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Milí spoluobčané, nenapadá mě nic důležitějšího, co bych vám v roce 2021 měl popřát, než 

pevné zdraví a silnou imunitu. Věřme, že je Hrčava pro virus dostatečně drsná a navíc 

vysoko i daleko. A pokud by přece jen někoho z nás „ulovil“, doufám, že my na Hrčavě 

se s ním rychle a bez následků vypořádáme.   Starosta Marek Sikora  

                                                              

 

 



 

 

DOBRÁ ZPRÁVA 

V průběhu jara se bude rekonstruovat zhruba 3,6 km místních komunikací. Obec 

byla úspěšná v přeshraničním projektu s obcí Čierne pod názvem „Cyklocestou 

k historickému pohraničnímu pevnostnímu systému Šance-Valy“. Zároveň Vás 

žádáme o shovívavost při stavebních pracích v rámci realizace projektu.  

 

HRČAVA SE BAVÍ 
 

 

Westernový ples na Hrčavě 
V lednu se konal na Hrčavě první ročník nové společenské akce „WESTERNOVÝ 
PLES“. 

K tanci nám celou dobu krásně hrála kapela Šviháci.  

Díky pečlivé přípravy pořadatelů byla vytvořená skvělá atmosféra pohody a zábavy. 

Samozřejmě všichni účastníci k této atmosféře přispěli svými nápaditými kostýmy 

a přátelskou atmosférou. Věříme, že pokud bude příznivá doba, budeme rádi, když se 

společně setkáme i na II. ročníku této akce.  



 

 

Poslední sýr sezóny      

Naše obec byla vždy spjata s lidovými tradicemi mezi něž patří i bezesporu „Poslední 

ovčí sýr“. Dnes symbolicky jej mohli ochutnat všichni přítomni  na Hrčavě. Ovce se 

totiž pomalu stěhují na salaše a budou přes zimu odpočívat. Díky Josefovi Michalkovi, 

takzvanému valašskému vojvodovi, se návštěvníci dozvěděli také spoustu zajímavostí 

o tradicích a zvyklostech ze života pastýřů. 

 



 

 

HRČAVA MUSÍ VRÁTIT STAROU DOTACI. 

 
Kraj jí vyšel vstříc 

Vedení Hrčavy ještě v čele se starostou Petrem Staňem naplánovalo vybudování 
komunikace a pořídilo k ní projektovou dokumentaci za 2,2 milionu korun. 
Na to dostalo krajskou dotaci  2 376 000  korun. Stavba se však nerozběhla, Hrčava 
tehdy s projektem neuspěla. Nyní musí kraji peníze vrátit. Současný starosta Marek 
Sikora proto hledal s krajem řešení, jak na to, aby obec finančně „nevykrvácela“. 
Podařilo se mu vyjednat delší splátkový kalendář.  

„Požádali jsme, abychom peníze mohli vyúčtovat proti dotaci na schválený 
mezinárodní projekt, který zahrnuje cyklotrasu k historickému pohraničnímu 
opevnění Šance – Valy. Bohužel na to kraj nepřistoupil,“ vysvětluje starosta Marek 
Sikora.    

Dodal, že po mnoha jednáních krajští představitelé pochopili situaci obce a také to, 
že řeší něco, co zavinila jiná obsada obecního úřadu.  

Podle zákona mohl kraj Hrčavě v prvním kroku nabídnout maximálně 18 měsíční 
splátkový kalendář. O splátkách rozložených na delší dobu mělo pravomoc 
rozhodovat jen krajské zastupitelstvo. „To naší žádosti vyhovělo. Vrácení dluhu bude 
rozloženo do 70 splátek,“ oddechl si starosta.  

Peníze, které Hrčava před několika lety načerpala, měly být na projekt „Zlepšení 
dopravní dostupnosti v oblasti přírodních a kulturních aktivit Trojmezí – 2. etapa“.   
Mělo jít o rozsáhlou dopravní stavbu za desítky milionů korun.  

