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Úvodní slovo starosty:
Vážení spoluobčané,
naše obec, resp. její vedení, se stalo terčem dehonestujících reportáží
redaktorů Seznam Zprávy. Na mou osobu podala Česká pirátská strana
trestní oznámení, které medializovala. Považuji za důležité, abyste byli
informováni detailněji o tom, co se děje. Zpráv, které o Hrčavě vycházejí,
je v tuto chvíli řada, všechny negativní.
Zejména jde o tato závažná tvrzení:
- připojení budoucí mlékárny na obecní zdroj vody a následný úbytek
vody pro občany
NENÍ TO PRAVDA – je dohodnuto zmapování přívodu a rozvodu vody a
případné zvýšení kapacity, zahájení průzkumných prací se předpokládá
letos na jaře.
- vybudování obecní cesty k dané mlékárně za peníze obce
NENÍ TO PRAVDA – žádnou takovou cestu zastupitelstvo neschválilo, jde
o cyklotrasu k opevnění Šance – Valy, na opačnou stranu od plánované
mlékárny.
- čerpání dotací na zemřelé občany a zaměstnávání občanů se zdravotním znevýhodněním
NENÍ TO PRAVDA - zesnulou občanku (či občany) Hrčávka z.s. a Ignis
Forst s.r.o. nikdy nezaměstnávaly. Čerpání dotací na zdravotně
znevýhodněné zaměstnance je kontrolováno příslušnými institucemi.
V posledních dnech obzvláště přísně.
Tato i mnohá další témata podrobněji rozebírá toto vydání obecního
zpravodaje. Pokud chcete diskutovat o dění v obci, přijďte, prosím, na
obecní úřad. Rád se Vám po domluvě termínu budu věnovat.
Těším se na Vás
Marek Sikora, starosta obce

Jak šel čas na hrčavském
obecním úřadě:
▪

Do roku 2018 na Hrčavě starostoval Petr Staňo – 2 volební období,
8 let (poprvé kandidoval jako nečlen na kandidátce ČSSD, podruhé
už jako člen ČSSD).

▪

Poslední čtyři roky měl exstarosta a jeho lidé v zastupitelstvu
5 hlasů ze 7. Pohodlnou převahu, se kterou se dá odhlasovat
cokoli a opozice nemá šanci.

▪ Do voleb v r. 2018 nepostavil kandidátku ani on, ani jeho příznivci.
O hrčavských voličích se vyjadřoval, že už ho nechtějí.
▪ Bývalý starosta Petr Staňo má dvojí občanství. Zkusil kandidovat
v Čiernem na Slovensku, kde neuspěl.
▪

Jediná kandidátka ve volbách v roce 2018 byla na Hrčavě sestavena
pod hnutím ANO, s převahou nečlenů tohoto hnutí. Ani současný starosta není členem hnutí ANO.

▪

Současným starostou je Marek Sikora, nestraník z kandidátky
ANO, v zastupitelstvu je i jeho otec Rostislav Sikora, opět nestraník z kandidátky ANO.

▪ Zastupitelstvo je „jednobarevné“, nikdo jiný nekandidoval. To ale
nemohl nikdo předem vědět.

Hrčava - zadlužená obec
V minulých dnech se Hrčava zmiňovala jako Malá Praha s tím, že prý má
problémů stejně tolik jako Praha stověžatá. Stali jsme se obcí v hledáčku
kamer. Takovou, na které se ukáže, co všechno je v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku špatně. Tak se na to podívejme blíže.

