Žáky překvapilo
poměrně velké množství
lidí trpících vysokým

krevním tlakem a všimli si
i poměrně častého výskytu alergií.
Na závěr naší práce
jsme hledali možnosti
prevence. Žáci se shodli
na tom, že velmi pomáhá
zdravá výživa, sportování, pohybové aktivity, celkově zdravý životní styl.
Uznávají, že dlouhé vysedávání u počítače a tabletů k udržení a zlepšení
zdraví nevedou. Jenomže
„přitažlivost“ počítačů je
v jejich případě momentálně silnější.
RNDr. Hana Piskořová

DOSPĚLÍ

POČET OSOB CELKEM

MUŽI

Průměrný věk: 50,0 let

90

45

ŽENY
45

Zdraví

21

8

13

NEJČASTĚJŠÍ NEMOCI
Vysoký krevní tlak

15

7

8

Oční vady

9

4

5

Alergie

7

3

4

Vysoký cholesterol

7

4

3

Prostata

5

5

0

Cukrovka

5

3

2

Štítná žláza

5

2

3

CHLAPCI

DÍVKY

DĚTI A DOSPÍVAJÍCÍ

POČET OSOB CELKEM

Průměrný věk: 10,9 let

70

42

28

Zdraví

39

15

24

Alergie

8

5

3

Oční vady

7

5

2

Atopický ekzém

4

2

2

Obezita

4

3

1

NEJČASTĚJŠÍ NEMOCI
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Projekt Technika nás baví - velké volby!
V úterý 28. 1. 2014
se konal velký volební den. Hlasovali zaměstnanci školy, žáci
i školka. Žáci zúročí
svou půlroční práci
v dílnách. Pracovali
na řemeslnících velmi
pečlivě. Do školního
kola se dostalo „sedm
statečných“
modelů
řemeslníků. Který řemeslník bude reprezentovat naši školu?
Výsledky hlasování:
1. místo Kovář - výrobek 6. třídy (66 hlasů)
2. místo Řezník - výrobek 7. třídy (36 hlasů)
3. místo Kuchařka
vařící špagety - výrobek
7. třídy (20 hlasů)
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Bližší informace o této
soutěži:
Soutěž
„Postavte
dřevěný model řemeslníka“ právě vrcholí,
a proto vás rádi informujeme o jejím dalším
průběhu.
Proběhne dvojí hodnocení – soutěžní modely bude dne 19. 3. 2014
hodnotit odborná komise, a proběhne také hlasování široké veřejnosti
na webu projektu www.
povolaniprozivot.cz.
Internetové hlasování naleznete na odkazu
http://soutez.povolaniprozivot.cz. Zde můžou
hlasovat a vítěze vybrat
sami žáci, jejich rodiče,

učitelé a veřejnost. Hlasování potrvá od 1. 3.
2014 od 9:00 hod. do 13.
3. 2014 do 14 hod.
Hlasování probíhá
volbou 1 týmu žáků
a klikem na odkaz „hlasovat pro tento produkt“. V dalším kroku
je nutné vyplnit jméno
a kompletní existující
emailovou adresu, kam
je následně zaslán email
pro potvrzení. Až po kliku na odkaz na zaslaný
email je započítán hlas
pro příslušný tým. Bez
tohoto ověření nebude
hlas započten.
Předání
diplomů
a cen soutěžním týmům
žáků, kteří se umístí

na 1. – 3. místě dle výsledků odborné komise
a na 1. – 3. místě dle
internetového hlasování proběhne dne 26. 3.
2014 od 9:00 v Domě
kultury města Ostravy, 28. října 125/2556,
Ostrava. Pro vítěze
jsme na tento den připravili také zajímavý
program, o kterém
budete předem informování. Zajistíme a zaplatíme autobusovou
dopravu a oběd, návrat
zpět ke škole bude cca
v 16:00 h.
Děkujeme, že budete
hlasovat pro náš tým.
Marcela Jašková
a Hana Piskořová

Aktivity Základní školy Leoše Janáčka
5. Malé školní arboretum s učebnou – manažeři
projektu

Pokračování ze strany 20

2. Média do škol – partneři 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

6. Erasmus + (Comenius)

3. Řemesla nás baví – partneři projektu
Jednou z priorit „Dlouhodobého záměru vzdělávání a vzdělávací soustavy Moravskoslezského
kraje 2012“ je technické
vzdělávání žáků. Většina
žáků letošního devátého
ročníků zvolila studium
na středních školách
technického zaměření.
Jsem přesvědčena o tom,
že zapojení školy do těchto projektů mělo na žáky
pozitivní vliv. Mají větší

šanci po středních školách najít zaměstnání.

4. Technika nás baví – partneři projektu

... jeden projekt
máme za sebou – partneři projektu. Jiný,
tříletý,
připravujeme
– také jako partneři.
V letošním roce bude na
Hukvaldech přípravná
návštěva – zapojeno 10
států EU (Czech Re-

public, Latvia, Cyprus,
Romania, Finland, Italy, Turkey, Spain, Portugal, Poland).

7. Projekt ve spolupráci s Vysokou školou báňskou, technickou univerzitou
Jsme partnery projektu, který bude zahájen 1. 6. 2014. Bude
se jednat o technické
kroužky pro žáky a materiální vybavení školních dílen. O tom bude

v některém z příštích
čísel Občasníku více
informovat koordinátor projektu za školu
Ing. Stanislav Čajánek.
Mgr. Alena Lévová,
ředitelka školy
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přehled: obec

Co se podařilo vybudovat v roce 2013
Rozpočet obce
Hukvaldy na rok
2014 byl schválen,
připomeňme si
však, co se podařilo
vybudovat, opravit
a zrekonstruovat
v roce minulém.
1. V lednu roku 2013
byla dokončena vestavba sociálního zařízení
v mateřské škole v prostorách bývalé sborovny
základní školy. Do této
místnosti byly podle projektové dokumentace
zpracované Hutním projektem z Frýdku-Místku instalovány nové
záchodky,
umyvadla
a sprcha. Další prostory
bývalé ředitelny a kabinetu zástupce ředitele
školy byly přebudovány
na jídelnu a ložnici pro
děti a zároveň se využila
velké chodba jako herna.
Tímto opatřením vzniklo nové oddělení pro dalších 19 dětí, které mohly
začít od února 2013
navštěvovat mateřskou
školku. Vestavbu sociálního zařízení realizovala
firma ALVAC z Havířova
za celkovou částku 350
612,- Kč bez DPH. Vnitřní vybavení nábytkem,
vymalování místností
a další výzdobu včetně
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pokládky koberců financovala ze svého rozpočtu
základní škola.
2. V rodném domě
Leoše Janáčka byla
provedena výměna nevyhovujícího otopného
systému za celkovou
částku 441 764,- Kč, na
kterou obec získala dotaci z Programu obnovy kulturních památek
a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji
ve výši 50 % nákladů,
tzn. 220 882,- Kč. Tyto
práce prováděla podle
projektu zpracovaného
firmou Hegas z Třince
firma Hamrozi z Havířova. Projektová cena
byla 600 tisíc Kč.
3. Během letních
prázdnin byla provedena rekonstrukce stávajícího sociálního zařízení
v mateřské škole, podle
projektové dokumentace zpracované Hutním
projektem z Frýdku-Místku, které už nevyhovovalo hygienickým
podmínkám. Projektová cena byla 1 200 000,Kč, výsledná cena celé
rekonstrukce realizovaná firmou Vitásek
s.r.o. z Frýdku-Místku
byla nakonec 904,2 tisíc
Kč. Práce byly ukonče-

ny v polovině měsíce
srpna, škola opět zafinancovala dokončovací
práce, jako bylo vymalování tříd, pokládka
koberců, nákup a výroba nového nábytku a na
začátku školního roku
děti přivítala dvě téměř
nová oddělení.
4. V areálu TJ Sokol
Hukvaldy byl zhotoven
firmou Jana Kosy chodník ze zámkové dlažby
u vstupu do tenisových
šaten za částku 30,9 tisíc Kč.
5. Po povinném statickém posouzení mostů v majetku obce byly
opraveny dva mosty
přes řeku Ondřejnici
v Rychalticích, které jevily známky největšího
poškození, a to u Košice
a u Štefka. Oprava mostu u Košice byla časově
i finančně náročnější.
Bylo provedeno odstranění kovového zábradlí
a namontování nového
se svislou výplní navařením nových madel,
došlo k zesílení krajního
profilu odrazných pruhů, zesílení konzol příčných nosníků, přivaření
svislých výztuh na hlavních nosnících, očištění ocelové konstrukce
mostu oklepáním, brou-