 

 Děkujeme hasičům za zásah na Hrčavě           
Na konci listopadu vyjeli hasiči k požáru střechy a podkroví z poloviny 

zděné a částečně dřevěné chalupy v Hrčavě. Zasahovaly dvě jednotky 

ze stanic Třinec a Frýdek-Místek a společně s nimi pět jednotek dobrovolných hasičů 

z Jablunkova, Mostů u Jablunkova, Bystřice, Nýdku a Bukovce. Požár dostali hasiči pod 

kontrolu za tři a půl hodiny, dohašovat ho ale museli ještě před polednem. Vedení 

obce Hrčava si váží profesionality všech zasahujících jednotek. „Všem hasičům velmi 

děkujeme. Bez jejich zkušeného zásahu bychom požár v obci neměli šanci vlastními 

silami zvládnout a už vůbec ne v tak krátkém čase, “ zhodnotil starosta Hrčavy Marek 

Sikora.  

 



Mateřská škola  
 

I když loňský školní rok poznamenala 

celosvětová pandemie COVID 19, v naší 

mateřské škole se dětí nenudí. Děti zažily 

cvičení v přírodě, kde si opekly párky  

a soutěžily v plnění úkolů. Zhlédly 3D 

promítání s názvem: „ Podmořský svět “, 

účastnily se komunitního setkání se 

Zdenkou Ruckou ze spolku „Hrčávka“ nebo 

spolu s rodiči vyráběly s ovčí vlnou plstěné 

zápichy a jehelníčky. Velký úspěch měl také 

Bramborový den. Ke konci roku nechyběl 

Mikuláš, který přijel s čertem až z Mostů  

u Jablunkova.  

 

Základní škola 
 

Epidemie zasáhla i do chodu hrčavské základní 

školy. Omezila nejen společenský a pracovní 

život nás dospělých, ale nastala i nelehká 

situaci pro děti. Od 14. 10. 2020 v důsledku 

zhoršující se epidemiologické situace došlo 

opět po půl roce k uzavření škol. Všichni žáci 

se však zapojili do distanční výuky. Ráda bych 

touto cestou poděkovala všem, kteří se  

na výuce žáků podíleli, za ochotu, vstřícnost  

a trpělivost. Od středy 18. 11. 2020 se vrátili 

žáci malotřídní školy (1. - 5. ročník)  

ke standardní výuce. Další fotky z akcí 

najdete na: www.zsmostyujablunkova.cz. 

 

 

Základní škola 

Epidemie zasáhla i do chodu hrčavské základní školy. Omezila nejen společenský  

a pracovní život nás dospělých, ale nastala i nelehká situaci pro děti. Od 14. 10. 2020 

v důsledku zhoršující se epidemiologické situace došlo opět po půl roce k uzavření 

škol. Všichni žáci se však zapojili do distanční výuky. Ráda bych touto cestou 

poděkovala všem, kteří se na výuce žáků podíleli, za ochotu, vstřícnost  

a trpělivost. Od středy 18. 11. 2020 se vrátili žáci malotřídní školy (1. - 5. ročník) 

 ke standardní výuce.  Další fotky z akcí najdete na:  www.zsmostyujablunkova.cz. 

Knihovna Mosty u Jablunkova  

Jak se tiskly knihy 

Klub deskových her 

 

Cvičení v přírodě, Černý potok - 

17.9. 2020 

I PŘES NEPŘÍZEŇ TÉTO DOBY SE NAŠE DĚTI NENUDILY  

 

http://www.zsmostyujablunkova.cz/
http://www.zsmostyujablunkova.cz/


 

Děti se seznámily s lesní pedagogikou, klady i zápory těžby dřeva, využití v průmyslu 

i běžném životě. Cestou jsme viděli  pár černých skládek, u kterých jsme děti poučili 

o ochraně přírody. 

 

Recitační soutěž - 20.2. 2020                   Bobování 

           

  

 



Karneval - 14.2. 2020 

           

 

 

 

 

 

 

Bramborové odpoledne 

ŠD - 11.9. 2020 

Žáci se seznámili 

s nepřeberným množstvím 

druhů pokrmů z brambor 

(hranolky, krokety, chipsy, 

vařené brambory, 

bramborové knedlíky, 

placky…)   

 

3 D projekce Podmořský svět - 18.9. 2020    

Formou 3D 

projekce 

v kouzelných 

brýlích sledovaly 

děti blížícího se 

žraloka… Všichni 

se seznámili 

s existencí 

různých druhů 

živočichů na dně 

moře. 



Mikulášské pečení dětí 1. - 5. ročníku ZŠ Hrčava 

Staročeská tradice pečení postaviček  

z kynutého těsta dotvářela  

v dřívějších dobách kolorit různých 

slavností. Poznávání historie  

a obyčejů přináší do našeho 

současného života obohacení, rozvíjí 

tvořivost a fantazii. Žáci si vyzkoušeli 

tvorbu tří postaviček - Mikuláše, čerta 

a anděla.  