Oni nám tu obec normálně zadlužili
V roce 2018 se do voleb nepřihlásili jiní kandidáti než ti, kteří byli zapsáni
na kandidátce ANO. Bývalý starosta Petr Staňo - v roce 2010 na kandidátce
ČSSD jako nestraník, v roce 2014 kandidát a člen ČSSD – žádnou
kandidátku nepostavil. Vyhrálo tedy ANO a vzniklo „jednobarevné“
zastupitelstvo. Nové zastupitelstvo převzalo obec k 1. 11. 2018. Tedy
teoreticky převzalo, protože bývalý starosta Petr Staňo obec ani po
opakovaných výzvách nepředal. Záhy bylo jasné proč. Například zařídil
vybudování dětského hřiště a dotaci na něj, ale obci vznikly náklady o
zhruba 300 tisíc korun vyšší, než měly být. Na úhradu zhotoviteli neměla
dost peněz. Dalších více než 400 tisíc měla obec zaplatit 19. října 2018,
tedy ještě za bývalého vedení, Lesostavbám Frýdek – Místek za opravu
komunikací, ale nic nezaplatila. Dluhů bylo ve chvíli, kdy obec převzalo
nové vedení, za zhruba 1, 4 milionu korun. Na účtu měla obec ale jen něco
přes 327 tisíc korun. Díra v hospodaření tak čítala přes milion.

Zneužití moci
Dnes se skromně mlčí o tom, že bývalé zastupitelstvo Hrčavy mělo
pohodlnou většinu. V roce 2010 tu vyhrála komunální volby ČSSD – viz
veřejný portál volby.cz. Stejně to dopadlo v roce 2014 - viz opět volby.cz.
Rozdíl mezi „jednobarevným“ zastupitelstvem současným a „skoro
jednobarevným“ minulým jsou dva opoziční hlasy. Kdo umí počítat, vidí,
že minulá opozice mohla prosadit 0 opatření. A podle toho se hospodařilo.
Dodnes obec řeší pořízení projektové dokumentace za zhruba 2,2 milionu
korun k vybudování komunikace, která ale vybudována není. Na toto si
navíc Hrčava načerpala krajskou dotaci zhruba 2,4 milionu korun. Nyní
naší obci s ročním rozpočtem schváleným pro rok 2019 ve výši 7,2 milionu
korun reálně hrozí, že bude muset za pořízenou dokumentaci vracet tolik
peněz, kolik je třetina jejího rozpočtu na letošní rok. Respektive skoro tolik,
kolik je její roční příjem bez úvěrů a dotací. Proč minulé vedení obce
projekt koupilo, když muselo vědět, že nestihne realizaci a ohrozí

obecní rozpočet? Za to by měl ještě i zpětně zodpovídat někdejší
starosta Petr Staňo. V každém případě obec byla v době těšně po
volbách v roce 2018 v mínusu zhruba 1,079 milion korun a hrozilo, že
dalších asi 2,4 milionu korun bude vracet Moravskoslezskému kraji za
dotaci na nedotažený projekt.

Seznam Zprávy
Od nástupu nového zastupitelstva se do roka a do dne dostala Hrčava do
plusové bilance přes 216 tisíc korun. Bývalé vedení předalo obec na
začátku listopadu 2018 s dluhem 1,4 milionu korun (i když bývalý
starosta uváděl do jednoho z vydání Hutníku těsně před
ukončením svého působení na obci: „v obecní kase zůstalo 1,2
milionu korun, což se snad za celou historii obce nestalo“). Nové vedení
ji po roce působení dokázalo dostat do listopadu 2019 dostat do
plusových čísel. K tomu se pracuje na zažehnání vratky dotace kraji.
Schválená je cyklotrasa mezi opevněním Šance – Valy na české straně a
vodohospodářská studie vodních zdrojů. Do toho přichází do Hrčavy
Seznam Zprávy, aby - na základě stížnosti paní Pavlíny Matykiewiczové na
místní poměry - prověřil, co se na Hrčavě děje. Výše popsaná čísla a
bilance někdejšího vedení obce ve stylu „po nás potopa“ nikdo neřešil.
Exstarosta Petr Staňo popsal, co všechno dělá současné vedení
obce špatně, své výsledky nezmínil. Dlužno podotknout, že se ho na
ně zřejmě nikdo ani nezeptal. Lidé, kteří na Hrčavě kandidovali za ANO,
byli označeni za zloděje, darebáky.
„Oni nám tu obec prostě ukradli,“ sdělila P. Matykiewiczová. O politickém
angažmá paní Matykiewiczové, která byla zakládající členkou SPD a
krajskou koordinátorkou této strany, nezaznělo nic. Politicky nezkušenou
osobou však rozhodně není. Její manžel Andrzej Matykiewicz byl
předsedou SPD na Ostravsku.