šením, tryskáním od rzi
a nátěru včetně provedení nového nátěrového systému. Dále bylo
provedeno obetonování opěr mostu, sanace
stěn, očištění betonu na
povrchu mostu a provedení hydroizolačního
nátěru.
Práce na druhém
mostu u pana Štefka
byly v menším rozsahu, došlo k narovnání
sloupků zábradlí, vyčištění koryta toku řeky
kolem mostního pilíře
od nánosů, ke zpevnění
a sanaci pilířů. Zároveň
bylo na obou mostech
nainstalováno dopravní
značení a tabulky o zatížitelnosti mostů. Celkové náklady těchto oprav,
které prováděla firma
TRADESTAV z Ostravy, činily 590 666,- Kč.
Most u Štefka ještě čeká
další rekonstrukce, jejíž
práce jsou odhadovány
na 2 miliony Kč.
6. Čištění koryta části Mlýnského náhonu
prováděla firma Miroslava Holuba z Ostravy
za částku 305,8 tisíc
Kč bez DPH. Jednalo
se o práce od stavidla
po dům č. p. 71 včetně
vyčištění
propustku
pod místní komunikací

(propustek v délce 16
metrů + délka úseku
230 metrů) za částku
108,3 tisíc Kč, zpevnění břehů po pravé straně potoka v délce 13
metrů za 41,7 tisíc Kč,
vyčištění úseku Ondříček – Lančovi v délce 94
metrů za částku 69,1 tisíc Kč a potok v Rychalticích v délce 220 metrů
za částku 86,7 tisíc Kč.
7. Z důvodu špatného
stavu pletiva a sloupků
na plotě u nově zbudovaného dětského hřiště
v zahradě základní školy bylo nutno tento plot
zcela vyměnit, zároveň
došlo k posunutí o 6 metrů, jelikož původní plot
nebyl v hranici pozemku. Tuto zakázku realizoval pan Lukáš Tobiáš
za částku 33 544,- Kč.
8. Na budově smuteční obřadní síně v Rychalticích byly provedeny
Lukášem
Konvičkou
opravy, výměna a nátěr okapů za částku
26 768,- Kč a panem
Lukášem Tobiášem byla
natřena střecha této budovy za částku 40 100,Kč. Od roku 2011 byly
v obřadní síni provedeny tyto práce: oprava
vnitřního osvětlení za
1 140,- Kč, vymalování
a oprava poškozených
stěn za 3 988,- Kč, dále

byla po odstranění tují
opravena velmi poškozená zeď u zadní brány
hřbitova za 54 000,- Kč
a opraven přívod vody
na hřbitov za částku
2 535,- Kč.
9. V Domě s pečovatelskou službou byly
vyměněny firmou Instalservis z Palkovic
vodoměry na teplou
a studenou vodu, celkem bylo vyměněno
52 kusů bytových vodoměrů v jednotlivých
bytech a dva kusy centrálních
vodoměrů
v kotelně v přízemí a ve
druhém patře za částku
40 434,- Kč včetně DPH.
10. Na základě vyhlášeného
dotačního titulu Programu
péče o krajinu, které
vyhlásilo MŽP, jsme
požádali o finanční
prostředky na výsadbu
tzv. izolačního pásu zeleně za budovou Domu
s pečovatelskou službou, který nám schválil odbor životního
prostředí Magistrátu
města Frýdek–Místek
a posoudila Agentura
ochrany přírody. Jedná
se o stromořadí dubů
s podsadbou keřů.
Celková výše dotace,
která je bez finanční
spoluúčasti obce, činí
224 552,-Kč.

11. Na jaře roku
2013 byly zrekonstruovány dosud neopravené kříže v majetku obce
Hukvaldy. Jednalo se
o Kamenný kříž u Rotka, Kovový kříž v lese
pod Paleskami, Kříž
na hřbitově na Hukvaldech, Kříž u brány
hřbitova v Rychalticích
a Kříž u Masarykova mostu. Na obnovu
těchto sakrálních staveb jsme získali dotaci
z Moravskoslezského
kraje z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského
kraje.
Práce prováděla odborná restaurátorská
firma pana Martina
Bocka z Vendryně za
částku 451 660,- Kč,
výše dotace činila
281 000,- Kč.
12. Na parkovišti na
Hukvaldech byly opraveny kabiny WC, které
už byly v nevyhovujícím
stavu. Práce provedla
firma Josefa Fajkuse za
částku 22 560,- Kč. Rozsah provedených prací
spočíval ve vyřezání
části podlahy v dámské
části, osazení tří zárubní masívními dveřmi,
vyztužení a výměně
prahů a obkladu 15m2
smrkovými palubkami
o šířce 19 mm.

13. Kolem fotbalového hřiště v areálu TJ
Sokol Hukvaldy bylo
zhotoveno Michalem
Vichrem oplocení za
částku 89 937,- Kč.
14. Dále 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
vleku, který byl nebezpečný z důvodů 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 ke zpevnění ujíždějícího břehu vlivem
natékání vod a kde hrozil sesuv půdy a byla
ohrožena bezpečnost
projíždějících osobních
aut i těžkých nákladních aut zajišťujících
odvoz odpadků, dovoz
stavebního materiálu
i těžší techniky jezdících do lesů. Na Horním Sklenově pak byl
opraven vyústní objekt
u Holubů, kde hrozilo
propadnutí
vozovky
při projíždění těžších
vozidel.


Pokračování na další straně
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Co se podařilo vybudovat v roce 2013
Pokračování z předchozí strany

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 na Dolním Sklenově
u domu č. p. 82.
Celkové
náklady
těchto oprav činily 326
956,- Kč vč. DPH.
15. Dále byla provedena firmou Lesostavby
z Frýdku-Místku oprava místní komunikace
k domu č. p. 100, které
sousedí s katastrem
Hájova, za částku 117
732,- Kč včetně DPH.
Polovinu částky uhradilo město Příbor formou
účelového neinvestiční-

ho příspěvku mezi obcí
Hukvaldy a městem
Příbor.
16. Na hasičské zbrojnici na Hukvaldech byla
provedena firmou Ewerest oprava střechy za
částku 25 555,- Kč bez
DPH.
17. Na podzim 2013
byla provedena oprava
zdiva a fasády v hasičské
zbrojnici v Rychalticích.
Jednalo se o dokončení
opravy z loňského roku,
kdy se realizovala jen část
akce a byla opravena jen
polovina budovy. K realizaci prací byla vybrána
firma Jana Kosy za 171
450,- Kč. Práce spočívaly
v oklepání soklů, podřezání stěn, opravě fasády,
oklepání a natažení nových vnitřních omítek
a obklady v kuchyni. Důvodem k provedení prací
bylo neustálé vlhnutí zdí,

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu
sobota 31. 5. 2014, harmonogram sběru:
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.


