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Milí spoluobčané,
protože jsme v tomto roce ještě nevydali zpravodaj naší obce, rádi bychom
to napravili a nabídli Vám aktuální pohled na stav financí, silnic, škol a
dalších věcí, které vás přirozeně zajímají.
Jako starosta jsem rád, že je život v naší obci lepší nejen díky opraveným
cestám, ale také například díky zajímavým akcím, úspěšné spolupráci se
Slovenskem i Polskem a obnoveným tradicím.
Pokud v tomto vydání zpravodaje nenajdete některá pro Vás důležitá
témata, neváhejte mě vyhledat na obecním úřadě. Stále sice pracuji jako
neuvolněný starosta – to znamená, že normálně pracuji ještě i mimo úřad,
ale rád si udělám čas, abych se s Vámi potkal tak, jak to ostatně na Hrčavě
poslední roky běžně děláváme.
Přeji Vám za sebe i za zastupitele krásné dny, doufejme, že také babí léto,
příjemný podzim, mírnou zimu a dobrou náladu.
Ing. Marek Sikora
Finance naší obce jsou v pořádku, kraji splácíme
Podařilo se nám u obce odvrátit platební neschopnost. Po předchozím
vedení nám zůstal dluh 1,4 milionu korun a povinnost vrátit
Moravskoslezskému kraji dotaci 2,375 milionu korun za neuskutečněný
projekt „Zlepšení dopravní dostupnosti v oblasti přírodních a kulturních
atraktivit Trojmezí“. Obec sice finance obdržela, proinvestovala, ale
projekt nebyl realizovatelný.
Po složitých a dlouhých jednáních se nám podařilo s krajem uzavřít
dohodu o 70 splátkách. První dvě splátky jsme uhradili ve výši 132.000
korun, následujících 67 splátek splácíme postupně a opakovaně ve výši
31.000 korun. Poslední splátka bude činit 35.000 korun. Kdyby nám kraj
nevyšel vstříc, dostala by se Hrčava pod nucenou správu.
Hrčavská škola funguje v celodenním režimu a je prospěšná všem
Udělali jsme opatření, díky kterému jsme ušetřili a ušetříme za provoz
školy z obecního rozpočtu 200 až 300 tisíc Kč ročně. Tyto finance nyní
dostaneme ze státního rozpočtu (z rozpočtu MŠMT). Bylo nutné upravit
chod školy a dopravní dostupnost tak, aby plnila nezbytné podmínky
celodenního provozu. Letos naši mateřinku a školu navštěvuje 9
školkových dětí a 16 školáků.

Díky školní družině a vlastní jídelně je škola velkým pomocníkem
rodičům. A nejen jim. Například jídelna poskytuje možnost stravování i
našim důchodcům, místním řemeslníkům, živnostníkům, zaměstnancům
firem, maminkám na mateřské dovolené apod.

Silnice ve správě Hrčavy se podařilo opravit
Podařilo se nám opravit všechny komunikace, které jsou ve správě
Hrčavy. Rovněž je upraveno i dopravní značení. Pomohly nám k tomu
státní a evropské dotační fondy. To znamená, že jsme byli úspěšní
v několika projektech. Celkem přišla rekonstrukce komunikací v délce
5,3 kilometru na 18 milionů korun.

Slavnostní otevření cyklotras

Výměnou části vodovodního řadu starost o vodu nekončí
Vyměnili jsme jednu větev vodovodního řadu, a právě se pracuje na
instalaci tří hydrantů, které zajistí snadnější přístup k vodě v případě

požárů, u kterých bude nutný rychlý zásah. Do budoucna počítáme
s rozmístěním hydrantů napříč obcí.
Zároveň pracujeme na posílení vodovodního řadu a na kanalizaci. Na
studii ke kanalizaci jsme dostali finance od kraje. Měla by vyřešit odpadní
vody v celé obci.
Na Hrčavě vznikne nová vrtaná studna k posílení zásobování vodou.
Problémy nastávají během horkého léta, kdy stávající kapacita vodojemu
nestačí. Připravujeme také výměnu zařízení vodojemu za modernější,
u kterého by se dala například regulovat hladina vody a její kvalita
(ošetřením vody UV zářením místo užití chlóru)
Kulturní dům, úřad a muzeum vypadají lépe a lépe také slouží
V kulturním domě jsme opravili selskou jizbu. Má novou podlahu. Ve
velkém sále obec pořídila nové stoly i židle. Těšíme se také na obnovu
velkého sálu v kulturním domě. Projektová dokumentace už je hotová.
Určitě jste si všimli, že proměnou prochází také obecní úřad - od rozvodů
a podlah až po stropy. Stane se tak důstojnějším místem pro vyřizování
potřeb občanů i pro návštěvníky.
Podařilo se také najít využití pro chátrající starou školu, kde se v roce
2021 otevřelo „Hrčavské muzeum“. Jsou v něm vystaveny zajímavosti z
historie obce. Na expozici se podílela řada místních občanů. I díky nim tu
nyní máme místo, kde se můžete zatoulat do minulosti. Navíc je to i
doplnění hrčavských zajímavostí pro návštěvníky.