Nemoc velké Prahy
Přirovnávat Hrčavu jako Malou Prahu k velké Praze je sice zajímavá
přesmyčka, ale politický marketing – boj o hlasy voličů před
krajskými volbami, který z toho čpí, o Hrčavanech vůbec nic neví.
Zná své cíle a své aktéry. Zlé lidi z jedné strany nebo hnutí a hodné
odjinud. Mimo jiné z České pirátské strany, která podala trestní oznámení
na Marka Sikoru k rukám vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové
v Praze. Starosta Hrčavy se bude nařčením bránit, a to i právní cestou.

Babiš versus Kalousek
Sikora je Babiš, Staňo je Kalousek. I tak se komentovaly reportáže
Seznamu o Hrčavě. Oba podnikají a oba čerpají dotace. Sikora chce stavět
malou mlékárnu, Staňo má sýrárnu. Za doby starostování ji Petr Staňo
vybudoval a dotace, které na to čerpal, jsou snadno zjistitelné: projekt s
názvem „Zpracování mléka a výroba tradičních mléčných produktů“,
uznatelné náklady zhruba 1,585 milionu korun, doba realizace červenec
2017 až březen 2018. Z dotací se platila i modernizace Staňovy farmy nebo
nákup zemědělské techniky. Na zpracování mléka a techniku přispěla
Evropská unie a Moravskoslezský kraj na její modernizaci.
Sikora zaměstnává zdravotně znevýhodněné. Na jejich zaměstnávání
čerpá dotace. Ty čerpá na zapsaný spolek Hrčávka a firmu Ignis Forst
s.r.o. V obou opakovaně probíhá kontrola, zda dělají všechno správně.
Předchozí kontroly řekly, že ano, že doklady jsou v pořádku. „Musím říct,

že jsem rád. Doufám, že nám to pomůže se očistit od nařčení, že jsme
čerpali peníze na mrtvou paní Šuplatovou, kterou jsem osobně ani neznal.
Nebo že dlužíme panu Czarnohorskému. Bez jeho svolení nesmím
komentovat jeho diagnózu, i když by nám to asi pomohlo,“ říká starosta
Sikora.

O čem všem se ještě mluví
Poradce pro dotace
Starosta podnikatel Marek Sikora údajně angažoval na pozici poradce obce
pro čerpání dotace svého kolegu z firmy. Tento poradce nepracuje ve
starostových firmách. Společné podnikání měli jen jednou a to pouze na
krátkou dobu, tato spolupráce navíc skončila již v roce 2015. Najatý
poradce se dlouhodobě zabývá dotační problematikou a jeho úkolem bylo
pokusit se zorientovat v dotačních projektech bývalého starosty Petra
Staňa.
Projekty po bývalém vedení byly naházeny v krabicích, některé
dokumenty se nepodařilo dohledat.
Bylo potřeba ke každému projektu (nebo i jinému záměru obce) najít
dokumentaci, rozkličovat co k čemu patří. I když projektů bylo realizováno
málo, bylo velice důležité zjistit, zda u nich není nějaká další povinnost
vůči poskytovateli dotace, ze které by mohly plynout sankce nebo nutnost
dotaci vrátit.
Kromě této činnosti pomáhal poradce s běžnou administrativou na obci a

zpracovával nové projekty.
Za pět měsíců práce obec zaplatila poradci zhruba 52 tisíc korun, příjem
poradce byl tedy okolo 10 500 korun měsíčně. Pro srovnání minimální
mzda byla pro rok 2019 stanovena na 13 350 korun měsíčně nebo
79,80 Kč za hodinu. Když navíc porovnáme náklady bývalého vedení obce
na nejrůznější projekty a projektové dokumentace k záměrům, které se
nakonec nerealizovaly, jde o více než rozumné výdaje.