26

Pokračování na staně 29

které doprovázelo opadávání vnějších i vnitřních omítek a zároveň
zvýšené náklady na otop
v důsledku nutnosti většího větrání místností.
Opravou fasády se zlepšily tepelné vlastnosti
a také estetický vzhled
budovy.
18. Na hukvaldském
hřbitově byla provedena kamenickou firmou
pana Karáska oprava
hrobu rodičů Leoše
Janáčka, kterou po dohodě s Obcí Hukvaldy
financovala brněnská
Nadace Leoše Janáčka.
Celkové náklady této
zakázky činily 15 657,Kč. Opravy spočívaly
v přebroušení nápisní
desky, vyčištění podstavce, výměně hlavy
Krista. Největší položkou celé opravy pak bylo
přepsání zlatého písma,

které už bylo hlavně
díky
povětrnostním
vlivům, značně poškozené.
19. Další investicí,
která přinese úsporu
finančních nákladů na
cestování našim občanům, bylo zpracování
projektu Prodloužení
linky MHD č. 5 z Frýdku-Místku na Hukvaldy
za částku 50 tisíc Kč
a následně pak zajištění
financování této linky.
V loňském roce činily
náklady 104 tisíce Kč za
pololetí, jelikož rozšíření
linky začalo 1. 7. 2013.
V letošním roce pak
bude zaplacena částka
208 tisíc Kč. Více informací o cestování MHD
Frýdek-Místek včetně
jízdního řádu je k dispozici na webových stránkách obce Hukvaldy.
Ivana Hrčková

Vítání nových občánků
Vzhledem k tomu, že stále nemáme k dispozici
údaje z centrálního registru obyvatel, obracíme
se s prosbou na rodiče, kteří se chtějí se svým
děťátkem zúčastnit vítání nových občánků do
svazku obce, aby se přihlásili na matrice Obecního úřadu na Hukvaldech.
Děkujeme za pochopení.
Marta Sobotíková, matrikářka

Kácení dřevin, pozor na přicházející změny!
V souvislosti s končícím obdobím
vegetačního klidu
vám sdělujeme pár
informací ke kácení
dřevin na nelesní
půdě.
Od 15. 7. 2013 je účinná nová vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č.
189/2013 Sb., o ochraně
dřevin a povolování jejich
kácení. Tato vyhláška
podstatně mění problematiku kácení dřevin.
Kdy lze kácet bez povolení a kdy ne?
Povolení ke kácení
dřevin, za předpokladu,
že tyto nejsou součástí
významného krajinného prvku, stromořadí
a nejedná se o památný
strom, se podle zákona
nevyžaduje:
- pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm
nad zemí,
- pro zapojené porosty dřevin, pokud plocha
kácených zapojených
porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
- pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití
jako plantáž dřevin,

- pro dřeviny rostoucí
v zahradách.
Zapojeným porostem
dřevin je soubor dřevin,
v němž se nadzemní
části dřevin jednoho patra vzájemně dotýkají,
prorůstají nebo překrývají, s výjimkou dřevin
tvořících stromořadí,
pokud obvod kmene
jednotlivých dřevin měřený ve výšce 130 cm
nad zemí nepřesahuje
80 cm (jestliže některá z dřevin v souboru
přesahuje uvedené rozměry, posuzuje se vždy
kromě výměry porostu,
jehož je součástí, jako
jednotlivá dřevina). Pokud má být kácen takový porost o výměře větší
než 40 m2, musí být
kácení povoleno i u dřevin o obvodu kmene ve
výši 130 cm menším než
80 cm.
Zahradou je pozemek u bytového domu
nebo rodinného domu
v zastavěném území
obce, který je stavebně
oplocený a nepřístupný veřejnosti. Všechny
tyto znaky musí zahrada splňovat současně.
Zahradou je pozemek
související se stavebním
pozemkem, na kterém
je umístěn bytový nebo

rodinný dům, definovaný podle stavebního
zákona. Tuto podmínku tedy nesplňují např.
pozemky v zahrádkářských osadách. Živý
plot, tedy rozhrada
tvořená dřevinami, za
stavební oplocení považována není.
Pokud je dřevina
součástí stromořadí,
musí být kácení povoleno i u dřevin o obvodu kmene ve výši 130
cm menším než 80
cm, a to i tehdy, jednáli se o zahradu, tedy
pozemek u bytového
domu nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, který
je stavebně oplocený
a nepřístupný veřejnosti. Stromořadím je
souvislá řada nejméně
deseti stromů s pravidelnými rozestupy. Za
stromořadí se nepovažují stromy, rostoucí v ovocných sadech
a plantážích – musí být
v katastru nemovitostí
vedeny jako ovocný sad
nebo plantáž, nejedná
se tedy o ovocný sad na
zahradě.
Žádost o povolení
ke kácení dřevin musí
vedle obecných náležitosti podání podle

správního řádu obsahovat:
- označení katastrálního území a parcely, na
které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační
zákres,
- doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského
vztahu žadatele k příslušným pozemkům,
vč. písemného souhlasu
vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku,
- specifikaci dřevin,
které mají být káceny,
zejména druhy dřevin,
jejich počet a obvod
kmene ve výšce 130 cm
nad zemí, pro kácení
zapojených
porostů
dřevin lze namísto počtu kácených dřevin
uvést výměru kácené
plochy s uvedením
druhového
zapojení
dřevin.
- zdůvodnění žádosti.
Povolení ke kácení
není nutné, lze-li kácet
dřeviny dle zákona na
oznámení. Na oznámení
lze kácet dřeviny z důvodu pěstebních tj. za účelem obnovy porostů nebo
při provádění výchovné
probírky porostů.
 Pokračování na další straně
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Kácení dřevin, pozor na přicházející změny!
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Při údržbě břehových porostů prováděné při správě toků,
k odstraňování dřevin
v ochranném pásmu
zařízení elektrizační
a plynárenské soustavy
prováděném při provozování těchto soustav
a z důvodů zdravotních. Oznámení o kácení dřevin musí vedle

obecných náležitostí
podle správního řádu
obsahovat
označení
katastrálního území
a parcely, na které se
dřeviny
nacházejí,
stručný popis umístění dřevina situační
zákres, doložení vlastnického práva nebo
uživatelského
vztahu, včetně souhlasu
vlastníka
pozemku

s kácením, specifikaci dřevin, zdůvodnění
oznámení.
V případě havarijního kácení dřevin to
znamená kácení dřevin,
jejichž stavem je zřejmě
a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo
hrozí-li škoda značného
rozsahu, je povinností
doložit skutečnosti nasvědčující tomu, že byly

splněny podmínky pro
tento postup.
Kácení dřevin se provádí zpravidla v období
jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí
období
přirozeného
útlumu fyziologických
a ekologických funkcí
dřeviny tj. období od
1. října do 31. března.
Marta Sobotíková

Dostihla nás minulost! ... nález hromadného válečného hrobu
Někdy se spojí
současná událost
s událostí minulou,
již historickou, snad
i pozapomenutou.
Tak tomu bylo letos
v únoru při budování
kanalizace v naší
obci.
Při bagrování se v Rychalticích při vysypání
výkopu objevily kosti.
Vedoucí stavby Eurovie
pan Macek o nálezu informoval pana starostu
Mgr. Luďka Bujnoška,
také Policii ČR a archeology. Není známo, že by
v minulosti v Rychalticích
došlo k tragédii, při níž
by bylo větší množství
mrtvých, takže vznikla
domněnka, že by se moh-
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lo jednat o pozůstatky
z hromadného hrobu německých vojáků padlých
na konci 2. světové války
na území Rychaltic. Byla
jsem oslovena Policií, zda
jako kronikářka o existenci hrobu vím. V kronikách – obecních, školních
i farních – je konec války
v naší obci popsán dosti
podrobně, ale o pohřbení
německých vojáků v prostoru, kde byly kosterní
pozůstatky
objeveny,
není ani zmínka. Všichni
pisatelé píší pouze o pochování ruských vojáků
na rychaltickém hřbitově,
dokonce se zachovala fotografie z pohřbu s knězem. Byl to tehdy P. Alois
Urban. Píše se též o jejich
pozdější exhumaci a pře-

vezení na ústřední hřbitov
ve Frýdku-Místku. Pouze
kronika rychaltické školy,
pisatelem byl tehdejší řídící školy Josef Zátopek,
zaznamenala, že padlé
Němce a hlavně velký počet koní po náletu 2. května odváželi Němci pryč
– píše „soukmenovci“.
O tom, že v Rychalticích
v blízkosti Dvorského
mostu u místní silnice „Za
vodou“ se hrob vojáků nalézá, se vědělo z vyprávění
pamětníků. Vzpomínky
se poněkud rozcházely co
do počtu padlých, i v tom,
zda tam byly pohřbeny
pouze osoby nebo také
mrtví koně, kterých bylo
po bojích větší množství.
Policie, která kolem nálezu provádí šetření, zjišťo-

vání, zda se skutečně jedná o pozůstatky padlých
vojáků, požádala o záznamy z kronik. Ty jsem
jim poskytla, ovšem, jak
jsem již uvedla, pohřbení
německých vojáků se netýkaly.
Protože si myslím, že
by měly být zaznamenány všechny události,
i ty o padlých Němcích,
budu pátrat dále, takže
by mě potěšilo, kdyby se
pamětníci ozvali.
Není dosud skončeno
šetření Policie a ani není
zpráva od archeologů.
O pokračování a výsledcích bych ráda napsala do
příštího čísla Hukvaldského občasníku.
Karla Klečková,
kronikářka