Vizualizace záměru velkého kulturního sálu

Parkoviště – výletiště
Naší obci zatím moc nesluší parkoviště u příjezdu poblíž Lurdské
jeskyně. Rádi bychom ho proměnili ve výletní místo, které zapadne do
rázu obce. Se zastřešeným pódiem, zpevněnou plochou, toaletami a
vodovodními i elektrickými přípojkami.
Třiďme odpad!
Na hřbitov i parkoviště pořídila obec kontejnery na tříděný odpad.
Prosíme spoluobčany, aby je využívali a chránili tak přírodu i krásu
Hrčavy.
Když to sousedsky šlape do pedálů
Hrčava a Čierne pečují o dostupnost opevnění z 16. století. Je to doklad
kusu historie, která je nám společná. Společně jsme se proto dohodli na
tom, že co nejlépe využijeme evropské prostředky. Podařilo se a necelé
čtyři kilometry cyklotrasy k historickému systému Šance -Valy vám nyní
umožňují krásné projížďky a určitě se také zvýšila atraktivita obce.
Poděkování za spolupráci na projektu patří jak všem občanům a
zastupitelům Čierneho, tak především starostovi Ing. Gomolovi, který byl
vždy pro slušné sousedské vztahy, pro porozumění a pro zlepšování
života na Trojmezí.

Z leva: starostka obce Svrčinovec Renáta Majchráková, primátor města Žilina Peter
Fiabáne, předsedkyně Žilinského samosprávního kraje Erika Jurinová, starosta obce
Hrčava Marek Sikora, starosta obce Skalité Jozef Cech, místostarosta obce Čierne
Peter Najdek, starosta obce Čierne Pavol Gomola

Už nás nedělí hluboký příkop
Díky polským a slovenským kolegům vznikl po mnoha letech na Trojmezí
nový dřevěný most. Istebna a Čierne zajistily, že turisté už nemusí
překonávat příkré svahy potoka. Most měří 18 metrů a široký je dva
metry.

V tradicích je síla
Pro pohodu na Hrčavě, ale i pro turisty, uspořádala obec historické dny.
Opět nám je pomohly zafinancovat dotace. V pestrém programu
nechyběla atraktivní vystoupení beskydských zbojníků, historické
souboje, gorolské tradice ani ukázky tradiční sýrařské výroby. Plusem
tohoto projektu je i sedm nových zahrádek na Hrčavě v tradičním stylu.

OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM
2021/2022
Loňský školní rok byl pro děti, žáky i učitele plný různých akcí. Onemocnění
Covid 19 nás tentokrát nezasáhl v takové míře jako v loňských letech a mohli jsme se
věnovat vzdělávacím i mimoškolním aktivitám, kterých bylo v tomto školním roce
opravdu dost.
Hned v září proběhla na zahradě školy akce Letní kino, na programu byl moc
hezký film Králíček Petr, který se všem moc líbil.
V říjnu jsme se v rámci „Cvičení v přírodě“ vydali
pěšky k nejvýchodnějšímu bodu ČR. Trasa byla
dlouhá, cestou však děti plnily různé úkoly týkající
se přírody, proto nám cesta rychle uběhla.
V prosinci nás přijel navštívit Mikuláš s čertem.
Přinesli dětem nadílku, o kterou se ale musely děti
zasloužit básničkou nebo písničkou. Protože Vánoce byly za rohem, rozhodli jsme se
udělat štědrovečerní hostinu i pro zvířátka v lese. Odvezli jsme jim tedy na bobech
různé dobroty, aby si i zvířátka užila sváteční dny. V lednu jsme pak zdárně ukončili
první pololetí a žáci si domů odnesli výpis z vysvědčení.
V únoru jsme toho stihli hodně, proběhla zimní olympiáda, školu nám hlídala
rodinka sněhuláků. Taktéž proběhla výtvarná soutěž, kdy žáci malovali pohádkové
postavy a nutno říci, že práce to byly opravdu zdařilé. Žáci 4. ročníku se letos
zúčastnili lyžařského výcviku spolu se žáky z Mostů u Jablunkova, kdy se na
sjezdovce nad hotelem Grůň pilně učili
základům a zdokonalování techniky
lyžování. Kurz byl zakončen závody ve
slalomu, který všichni zvládli naprosto
perfektně. Měsíc březen znamenal jediné
– Karneval. Musím pochválit děti za to,
že se na výrobě svých masek, které byly opravdu nádherné, podílely a pomáhaly
rodičům při přípravě. Proběhl také zápis do 1. třídy. Na školní rok 2022/2023 se do 1.
třídy zapsala jedna žákyně. Protože 2. pololetí je ve vlastivědě ve 4. a 5. ročníku