Škola k pronájmu
Bývalý starosta Petr Staňo v letech 2013 - 2014 nechal zpracovat za téměř
500 tisíc korun dokumentaci na přestavbu staré hrčavské školy na
infocentrum. Obec získala dotaci na realizaci této akce, kterou však
odmítla, jelikož nabídky možných zhotovitelů byly několikanásobně vyšší
než předpokládané náklady, které zjevně obec neuměla správně vyčíslit.
Zvláštní pak je, že bylo vypsáno několik výběrových řízení, které byly
během několika dní zrušeny. Bývalý starosta měl další čtyři roky na
to, aby s tímto projektem, který obec stál už v přípravné fázi
statisíce korun, něco udělal. Už se však o nic nepokusil. Kromě
toho, že zaplatil z obecní pokladny aktualizaci rozpočtu na tuto
akci (v roce 2017). Proč, když se s projektem již nic nedělalo, není
jasné. Při rozhovorech do médií neustále uvádí, že tyto projekty jsou živé
a je už na nových zastupitelích, aby je dotáhli. Sám to však za několik let
nedokázal. Úplně totožná situace je také s tzv. projektem Šance, který stál
obec téměř 800 tis. Kč. Také zde se s hotovou dokumentací roky nic
nedělalo, a nyní to má změnit nové vedení.
Současný pronájem školy je smluvně podchycen a je nesmysl, že by obec
mohla o školu jejím pronájmem přijít. Média uvádějí, že na nájemce –
Michala Artima jsou vedeny exekuce. Škola je však prokazatelně majetkem
obce a nelze ji do žádného vymáhání dluhů nájemce zahrnout.

Zaměstnávání zdravotně postižených
Seznam Zprávy v reportáži jmenoval, představoval a komunikoval se třemi
osobami, které uváděl jako zaměstnance Ignis Forst anebo Hrčávky.
Velkou pozornost věnoval paní Šuplatové, která již bohužel nežije. „Prý

jsme ji měli zaměstnávat a i po jejím úmrtí na ni čerpat dotaci. Nejenže
jsme tuto paní nikdy nezaměstnávali, ale ani jsme ji neznali. Konspirativní
telefonát redaktorů s bývalou sekretářkou starosty Petra Staňa, pak měl
vyvolat dojem, že jsme paní Šuplatovou skutečně fiktivně zaměstnávali,“
komentuje starosta Marek Sikora s tím, že to považuje za hrubou

manipulaci a zásah do práv zesnulé.
Třetí jmenovanou osobu byl bývalý zaměstnanec pan Czarnohorski. Po
odvysílání reportáže se vedení obce ozval jeho otec. Popsal zdravotní
problémy svého syna i to, jak se projevují na jeho jednání. Vzhledem k
jeho nemoci má období, kdy se chce soudit nejen s firmami, ale i různými
osobami a také s rodinnými příslušníky. Vždy je přesvědčen, že mu tito
lidé dluží peníze.
V tuto chvíli probíhají ve firmě Ignis Forst a ve spolku Hrčávka velmi
podrobné kontroly čerpání dotací. „Není to poprvé a nemáme pocit, že by

kdy v minulosti úředníci svou práci jen formálně odbyli, jak také tvrdil
Seznam,“ říká starosta.

Voda nebude?
Těžko si představit, jak „starosta sebere lidem vodu“. Vodním zdrojem pro
Hrčavu je prameniště ležící na pozemku státního podniku Lesy České
republiky. Voda je pak rozváděna po obci z obecního vodojemu. Obec
vstoupila do jednání s projektantem – vodohospodářem a dohodla s ním
zmapování přívodu vody z prameniště do obecního vodojemu. Dále
posouzení kapacity a technického stavu vodojemu a případný návrh na
zvýšení kapacity či na rekonstrukci vodojemu, zmapování stávajícího
rozvodu vody v obci s ohledem na potrubí v jednotlivých částech a také
měřením tlaku v rozvodné síti. Uvažuje se o posílení hlavní větve vodovodu
v horní části obce. Dále má projektant za úkol prověření možnosti napojení
plánované mlékárny na vodovod, včetně kapacitního posouzení spotřeby
mlékárny a včetně návrhu ideálního umístění přípojky s ohledem na
kapacitu stávající sítě. To vše za předpokladu, že vody bude prokazatelně
dostatek. Zahájení průzkumných prací se předpokládá teď v jarních
měsících. Jak by za této situace mlékárna (nebo starosta) mohla sebrat
vodu lidem v obci, to dosud nikdo nevysvětlil. Mlékárna navíc začne
využívat vlastní studnu, protože vodohospodářské posouzení zdroje vody
pro Hrčavu není hotové a projekt mlékárny nemůže déle čekat. „ Na