Vzpomínka na našeho rodáka
„Moje Lašsko:
Kraj krásný, lid tichý,
nářečí měkké, jak bys
máslo krájel“.
Hukvaldy, 22. května 1928,

Dr. Leoš Janáček
Nejslavnějším rodákem naší obce by byl
bezpochyby
hudební
skladatel PhDr. Leoš
Janáček. Letos 3. července uplyne 160 let od

jeho narození (v bývalé
hukvaldské škole nad
kostelem sv. Maxmiliána).
Tento náš rodák
předběhl
geniálním
dílem vývoj české
i světové hudby o řadu
desetiletí. Dodnes je
ve světě považován za
hlavního představitele
české moderní hudby. Vytvořil totiž nový
styl zvaný český hudební realismus, když

v letech 1894 – 1903
zkomponoval
operu
„Její pastorkyňa“. Ta
byla ve své době považována za výstřední.
Setkala se s nepochopením pro využití přirozeného rytmu lidové
mluvy. Dodnes však
vyvolává u znalců hudby nadšené ovace.
Leoš Janáček se na
Hukvaldech
narodil
a nedaleko, v ostravském sanatoriu 12.

srpna 1928, ve svých 74
letech, také zemřel.
Z dosavadních našich
deseti čestných občanů
byl v pořadí třetím, jemuž bylo čestné občanství uděleno. Stalo se
tak v roce 1916.
Připomenutím
160 tého výročí narození
tohoto hudebního génia
je pouze malým poděkováním za proslavení naší
krásné obce.
Zdeněk Hubeňák, st.
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Sběr použitých pneumatik
v obci Hukvaldy
Použité pneumatiky bude možno ukládat
od 28. do 30. května 2014 na sběrné místo u hasičské zbrojnice v Rychalticích.
Sběrné místo bude označeno tabulkou.
Pneumatiky odkládejte pouze bez kovových
ráfků.
Pneumatiky budou odvezeny 31. května 2014.
Po tomto termínu bude přísný zákaz odkládání pneumatik.
Udržujte, prosím, pořádek na tomto sběrném
místě.
Ing. Ivana Hrčková, místostarostka

NEBEZPEČNÉ ODPADY
mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery,
použité obaly od postřiků a jiné chemikálie,
zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé
a nebezpečné léky.
ROZBITÉ ČI ROZEBRANÉ,
televizory, monitory, obrazovky, rádia, počítače,
lednice, mrazničky, sporáky, pračky
VELKOOBJEMOVÉ ODPADY
skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace
ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ
POUZE KOMPLETNÍ – NEROZEBRANÉ!!!
lednice, mrazničky, sporáky, pračky, mikrovlnné trouby, fritovací hrnce, varné konvice,
vařiče, myčky nádobí, vysavače, žehličky,
váhy, zářivky, výbojky, monitory, tiskárny,
televizory, rádia, videorekordéry, telefony
a ostatní domácí spotřebiče.
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Rozpočet obce Hukvaldy na rok 2014
Dne 5. 3. 2014 schválilo Zastupitelstvo obce
Hukvaldy rozpočet na rok
2014. Členové zastupitelstva rozhodli o využití
financí na drobné i větší
investiční akce, příspěvky
na činnost a další neinvestiční výdaje. Ráda bych
touto cestou o schváleném rozpočtu informovala občany.
1. V nejbližší době
máme naplánováno rozšíření parkoviště u ZŠ a MŠ
Leoše Janáčka o ploše
150 m2 před vstupem do
mateřské školy a tělocvičny. Předpokládaná investice je 200 tisíc Kč. Touto
úpravou vznikne parkoviště pro 12 aut s kolmým
stáním ke školnímu plotu.
Hlavním důvodem k tomuto záměru byly velké
problémy při parkování
a projíždění aut zvlášť
v ranních hodinách, kdy
najednou přiváží mnoho
rodičů své děti do školy.
Tímto rozšířením bude
umožněn i obousměrný
provoz a hlavně se zvýší
přehlednost a bezpečnost
silničního provozu.
2. Dům s pečovatelskou službou: výměna
vstupních dvoukřídlových dveří v obou
vchodech za 30 tisíc Kč. Hlavním důvo-
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dem je špatné otevírání a velká netěsnost.
3. Rodný dům Leoše
Janáčka: výměna dřevěných oken v celé budově
z důvodu velmi špatného
stavu netěsnosti za 1 200
tisíc Kč. Na tuto výměnu
už jsme dvakrát žádali
o dotaci z MAS Pobeskydí a Moravskoslezského
kraje. Bohužel v těchto
dotačních titulech dostaly přednost jiné kulturní
památky.
4. Čištění mlýnského
náhonu a jeho další údržba v části Dolní Sklenov
za částku 200 tisíc Kč.
5. Dětské prvky v parčíku za kulturním domem
v Rychalticích na travnaté
ploše za hřištěm s umělým povrchem za částku
118,7 tis. Kč. Na tuto akci
jsme také žádali o dotaci
z MAS Pobeskydí, bohužel neúspěšně, ale původní podíl obce jsme v rozpočtu ponechali. Dalším
příspěvkem na vybudování dětského hřiště bude
příspěvek 10 tisíc Kč z Nadace O2, o který požádali
mladí členové SDH Rychaltice s tím, že na podzim
mohou požádat o další finance na pořízení dalších
prvků. V těchto místech
vznikne pěkné zázemí
zvlášť pro maminky s ma-

lými dětmi, které zde už
dlouho chybělo.
6. Příspěvek Obci
Fryčovice ve výši 100 tisíc
Kč na vybudování veřejného osvětlení v části Krnalovice, na které nebylo
při stavbě dálnice v projektu pamatováno a nyní
je musí zafinancovat obě
obce ze svých rozpočtů.
7. Nákup kompostérů: Obec Hukvaldy
podala žádost o dotaci
z Ministerstva životního
prostředí na nákup 500
kusů kompostérů pro
své obyvatele. Celkové
náklady této akce jsou ve
výši 1 200 tisíc Kč, požadovaný podíl obce je 121
tisíc Kč.
8. Oprava smuteční obřadní síně v Rychalticích:
400 tisíc Kč na opravu
fasády, vstupu, prasklých
zdí, vybudování chodníku kolem budovy.
9. Zhotovení dalších
lavic do obřadní síně v Rychalticích ve výši 20 tisíc Kč.
10. Oprava vstupní
hřbitovní brány před kostelem v Rychalticích za
částku 30 tisíc Kč.
11. Rekultivace skládky za 9 400 tisíc Kč. Nyní
je ve zpracování technická dokumentace pro provedení stavby, v nejbližší

době bude vyhlášeno
výběrové řízení na zhotovitele stavby. Rekultivace
začne v druhé polovině
roku 2014.
12. Projekt na rekonstrukci mostu u Štefka ve
výši 200 tisíc Kč, předpokládaní náklady na rekonstrukci jsou 2 miliony Kč.
13. Projekt na vybudování chodníku z Dolního
Sklenova do Rychaltic za
částku 190 tisíc Kč. Projekt je před dokončením.
V rozpočtu je dále finanční částka na zpracování
žádosti o dotaci na samotné vybudování chodníku
ve výši 97 tisíc Kč. O dotaci bude požádáno při nejbližším vyhlášení vhodného dotačního titulu.
14. Zpracování projektu na cyklostezku
a prodloužení staré cesty z Krnalovic do Rychaltic za částku 200 tisíc
Kč, která byla zaslepena z důvodu výstavby
dálnice. Prodloužení
této cesty by usnadnilo a hlavně zkrátilo
přístup obyvatel Krnalovic do Rychaltic ke
zdravotnímu středisku,
autobusům atd.
15. Příspěvek na dopravní obslužnost společnosti ARRIVA Ostrava
v částce 92,3 tisíc Kč.