 

 

 Patří se poděkovat paní kuchařce ze školní jídelny za báječné těsto, paní uklízečce 

 za postavičky upečené do zlatova. 

 

Přišel k nám Mikuláš a čert 

 

 

 

 

 



Vánoční tvoření v družině 

 

 

Všem občanům Hrčavy - jak malým i velkým bych ráda jménem dětí, 

zaměstnanců ZŠ a MŠ Hrčava popřála v novém roce 2021 šťastné dny plné 

ZDRAVÍ a spokojenosti. 

Za MŠ a ZŠ v Hrčavě Mgr. Ivana Kučerová 



________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Očkování psů proti vzteklině 
 

V sobotu 10.4.2021 bude v obci Hrčava prováděno 

 očkování psů proti vzteklině. 

Očkování bude prováděno na těchto místech: 

• parkoviště před obecním úřadem           10.45 hod 

• Trojmezí                                                     11.30 hod 

• Pulgruň (aut.zastávka)                             12.00 hod 

• Dle zákona o veterinární péči 166/99 Sb. je každý majitel psa povinen nechat ho 

naočkovat proti vzteklině od stáří 3 měsíců a pak pravidelně dle vakcinačního 

schématu,který udává výrobce vakcíny. 

 

Zároveň bude možnost nechat psy naočkovat proti ostatním psím nemocem 

a zakoupit přípravky na odčervení a proti blechám a klíšťatům. 

Očkování se platí na místě ve výši 150,-Kč 

Vakcinaci bude provádět MVDr.Pavlína Gajdošová tel:737 720 957 

 



 

DĚKUJEME VŠEM OBČANŮM, ŽE TŘÍDÍ ODPADY. 

Jak správně třídit 

 

 

A proč tohle všechno děláme? Z recyklovaného odpadu lze vyrobit mnoho dalších věcí, takže 

spotřebováváme méně surovin. Je to tedy hlavně o vztahu k životnímu prostředí, přírodě a k našim 

potomkům.  

 

 



21. ročník TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY je za námi. 
 

Na tento ročník Tříkrálové sbírky budeme vzpomínat ještě dlouho. Od začátku prosince jsme 

s napětím sledovali vývoj epidemie koronaviru a připravovali různé scénáře. Do konce jsme nevěděli, 

jak se to vše vyvine. Jak jste si jistě všimli, poprvé sbírka proběhla bez malých králů a bez koledování. 

Do schránek jsme roznesli letáčky, na dveře jsme Vám napsali požehnání C+M+B+ 2021 

a pokladničky jsme rozmístili na obecních úřadech, poštách, v obchodech, lékárnách, kostelech 

a také na horských chatách. Dokonce jsme v Jablunkově na náměstí měli stánek – Královský point, 

kde všichni kolemjdoucí mohli vhodit dar do pokladniček. Bylo to pro nás jiné a náročné, ale stálo 

to za to. Děkujeme všem, kdo nám u sebe umožnili umístit naše pokladničky – bez Vás bychom 

nedosáhli takového výsledku! Děkujeme Vám, kteří jste mysleli na to, že letos nepřijdeme my 

za Vámi, a vydali jste se hledat pokladničku… 

Díky Vaší štědrosti se podařilo do 122 

pokladniček vybrat úžasných 700 777 Kč! 

Z vybrané částky zůstává Charitě Jablunkov 

65 %, které budou použity především na pomoc 

seniorům, lidem s mentálním a kombinovaným 

znevýhodněním, lidem se zdravotním 

znevýhodněním, osobám bez přístřeší, dětem 

a sociálně potřebným rodinám, lidem v nouzi, 

se kterými pracujeme v našich charitních 

službách.  

Děkujeme Vám za vaši podporu. Je to krásný 

dárek k letošnímu 20. výročí Charity Jablunkov. 

Vidíme, že Vám na nás záleží! Chceme Vám poděkovat a proto za všechny dárce a dobrodince Charity 

Jablunkov je a bude každý měsíc sloužena mše svatá.  