zastupitelstvu, kde, jak se ukázalo, bylo skryté nahrávání a asi právě proto
tak ostrá debata o vodě, jsem uvedl, že pokud vodu nevyřešíme, obrátí se
to proti všem. A na tom trvám. Pokud nevyřešíme, kolik vody a jak budeme
kam přivádět, budeme mít v obci všichni potíže. A to i chataři nebo ti, kteří
budou chtít stavět v obci nové rodinné domy nebo rekreační chalupy.
Všichni potřebujeme vědět, kolik vody je k dispozici. Nikdy jsem neřekl
Seberu vám vodu, když se mnou nebudete souhlasit, a navíc je to
neskutečný nesmysl,“ líčí starosta Marek Sikora s tím, že výsledky
kapacitního posouzení zdroje vodu pro Hrčavu budou po dokončení

veřejně k dispozici na webu obce.

Cesta k mlékárně
Budoucí mlékárna starosty Marka Sikory údajně získala novou příjezdovou
komunikaci za peníze obce. To by však bylo možné jedině, pokud by byla
vybudována ještě za minulého vedení obce. Nové vedení, které na obec
přišlo po volbách na podzim 2018 (od 1. 11.), žádné vybudování nové
komunikace ani rekonstrukci cesty vedoucí k budoucí mlékárně
neschválilo. Podle veřejně dostupných informací zastupitelstvo opakovaně
projednalo a schválilo rekonstrukci cest v rámci projektu „Cyklocestou k
k historickému pevnostnímu pohraničnímu systému Šance – Valy“. Jde o
zapojení Hrčavy do příhraniční spolupráce. Za starosty Petra Staňa obec
pořídila projektovou dokumentaci za zhruba 2,2 milionu korun na
komunikace, které měly stát přibližně 65 milionů korun. Projekt bývalé
vedení Hrčavy předložilo do mezinárodního programu Interreg, tam ale
neprošel. Důvod? Nejdříve se mělo stavět 5,7 km ve finále pak ale jen 4,9
km cest komunikací. Proč ta nepřesnost a proč stála projektová
dokumentace na necelých 5 kilometrů cest tolik peněz? A proč na
zamítnutý projekt Hrčava ještě načerpala zhruba 2,4 milionu
dotací, které možná bude muset vracet ze svého rozpočtu? To se
časem jistě zjistí, nové vedení obce na tom pracuje. Rozhodně je ale jasné,
že nešlo a nejde o žádnou cestu k Sikorově mlékárně, ale o pozůstatek
z let 2014 - 2018, kdy obec vedl Petr Staňo a kdy se údajně realizovala
spousta úspěšných dotačních akcí. I u této akce se bývalý starosta pokusil
zbavit odpovědnosti za její neúspěch, dlouhou dobu lživě vinil
z neschválení projektu některé z místních občanů. Pravda však opět vyšla
najevo.

Zakázky na míru a využívání dotací pro soukromý
byznys
Za zakázky na míru starostovým firmám byla označena zakázka na
komunální služby – starost o zeleň, odklízení sněhu apod. Tuto zakázku
získala jako jediný účastník výběrového řízení společnost Hrčávka, z.s..
Nikdo jiný žádnou nabídku nepodal a hrozilo, že tyto služby jednoduše
nikdo dělat nebude. Parametry, které by předem vylučovaly jiné firmy, ve
výběrovém řízení nebyly. O jaké další zakázky „na míru“ by mělo jít, není
jasné. V reportážích se také uvádí, že si zastupitelstvo schvaluje projekty
a dotace, které jsou v neprospěch obce. O co konkrétně by mělo jít, opět
nezaznělo. A důvod? Je to opět další lež hlavních protagonistů reportáže.
Stejně tak hrozivě znějící „využívání dotací pro soukromý byznys“ není
žádným tajemným komplotem. Starosta Hrčavy je tzv. neuvolněným