16. Příspěvek na dopravní obslužnost ČSAD
Ostrava ve výši 208 tisíc
Kč na provoz MHD,
linky č. 5 z Frýdku-Místku na Hukvaldy
a zpět.
17. Nákup nových
dopravních značek a výměna zrcadla za částku
30 tisíc Kč.
18. Vybudování zavlažovacího zařízení fotbalového hřiště v areálu TJ
Sokol Hukvaldy ve výši
320 tisíc Kč.
19. Žádost o dotaci na
přeshraniční spolupráci
se slovenským Strečnem
na vzájemné setkání seniorů obou obcí s názvem
Hrady nás spojují. V tomto dotačním titulu je povinné předfinancování
celé akce v částce 250 tisíc
Kč, která bude v případě
úspěšné žádosti vrácena
ve výši 222,5 tisíc Kč. Podíl obce bude činit 37, 5
tisíc Kč.
20. Dále jsou naplánovány drobné opra-

vy obecního majetku:
oprava prasklé zdi pod
stánkem u oborní brány na Hukvaldech ve
výši 30 tisíc Kč, oprava elektřiny v Krámku
a Cukrárně na Hukvaldech v částce 15 tisíc
Kč, oprava podlahy ve
Večerce pod hradem ve
výši 30 tisíc Kč, výměna
lavic v amfiteátru v oboře ve výši 30 tisíc Kč.
21. Zpracování dokumentu
Energetická
náročnost budov obce ve
výši 99,8 tisíc Kč. Tento
audit je povinný podle
zákona o hospodaření pro
organizační složky státu,
kraje, obce a příspěvkové
organizace od roční spotřeby energie 1.500 GJ.
22. Na opravy místních komunikací mimo
výstavbu kanalizace je
v rozpočtu obce počítáno
s částkou 250 tisíc Kč.
23. Činnost Klubu
seniorů: 100 tisíc Kč
na údržbu a provoz
klubovny,
zájezdy

a další kulturní činnost.
24. Příspěvek SDH
Hukvaldy: 195,5 tisíc Kč
na zajištění činnosti spojené s dobrovolnou požární ochranou, pohonné
hmoty, výstroj a výzbroj,
školení, lékařské prohlídky, otop a opravu vodovodní přípojky.
25. Činnost SDH Rychaltice ve výši 254,1 tisíc
Kč na zajištění činnosti
spojené s dobrovolnou
požární ochranou, revize, energie, údržbu Avie,
výstroj a výzbroj, školení.
26. Dotace na činnost
TJ Sokol Hukvaldy ve výši
270 tisíc Kč na provozní
činnost.
27. V rozpočtu obce je
částka 780 tisíc Kč určená
na náhradní výsadbu, která bude proinvestována
do konce listopadu 2014.
Byla navržena alej stromů
podél nově vybudované
komunikace z Rychaltic
do Krnalovic směrem ke
hnojišti.

28. Příspěvek Lukáši
Šplíchalovi na sportovní
činnost a reprezentaci
obce ve výši 18 tisíc Kč.
29. Příspěvek futsalovému týmu Růžové
tlapičky ve výši 20 tisíc
Kč a na zajištění činnosti
a reprezentaci obce.
30. Příspěvek Mysliveckému sdružení Hukvaldy na léčiva ve výši
5 tisíc Kč.
31. Příspěvek Českému
svazu včelařů Rychaltice
na léčiva ve výši 3 tisíce Kč,
32. Příspěvek Společnosti pro dechovou hudbu ve Frýdku-Místku,
kde hrají hudebníci z naší
obce, ve výši 10 tisíc Kč na
činnost.
33. Obec Hukvaldy
má úvěr u České spořitelny ve výši 15 milionů Kč na spolufinancování velké investiční
akce na Odkanalizování
obcí Hukvaldy, Fryčovice a Brušperk.
Ivana Hrčková

Nálepky k označení popelnic na rok 2014
Upozorňujeme spoluobčany, že nálepky na označení popelnic jsou jiné, než byly v roce 2013!
Nálepky na popelnice modré barvy pro rok 2014 obdržíte po zaplacení poplatku za komunální odpad.
Nálepku nalepte viditelně na popelnici!
Popelnice je nutno označit nejpozději do 30. 4. 2014.
Po tomto termínu nebudou popelnice bez platné nálepky vyváženy.
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Stručný zápis z jednání Rady obce Hukvaldy
Rada Obce Hukvaldy
se od minulého jednání ZO sešla v termínech 16. 12. 2013,
14. 1. 2014, 3. 2. 2014
a 17. 2. 2014.
Mezi nejdůležitější
body jednání patřilo:
1. Schválení zadávacích podmínek pro
dodavatele těžebních
a pěstebních prací pro
období 2014 – 2016
podle plánu činnosti
v lese, který zpracoval
lesní hospodář Ing. Dušan Vyvial a zároveň
vyhlášení výběrového
řízení na dodavatele
těžebních a pěstebních
prací v obecním lese na
období 2014 – 2016.
2. RO po projednání
doporučila schválit prodej části pozemku parc.
č. 227/4 a zast. plochy
a 1200/2 pozemku
panu Květoslavu Fojtíkovi z důvodu, že tyto
pozemky byly zastavěny stavbou rodinného
domku, které vyplynulo
při zpracování geometrického plánu, a dům
byl postaven v roce
1960. Navrhovaná částka je 100,- Kč/m2.
3. RO schválila peněžitý dar Petře Mifkovičové z Rychaltic za
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příkladnou reprezentaci obce v hasičském
sportu a za první místo
na olympiádě v běhu
přes překážky. Dar jí byl
předán na prosincové
výroční schůzi SDH Rychaltice.
4. RO schválila uzavření přílohy č. 1/2014
ke smlouvě o dílo s Frýdeckou skládkou, jejímž
předmětem je stanovení
cen za svoz skla, papíru, a plastů z nádob na
separovaný sběr, která
byla upravována z důvodu přidání 2 svozů
nádob na plasty, jedná
se o svoz 1x týdně v období od začátku května
až do konce září, tzn.
navýšení z 35 svozů na
37 svozů za rok, celkem
se jedná o 8 276,-Kč bez
DPH za rok. Poslední
schválená cena byla
93 172,-Kč za čtvrtletí,
tj. 372 688,-Kč bez DPH
za rok, z čehož vyplývá
celková nová navýšená
cena 380 964,-Kč bez
DPH. K navýšení počtu
svozů vedlo přeplňování kontejnerů na plasty
v tomto období.
Pro informaci podle smlouvy se jedná
o 89 kusů nádob s pravidelným
vývozem
podle harmonogramu

a 4 kusů nádob u obou
hřbitovů na telefonickou výzvu (barevné sklo
240,-Kč/1 svoz a plasty
136,-Kč/ 1 svoz), barevné sklo 12 odvozů, bílé
sklo 12 odvozů, papír
18 odvozů a plasty 37
odvozů.
5. RO schválila uzavření přílohy č. 12 ke
smlouvě o výpůjčce
ze dne 15. 1. 2013 se
ZŠ a MŠ Leoše Janáčka, jedná se o úpravu
cen budovy č. p. 162
z důvodu technického
zhodnocení vestavby
WC v mateřské škole
(551 008,- Kč) a rekonstrukce stávajícího sociálního zařízení v mateřské škole (977 252,- Kč),
oplocení školního arboreta (36 044,- Kč).
6. RO schválila uzavření dohody o přefakturování spotřeby vody
v budově ZŠ a MŠ z důvodu zahájení režimu
odpočtu DPH u služeb
v DPS.
7. RO vzal na vědomí
žádost ZL Production
s. r. o., která zastupuje
hudební skupinu Kryštof, o pronájem amfiteátru v oboře na Hukvaldech za účelem pořádání
prázdninového kempu
spojeného s koncertem