věnován historii, vydali se žáci těchto tříd na exkurzi do Archeoparku v Chotěbuzi,
kde je čekala prohlídka repliky majestátního hradiště našich slovanských předků.
Nahlédli do rekonstruovaných obytných domů, vyzkoušeli si mletí mouky, psaní
rydlem na voskovou tabulku, zahráli si na archeology, poznávali podle čichu bylinky či
střelbu z luku na slaměný terč.
Den otevřených dveří – akce, která proběhla v měsíci dubnu. Žáci 1. třídy
chtěli předvést rodičům co vše už se naučili, proto je pozvali na hodinu českého
jazyka, aby se rodiče přesvědčili na vlastní oči. Opatrnosti není nikdy dost, proto
jsme pozvali paní Petru Sikorovou z obvodního oddělení PČR Jablunkov, která si pro
děti připravila Besedu o bezpečnosti se spoustou aktivit. Jaká situace na Ukrajině
nastala určitě všichni víme, proto i na naší škole proběhla ve spolupráci s Charitou
Jablunkov Sbírka pro Ukrajinu, kdy děti i rodiče nosily sladkosti, oplatky, kapsičky.
Tímto děkujeme všem rodičům i dětem. Jak se starat o poníka? I toto se letos děti
naučily. Ke dni dětí přijela paní Soňa Matušková s poníkem Ondráškem a kromě toho,
že se děti mohly svézt, se dozvěděly například to, jak se poníkovi čistí kopyta, čím se
poník krmí a jak by měl být správně ustájený. Tímto bychom chtěli poděkovat
manželům Kozielovým, kteří akci zorganizovali.
Poslední 2 měsíce školního roku jsme využili k návštěvě koncertu skupiny
Marbo, který proběhl v prostorách kina Třinec a knihovny Třinec, kde nás čekal
připravený program ve 2 blocích. Dětem se obě akce velmi líbily a zejména
v knihovně jsme určitě nebyli naposled. Poslední akcí ve školním roce 2022/2023 byl
školní výlet. Tentokrát jsme se vydali do historického města Štramberk, kde jsme
navštívili jeskyni Šipka s neandrtálcem, v muzeu Zdeňka Buriana jsme si prohlédli
jeho výtvory i si trochu zasoutěžili,
vyzkoušeli jsme si, jak se pečou
štramberské uši a dokonce jsme
vystoupali na Štramberskou trúbu a
prohlédli si jak město tak okolní
krajinu z výšky.
Pak už nastal ten slavnostní
den 30.6. – den, na který se každý
školák těší. Vysvědčení!! Všichni žáci

ho měli opravdu moc hezké a doufám, že v tak krásných výsledcích budou
pokračovat i nadále.
Ani v družině jsme letos nezaháleli. Často jsme navštěvovali obecní hřiště, kde
jsme hráli různé pohybové hry, chodili jsme do lesa stavět domečky pro lesní skřítky,
pekli jsme svatomartinské rohlíčky, vánoční cukroví, valentýnské dortíky, a vyráběli
zdravé jednohubky. Proběhla také soutěž v deskových hrách, švihadlový král a
karneval. Navštívili jsme DDM Jablunkov, kde jsme se zúčastnili akce „Malý
řemeslník“, zde si děti pod vedením ředitele DDM Mgr. Václava Pospíšila a pana
údržbáře Vladislava Hrankaye vyrobily parníky ze dřeva. Často jste nás také mohli
vidět před obecním úřadem, kde jsme ve stínu lípy trávili horká červnová odpoledne.
Na konci školního roku jsme se vydali do Mostů u Jablunkova na zmrzlinu a pak už
jsme jen vyhlíželi prázdniny "
%
$
#
V letošním školním roce proběhla na naší škole také kontrola krajské
hygienické stanice, která dopadla na výbornou.
No a co všechno stihly letos děti z mateřské školy?
Dílničky v GOTIC Mosty u Jablunkova, návštěva knihovny
Cvičení v přírodě - Trojmezí
Drakiáda - společná akce s rodiči
Mikuláš
Tříkrálové koledování občanům Hrčavy
Zimní olympiáda
Kino Mír Jablunkov a návštěva DDM
Karneval
Grafická dílna v Návsí – U UTĚRKY
Příprava svačinky – pečení pizzy
Den maminek
Výlet - Pulgruň
Jízda na poníkovi - DEN DĚTÍ
Přednáška s Tondou - obalem
Rozloučení se školním rokem

Loučení s předškoláky

Na závěr bych ráda poděkovala celému kolektivu zaměstnanců v ZŠ a MŠ
Hrčava, který se svou poctivou prací, dobrou náladou a úsměvy na tvářích snaží
vytvořit příjemné prostředí, do kterého žáci – a nejen ti - budou chodit rádi a budou
se v něm cítit dobře i v letošním školním roce 2022/2023, který jsme zahájili ve
čtvrtek 1. září s počtem 16 žáků v základní škole a 9 dětí v mateřské škole.
Za ZŠ Mgr. Monika Haas, za MŠ Monika Lehotová