starostou. To znamená, že jeho jedinou prací není úřadování, ale musí se
živit ještě občanským povoláním. Starostův plat na úřadu je na úrovni
minimální mzdy.
Pokud je starostou podnikatel, je jeho občanským povoláním podnikání.
Na podnikání v zemědělství a na navazující zpracování produktů ze
soukromého farmaření se smí zcela běžně čerpat dotace. Může o ně žádat
každý zemědělec. Například i bývalý starosta Hrčavy, který z dotace
vybudoval sýrárnu. Tyto dotace jsou veřejné. Hrčavský grunt exstarosty
Petra Staňa tak uvádí, že čerpal dotace na modernizaci farmy z krajského
programu „Podpora agroturistiky“, na nákup zemědělské techniky –
spolufinancováno Evropskou unií a na zpracování mléka – opět
spolufinancováno EU. Obdobně může být také projekt vybudování
mlékárny Marka Sikory zcela normálně zařazen do některého dotačního
programu krajského, celostátního nebo i toho s podporou EU. Střet zájmů
je běžně ošetřen prohlášením, že podnikatel je i starostou. Všichni tedy
tuto skutečnost znají. A námitky o „jednobarevném zastupitelstvu“ jsou ze
strany minulého vedení obce zvláštní. Obec v letech 2014 – 2018 vedl Petr
Staňo s drtivou převahou 5 hlasů (ČSSD) proti 2 opozičním.

Dobrá zpráva nakonec
Jak už bylo v textu zmíněno, naše obec vyřešila problém, který vážně
ohrožoval její chod. Ke konci roku 2018 dlužila Hrčava firmám, které pro
obec pracovaly, celkem 1,4 milionu korun. Na obecních účtech přitom
disponovala částkou jen zhruba 327 tisíc korun. Byla tak více než milion
v mínusu. Na konci října 2019 už měla naše obec kladnou bilanci skoro
217 tisíc korun a do letošního roku vstoupila s tím, že splatí další část dluhů
z minulosti.
Předchozí dvě volební období, tedy v letech 2010 až 2018, vedli Hrčavu
s pohodlnou většinou v sedmičlenném zastupitelstvu sociální demokraté
v čele s Petrem Staněm (ČSSD). Největší dluhy z posledního roku jejich
fungování vznikly za opravu komunikací a vybudování dětského hřiště.
Významná položka připadala i na zeleň. Třem společnostem tak Hrčava
dlužila v součtu zhruba 1,2 milionu korun.
Konečné náklady na dětské hřiště dosáhly nakonec zhruba 892 tisíc korun.
Projekt se oproti původnímu rozpočtu prodražil o 310 tisíc korun a nebylo
to vinou dodavatele, jeho práci částečně mařila sama obec. Stejně tak si
obec ještě před příchodem nového starosty Marka Sikory objednala
rekonstrukce místních komunikací, které stály téměř 1,5 milionu korun a
přitom na ně v rozpočtu obce zjevně nebyly dostatečné prostředky. K této
akci nebyla nalezena dokumentace, která by uváděla, kde se rekonstrukce

cest přesně prováděly. Ani vizuálně se nám nepodařilo zjistit, co se
konkrétně opravilo. Jaký tedy byl efekt této opět finančně nákladné akce?
Vše si dle dodavatele řešil bývalý starosta.
S dodavatelem hřiště i ostatními věřiteli sjednali současní zastupitelé obce
splátkové kalendáře. Aktuálně ještě řeší, aby obec nemusela vracet dotaci
ve výši zhruba 2,4 milionu korun, kterou načerpalo sociálnědemokratické
vedení obce na drahou projektovou dokumentaci k dosud nepostavené
místní komunikaci.
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Vedle toho se obec zbavila i podstatné části výdajů na agendu starosty.
Z původních cestovních náhrad pro bývalého starostu ve výši přes 58 tisíc
korun se obec za současného vedení dostala na částku zhruba 9,9 tisíce
korun za rok. Platby za telefonní hovory úřadu meziročně klesly na méně
než polovinu.