skupiny a hostů s tím, že
bude ve věci dále jednáno
s majitelem obory.
8. RO schválila poskytnutí stolního kalendáře obce Hukvaldy na
rok 2014 v počtu jeden
kus zdarma do každé
domácnosti.
9. RO schválila plán
financování obnovy vodovodů v majetku obce
Hukvaldy. Obec vlastní
vodovodní řad na chatovišti, který provozuje
SmVaK.
Povinností
vlastníka je naplánovat
finanční prostředky na
obnovy vodovodů, zatím jsme vázáni dotací,
záměrem obce je v budoucnosti vodovodní
řad prodat provozovateli.
10. RO schválila
vyúčtování dotace TJ
Sokol Hukvaldy poskytnuté v roce 2013 ve výši
264 650,- Kč, kdy limit
nebyl ve dvou případech
vyčerpán.
11. RO souhlasila
s prodloužením doby
zapůjčení obrazů akademického
malíře
J. V. Sládka ZŠ Vojtěcha
Martínka v Brušperku
do konce roku 2019.
12. RO schválila
úlevu na nájemném
z použití společenské-

ho sálu ZŠ a MŠ Leoše
Janáčka na propagaci
akce Lukáše Šplíchala,
který úspěšně reprezentuje obec ve sjezdu
na horském kole, nájem bude hrazen ve výši
2 000,- Kč + spotřebovaná elektrická energie. Akce se bude konat
v měsíci březnu 2014.
Na programu bude
dopolední přednáška
o tomto extrémním
sportu pro děti ze školy s ukázkou základní
techniky jízd a promítání videí. Program bude
pokračovat večerní akcí
v sále školy opět s přednáškou a promítáním
videí ze závodů a bude
ukončena koncertem
rockové skupiny Black
Widow.
13. RO schválila
Smlouvu o veřejných zakázkách v přepravě cestujících, poskytnutí kompenzace veřejné služby
a organizačním zajištění
dopravní
obslužnosti mezi obcí Hukvaldy
a společností ARRIVA
Ostrava a Koordinátorem ODIS v částce
92 222,- Kč na rok 2014.
14. RO schválila podání žádosti o dotaci
z MAS Pobeskydí na
zhotovení
dětského
hřiště v prostoru areálu hřiště a výletiště

za bývalým kulturním
domem. Jednalo by se
o umístění houpaček,
skluzavky,
průlezek,
laviček a posilovacího
zařízení pro dospělé.
Žádost bohužel nebyla
schválena. V rozpočtu obce je částka původně určená na spolufinancování ve výši
118 900,- Kč, která by
se mohla přesto v rozpočtu ponechat a hřiště
letos vybudovat.
15. RO po projednání
a některých úpravách
v navrženém rozpočtu
obce Hukvaldy na rok
2014, na jehož návrhu se
podílel starosta, účetní
a místostarostka, doporučila ZO schválit rozpočet s tím, že na straně
příjmů je 25 385,9 tisíc
Kč a na straně výdajů
úvěr 15 milionů a přebytky z minulých let 7
615,4 tisíc Kč.
16. RO doporučila
schválit ZO Závěrečný
účet obce Hukvaldy za
rok 2014 a Účetní závěrku obce Hukvaldy za
rok 2013.
17. RO dále schválila
plán účetních odpisů
majetku obce Hukvaldy
na rok 2014 a vzala na
vědomí inventarizační zprávu o provedené
inventarizaci majetku
obce k 31. 12. 2013.

18. RO schválila
smlouvu o přefakturování spotřeby elektrické
energie s TJ Sokol Hukvaldy.
19. RO na základě
výsledků výběrového
řízení na dodavatele
těžebních a pěstebních
prací v obecních lesích
na období 2014 – 2016
schválila jako vítěznou
firmu Lesostavby, a. s.,
Frýdek-Místek.
20. RO uložila podat
žádost o dotaci z programu na přeshraniční
spolupráci z projektu
Region Bílé Karpaty
na podporu kulturní
a společenské výměny mezi seniory obce
Hukvaldy a Strečno.
Jedná se o vzájemnou
návštěvu seniorů obou
obcí s bohatým kulturním a poznávacím
programem, která by se
mohla v případě schválení dotace uskutečnit
během letních měsíců.
Celkové náklady by byly
250 000,- Kč, podíl obce
je 15 %, dotace 85 %
(Obec 37 500,- Kč a dotace 212 500,- Kč)
21. RO uložila podat
žádost o dotaci z Programu podpory obnovy
rozvoje venkova na vybudování naučné stezky
v obci. Tento dotační
titul vyhlásilo Minister-

stvo pro místní rozvoj
v Programu obnovy
a rozvoje venkova 2014
a jedná se o podporu
zapojení dětí a mládeže
do komunitního života
v obci. Na přípravě se
spolu s hukvaldskými
turisty podílely děti
základní školy, které
v rámci projektových
dnů navrhovaly podobu
naučné stezky a návrhy
turistických razítek na
téma Leoš Janáček, jeho
rodiště, mládí, vzdělání,
tvorba a další náměty
k místům, kde by byly
umístěny informační
tabule.
22. RO vzala na vědomí informaci o přípravě
akce rekultivace skládky
TDO Hukvaldy. Probíhá
příprava výběrového řízení na zhotovitele stavby.
Podle nových pravidel je
potřeba zpracovat dokumentaci pro provedení
stavby a doměření stavby.
Na tuto činnost vybrala RO firmu BAD spol.
s r.o. z Ostravy za částku
75 333,- Kč vč. DPH.
23. RO vybrala a schválila jako provozovatele
Informačního centra na
období 2014 – 2016 Fond
Janáčkovy Hukvaldy o. s.
s příspěvkem na mzdové náklady pracovníků
v částce 115 000,- Kč.


Pokračování na další straně
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24. RO schválila
smlouvu o poskytnutí
finančního příspěvku
ve výši 100 000,- Kč
obci Hukvaldy na zabezpečení akce Lašské
hry, která se bude konat
14. 6. 2014.
25. RO uložila jednat
věci zapojení občanů do
projektu vyhlášeného
MŠMT ČR v programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jedná
se o proškolení obyvatelstva v základních do-

vednostech nezbytných
v běžném životě a zároveň zvyšujících jejich
uplatnitelnost na trhu
práce.
Vzdělávací aktivity
budou zaměřeny na
právní vzdělávání s důrazem na nový Občanský zákoník, finanční
gramotnost (dluhová
past, rodinný rozpočet,
úvěry a práva a povinnosti s nimi spojené,
předcházené exekucím, osobní bankrot),
základní
počítačové

dovednosti (základy
práce s počítačem, základy používání internetu, rozvoj ostatních
digitálních
kompetencí, jejichž použití
je nutné k usnadnění
řešení běžných operací pomocí digitálních
technologií), základy
podnikání s důrazem
na nový Občanský zákoník, živnostenský
zákon, základy z oblasti daní a účetnictví
a spotřebitelská gramotnost
(orientace

na trhu, rozpoznání
cenových praktik, prevence před podvodným
jednáním firem, práva
spotřebitele). V rámci
tohoto projektu bude
možno nakoupit zařízení jako je software,
vzdělávací programy,
výukový materiál, dataprojektory, počítače, tiskárny, zařízení
přednáškové místnosti, které po ukončení
projektu
zůstanou
v majetku obce.
Ivana Hrčková

Splatnost místních poplatků pro rok 2014
Místní poplatek za psa 100,- Kč/rok - splatnost do 31. 3. 2014.
Místní poplatek za komunální odpad - občané 450,- Kč/osobu/rok
Při poskytnutí úlevy na ekologické topení (nutno vyplnit prohlášení) 338,- Kč/osobu/rok
Splatnost do 30. 4. 2014.
Místní poplatek za komunální odpad - chataři 700,- Kč/ objekt/rok - splatnost do 30. 4. 2014.
Nálepky k označení popelnic na rok 2014
Upozorňujeme spoluobčany, že nálepky na označení popelnic jsou jiné, než byly v roce 2013!
Nálepky na popelnice modré barvy pro rok 2014 obdržíte po zaplacení poplatku za komunální odpad.
Nálepku nalepte viditelně na popelnici!
Popelnice je nutno označit nejpozději do 30. 4. 2014.