Věříme, že to bylo poprvé a naposled, kdy jsme po Novém roce nemohli navštívit Vaše domy 

s koledou. Začátek roku bez tohoto tradičního koledování (brodění se sněhem, utíkání před 

„domácími mazlíčky“ a zpívání se zamrzlou pusou) už nechceme víckrát zažít. Je to výjimečné 

období v roce a tuhle krásnou tradici nejde nahradit žádným ONLINEM!  Těšíme se tedy za rok – 

NAŽIVO! 

Nestihli jste přispět? Nevadí. Online sbírka letos výjimečně pokračuje do 30. dubna 2021. Dar 

můžete zaslat formou QR kódu, nebo online platbou na www.trikralovasbirka.cz, nebo zasláním 

darů rovnou na účet naší charity: 1690974359/0800 pod variabilním symbolem 77708007. 

Děkujeme!  

 

Rok plný Božího požehnání Vám ze srdce 

přejí klienti i pracovníci Charity 

Jablunkov. 

 

 

 



  
Projekt: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016000  

Podporujeme hrdinství, které není vidět III. – klíčová aktivita č. 4  

PODPORA DOMÁCÍ PÉČE  

NA PÉČI O SVÉ RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY NEJSTE SAMI,  

RÁDI VÁM POMŮŽEME  

 

Ocitli jste se v situaci, kdy:  
- Je Váš příbuzný v nemocnici a 
bude závislý na Vaší pomoci, 
podpoře a péči?  
- Zdravotní stav Vaší blízké 
osoby se zhoršil a potřebujete 
radu, jak o něj začít pečovat?  
- Nebo už pečujete, ale 
potřebujete podporu v tom, jak 
péči nadále zvládat? tak 
VYUŽIJTE SLUŽBU PROVÁZENÍ  

 Služba provázení: 
podporuje neformální rodinné pečující 
v Moravskoslezském kraji, a to 
prostřednictvím provázejících pracovníků, 
je pro Vás zdarma.  
Provázející pracovník  (dále jen „provázející“):  
pomáhá zvyšovat kompetence  Vás - 
rodinných pečujících, bude Vám předávat 
všechny potřebné informace, pomůže Vám 
získat znalosti a dovednosti potřebné k péči 
o osobu blízkou, úzce spolupracuje 
s nemocnicí / jiným zdravotnickým 
zařízením,  kde se nachází  Váš příbuzný, je 
externí zaměstnanec Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje a je 
specializovaný na problematiku provázení 
osob pečujících.  
 

 

S ČÍM VÁM PROVÁZEJÍCÍ MŮŽE POMOCI:  

Pokud je Váš příbuzný ještě v nemocnici:  

poskytne psychickou podporu při  

 - vyrovnávání se se situací,  

 - porozumění, jak péče ovlivní běžný život, 

podá pomocnou ruku ve všem, co Vám usnadní 

zvládnout pečovat doma.  

 

 V procesu přípravy na přechod ze zdravotnického zařízení do domácího 

prostředí poskytne: podporu při zajištění dávek, např. příspěvku na péči, 

pomoc při zajištění pomůcek. 



 

MÍSTA, KDE od listopadu 2020 
 do března 2022 pilotně PŮSOBÍ 
PROVÁZEJÍCÍ PRACOVNÍCI:  

Projekt je časově omezen,  realizace 
probíhá od listopadu 2020  do března 

2022 

 

Pokud chcete získat více informací 

o aktivitě provázení, kontaktujte:  

JABLUNKOV / TŘINEC a přilehlé obce  

Mgr. Markétu Vaculovou,  

Mgr. Monika Rojčíková  

odborného specialistu Projektu e-mail: 

m.rojcikova@seznam.cz   

tel.: 731 406 570 ,tel.: 735 150 572                                                                                      

vaculova.marketa@seznam.cz 

 

Potřebujete při péči doma sladit rodinný či osobní život nebo jste jen 

unavení?   

Provázející Vám pomůže zajistit další návazné služby:  

- odlehčovací sociální služby jsou pro Vás, pokud si potřebujete odpočinout    

nebo zařídit něco důležitého,  

- terénní nebo ambulantní služby Vám pomůžou v péči o příbuzného.  

  

Máte potřebu se o své starosti podělit s někým, kdo Vám bude 

rozumět?   

 

Provázející zprostředkuje kontakt na:  

- svépomocnou skupinu pro pečující (lidé, kteří také pečují a jsou v podobné 

situaci),  

- pacientskou organizaci (opečovávané osoby se stejnou diagnózou).  

 

 

________________________________________________________________ 
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