Po tomto termínu nebudou popelnice bez platné nálepky vyváženy
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Následující příspěvky neprošly redakční úpravou
a v nich obsažené názory nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Ovzduší a životní prostředí ovlivňujeme především my sami
Dne 5. 3. 2014 jsem na kabelové televizi sledovala zasedání Zastupitelstva obce Hukvaldy.
Vše probíhalo dle plánu věcně a stručně. Co mě však nejvíce zarazilo, bylo chování Ing.
Žáčka vůči paní místostarostce. Stále stejná písnička. Zajímalo by mě a určitě i ostatní občany
naší obce, co udělal pro zlepšení ovzduší a životního prostředí pan Žáček on sám. Zvlášť,
když jsem se dokonce nyní dozvěděla, že je členem Komise pro životní prostředí
Moravskoslezského kraje! Ono je hezké stále někoho osočovat a napadat, ale daleko složitější
je něco pro to udělat. Můj názor je ten, že paní místostarostka udělala pro tuto věc maximum a
stále se angažuje. Místo, abychom my občané byli nápomocni a pro své životní prostředí také
něco prospěšného vymysleli a udělali, musíme se stále k tomuto problému zbytečně vracet.
Vždyť každý ví, co je psáno v občasnících, co dělat s lidmi, kteří nerespektují ochranu ŽP a
snaží se nám tak znepříjemňovat náš společný životodárný vzduch.
Vím, že v dnešní době je situace velmi složitá, ale aby někdo pálil PET lahve a další
umělohmotné obaly je trestuhodné. Kvůli úspoře pár korun tito lidé ničí zdraví nás všech.
Vždyť máme zajištěn sběr veškerého odpadu, máme možnost třídit odpad do speciálních
kontejnerů na papír, plast i sklo po celé obci. Dostali jsme do každé domácnosti sadu třídících
tašek, takže spíš jde o pohodlnost lidí. Myslím si, že nemusím připomínat, že tato hmota
obsahuje velké množství karcinogenních látek. Proto narozené děti a mnoho dospělých trpí
alergiemi a závažnými civilizačními chorobami.
Každý občan v naší obci by měl sám dbát na to, aby nedocházelo k znečištění ovzduší a jak
bylo v našem regionu v určitých obcích postupováno, například upozorňovat na hříšníky a
konkrétní osoby na nedostatky a uveřejňovat na tabuli cti, kterou navrhuji pro obec zřídit.
Dále navrhuji, aby byla v našem občasníku rubrika „Otázky našich občanů“, kde budou
zveřejňovány dotazy občanů, ať pozitivní či negativní, na které bude ihned odpovězeno.
Bylo by vhodné, aby se občané více angažovali o zvelebování naší obce, přiložili sami ruku k
dílu a pořád jen nečekali, že to za ně někdo udělá. A přitom stačí tak málo. Každá sebemenší
práce a účast na čemkoliv poslouží nakonec nám všem.
Jiřina Hložanková
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Péče o studánky v Beskydech a Podbeskydí (v Hukvaldech)
Český svaz ochránců přírody Valašské Meziříčí s podporou Nadačního Fondu Hyundai od
roku 2008 vyhledává studánky a prameny v Beskydech i Podbeskydí. Zároveň sleduje jejích
stav a snaží se zachraňovat a zároveň nacházet tzv. patrony – dobrovolníky, kteří o ně budou
dlouhodobě pečovat.
V roce 2012 byl zahájen nový projekt „Péče o studánky v Beskydech a Podbeskydí“, který má
za cíl zastřešit 10 studánek v okresech Nový Jičín a Frýdek-Místek, informovat, oslovit a
zapojit veřejnost do aktivní péče o drobné vodní zdroje. V projektu jde o obnovení vztahu lidí
ke studánkám a pramenům a motivovat je, aby sami měli zájem se o ně starat a byli na svou
práci hrdí.
Systém péče o studánky a prameny je tvorba turistických, estetických a atraktivních míst,
která tak mohou sloužit k relaxaci. Studánky se tak stávají významným krajinotvorným
prvkem, který odráží přístup ke krajině a zájem o její historií. Většina studánek byla
v minulosti vybudována jako zdroje pitné vody lesníky a sedláky. Také se tyto zdroje vody
často používaly pro napájení dobytka.
Rozhodnutím radních a zásluhou vedení obce Hukvaldy ve volebním období 1998- 2002 byly
realizovány dva podobné projekty. V té době Hukvaldy předčily aktivitu Českého svazu
ochránců přírody a o úpravách studánek rozhodli sami.
Jednalo se o „Mločí studánku“ která je ukrytá v lese nad Rychalticemi, v lese nad Božími
muky. Studánka byla vyzděna z kamenů. Voda z ní vytékala kaskádou dřevěných žlabů do
lesní bystřiny. Po té byla studánka zakryta dřevěnou stříškou. V okolí byly upravené příchozí
cestičky, dvě lavičky sloužily milovníkům přírody k odpočinku, k posezení v přítmí lesa a
bublajících pramínků. Druhý projekt se jmenuje „Korýtka“ a je to vytékající pramen
z Fojtových vrchů. V minulosti prý především sloužil k napájení dobytka, v současnosti již
tolik krav v obci není a tak je místo jen hojně využíváno turisty. Tento prostor byl upraven,
byla postavena kamenná zídka z které potrubím vytékala voda do kamenného žlabu, který
ústil do kamenného koryta. Byl osazen dvěma lavičkami pro posezení pod velikými vrbami.
Obě studánky nebylo třeba speciálně udržovat, ale jistou starost potřebovaly.
Vlivem nezájmu je dnešní stav tristní. Když přestala téct voda v Korýtkách, pustila se obec
do opravy. Co vzniklo z melioračního cvičení si můžeme prohlédnout při případné návštěvě.
Pod zídkou močál, nad zídkou rozhrnutá celina. Vedle vyústění melioračních trubek. Stejné,
ne-li horší, je to s Mločí studánkou. Zborcené opěrné zídky přístupové cestičky, nefunkční
dřevěné žlaby. Voda se ztratila neznámo kam. Je zřejmé, že náskok, který měly Hukvaldy
v péči o tyto lokality jsme ztratili.
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Reakce na článek Péče o studánky
Volně bych navázal na článek pan Ing. Luďka Žáčka, kterým nám nastínil žalostný stav místních
studánek. Chtěli bychom upřesnit a vyjasnit mylné informace v tomto článku.
Problém s podmáčením byl dlouhodobého charakteru cca 40 let a byl zapříčiněný špatnou
výstavbou potrubí v minulosti, které bylo kamenné, proutěné a často se muselo opravovat
svépomoci „látalo se, jak se dalo“.
„Meliorační cvičení“ na studánce v Korýtkách bylo prováděno s omezeným rozpočtem. Práce jsme
se snažili provést s minimálními náklady a snahou o dlouhodobé vyřešení problému, za vzájemné
spolupráce zemědělského družstva Beskyd Agro Palkovice, a. s., a Obce Hukvaldy. Obec Hukvaldy
platila náklady na pokrytí materiálů a zemědělské družstvo hradilo výkopové práce, zásyp zeminou
a terénní úpravy v celém rozsahu. Potrubí bylo nahrazeno potrubím z PVC za dodržení všech
technologických postupů i montážních předpisů tak, aby se problém s podmáčením okolního terénu
jednou provždy vyřešil.
Velmi nás potěšila pozitivní reakce agronoma družstva pana Kozy i dalších spoluobčanů na naši
snahu odstranit dlouhotrvající problém s podmáčením pozemků přilehlých ke studánce.
Díky naší péči jsou Korýtka pěknější, hlavně sušší, a slouží všem kolemjdoucím k příjemnému
zastavení a relaxaci.
pracovníci obce Hukvaldy
Luděk Boháč a Pavel Vávra
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Výběrové řízení po hukvaldsku
Kritizoval jsem vedení obce za to, že obec má na pojištění majetku, odpovědnosti a silničních
vozidel uzavřeno výhradní zastoupení s makléřskou firmou (v případě OÚ Hukvaldy je to
Renomia). Pracuji v tomto oboru více než deset let a vím proč. Pokud osloví zájemce více
pojišťoven, tak se tyto pojišťovny zásluhou silné konkurence předhánějí v nabízení výhod,
benefitů a hlavně ceny. Pokud oslovíte makléřskou firmu, tak do soutěže nemůžou vstupovat s
nabídkami pojišťovny individuálně a vítěz je znám předem. Vždy je to makléřská firma. Ona
sice dodá několik nabídek za pojišťovny, ale je jí prakticky jedno, která vyhraje.
Smlouva se sice podepíše s vítěznou pojišťovnou, ale provize zůstávají makléřské společnosti.
První varianta je sice mnohem pracnější a náročnější na posouzení nabídek, ale přináší úspory.
Rada obce zvolila mnohem pohodlnější variantu. Dle zápisu z RO: provedla prostřednictvím
firmy Renomia výběrové řízení na nejvýhodnější nabídku pojistného programu. Ta pak
oslovila 11 pojišťoven, přišla s 5 nabídkami a odborníci z rady obce vybrali pojišťovnu
Slávia.
Nekritizuji a ani nezpochybňuji výběr pojišťovny Slávia. Důrazně kritizuji způsob provedení
výběrového řízení! Renomia měla výhradní zastoupení pro pojišťovací služby i před tímto
pseudo výběrovým řízením a byla tedy zvýhodněna. Co se pak tím mohlo změnit? Hledal
jsem v zápisech z RO nějaké zadávací podmínky, možná někde jsou, ale já jsem je nenašel. A
pokud ano, tak kdo a na základě čeho je vytvořil?
Vlk se nažral a koza zůstala úplně celá. Rada provedla výběrové řízení svým typicky
pohodlným způsobem a znovu ukázala svoji úroveň.
Ing. Petratur Antonín, zastupitel obce
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Pojistné smlouvy obce Hukvaldy.
Tento můj příspěvek je reakcí na článek zastupitele ing. Antonína Petratura s názvem „Výběrová řízení po
hukvaldsku“.
Nemám pocit, že by bylo něco uděláno špatně, spíš jde o nepochopení skutečnosti. Ing. Petratur píše, že obec
má smlouvu o pojištění majetku a silničních vozidel se společností RENOMIA. To je bohužel omyl, obec má od
1.7.2013 uzavřenou smlouvu na pojištění majetku a odpovědnosti na újmu či škodu se Slavia pojišťovnou a
pojištění silničních vozidel – pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla s Českou
podnikatelskou pojišťovnou, s UNIQUA pojišťovnou, havarijní pojištění pak s Českou podnikatelskou
pojišťovnou.
Jen na vysvětlení: Kdyby ing. Petratur ještě víc hledal ve starších zápisech, tak by zjistil, že už v únoru 2010
tehdejší vedení obce uzavřelo Smlouvu o zprostředkování, správě pojištění a poradenské činnosti s pojišťovací
makléřskou společností RENOMIA, a.s.. Předmětem této smlouvy je závazek makléře (RENOMIA,a.s.) poskytovat
Obci Hukvaldy poradenské služby v oblasti pojišťovnictví, zprostředkovat uzavření pojistných smluv a zajistit
správu smluv ve prospěch Obce Hukvaldy.
RENOMIA se zavazuje poskytovat tyto služby:
1. Zpracovávat nabídky pojištění dle požadavku zájemce
2. Zprostředkovávat uzavření pojistných smluv
3. Asistovat při likvidaci pojistných událostí až do jejich úplného vyřízení
4. Provádět aktualizaci pojištění v souvislosti se změnami dle požadavku zájemce
5. Na základě požadavku zájemce poskytovat konzultační a poradenskou činnost v oblasti pojištění.
Zároveň byla společnosti RENOMIA udělena Plná moc k zastoupení za účelem zpracování nabídky pojištění,
zprostředkování sjednání, rozšíření, popřípadě přepracování pojistných smluv mezi Obcí Hukvaldy a
pojišťovnami, k zastoupení obce při řešení jeho škodných a pojistných událostí.
Nejvýznamější pro každou obec je pojištění jejího majetku a odpovědnosti na škodách vůči třetím osobám.
Společnost RENOMIA nemá oprávnění podepisovat za Obec Hukvaldy pojistné smlouvy ani jiné dokumenty
související s pojištěním.
Od 1.7.2010 byla uzavřena opět minulým vedením na dobu tří let Smlouva o pojištění majetku a odpovědnosti
s pojišťovnou Generali. S jejím pojistným plněním jsme byli velmi spokojeni, každá hlášená pojistná událost na
majetku obce či řešení odpovědnosti byla v plné výši uspokojena se spoluúčastí 1000,-Kč na každou pojistnou
událost. Řešení všech pojistných událostí vždy prováděla na základě námi poskytnutých údajů a dokumentů
společnost RENOMIA, jako správce pojištění.
K 1.7.2013 smlouva s pojišťovnou Generali skončila, protože byla uzavřená na dobu určitou. Společnost
RENOMIA jako odborník v oblasti pojištění zpracovala na základě námi poskytnutých podkladů, dosavadního
škodního průběhu nabídku pojistného programu pro obec.
V rámci výběrového řízení bylo osloveno 11 pojišťoven: Alianz, Česká podnikatelská pojišťovna, Česká
pojišťovna, ČSOB, Generali pojišťovna, Hasičská vzájemná pojišťovna, Kooperativa pojišťovna, Maxima
pojišťovna, Slavia pojišťovna, Triglav pojišťovna a UNIQA pojišťovna. Nabídku na pojištění podalo pouze 5
pojistitelů: Alianz, Hasičská vzájemná pojišťovna, Kooperativa, Maxima a Slávia. Bohužel pojišťovna Generali se
do výběrového řízení nepřihlásila. Kritériem pro výběr pojistitele byly především kvalita pojistných podmínek,
zkušenosti s pojištěním měst a obcí a systém a rychlost likvidace pojistných událostí. RENOMIA, opět zdůrazňuji
jako odborník v oblasti pojištění, posoudila nabídky všech zúčastněných pojišťoven a doporučila Radě obce
nabídku dvou pojišťoven, Slavia a Maxima.
Po posouzení nabídek Rada obce Hukvaldy rozhodla o uzavření nové smlouvy na pojištění majetku a
odpovědnosti s pojišťovnou Slavia, jejíž nabídka byla pro obec nejvýhodnější.
Ing. Petratur kritizuje způsob provedení výběrového řízení, které bylo zcela v souladu se zákonem č.137/2006
Sb. o veřejných zakázkách. Především bylo postupováno v souladu s § 6, odst. 1 – Zadavatel je povinen při
postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Ivana Hrčková
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Cyklosport–Prodej-Servis
Stará Ves nad Ondřejnicí
PRODEJ ELEKTROKOL! Možnost vyzkoušení!
výhradní prodejce Německých kol FOCUS!-Karbon

Prodej kol a doplňků na splátky bez ručitele!
Garanční opravy do měsíce zdarma.

Výběr z 200 kol na prodejně.
Oblečení a obuv pro cyklisty
Hokejky,brusle,lyže,tenisové rakety,míče,pálky
na stolní tenis,spací pytle a další sportovní zboží

Termo prádlo-MOIRA
Výprodej rybářských potřeb,sleva 50%

Možná platba kartou
Pracovní doba: Po-Pá 9,30----12,00 14,00----18,00
So-8,30-12,00
http://Cykloprikryl.wz.cz cyklosport1@seznam.cz
Stará Ves nad Ondřejnicí.ul.Petřvaldská 709
Martin Přikryl Mobil:603520428,
Tel.prodejna:558435264
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Uzávěrka příštího čísla Hukvaldského občasníku je 30. května 2014.
Termín uzávěrky pro příspěvky občanů a reklamu, které nejsou redakcí upravovány, je 6. června 2014.
Veškeré příspěvky zasílejte na adresu: mistostarosta@ihukvaldy.cz.
Prosím, řiďte se při psaní a zasílání příspěvků pokyny pro autory článků.
Hukvaldský občasník číslo 2/2014 vyjde koncem června.

