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Věta čísla
oroseného zlatavého nápoje, který
Redakční rada
si pak člověk může bez větších
výčitek dopřát. Skvěle se u něho dá
se spoluhráči probrat nejen sport,
Luděk Bujnošek - Ivana Hrčale vše, co život přináší. Po prvních
ková - Václav Holub - Kateřidoušcích se tělo po výkonu nádna Eliášová - Svatopluk Lév
herně uvolní, zapomenuty jsou neproměněné šance a člověk se pak
Grafika/sazba: Václav Holub
Korektura: Kateřina Eliášová
někdy s vypitým množstvím moku
Foto: Svatopluk Lév
stává znalcem herních strategií a
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nesmlouvavým kritikem toho, co
předvádějí světové sportovní hvězdy v televizi. To je ta úsměvnější podoba sportu na vesnici
a nejen k venkovanům - dle mého mínění - neodmyslitelně patří.
Jsou však mezi námi i takoví, kteří cíleně pěstují svou tělesnou kondici a o dosažení vytoužených sportovních met usilují s maximálním nasazením a zodpovědností. Že mezi námi
takoví sportovci opravdu jsou, dosvědčíme v tomto čísle Hukvaldského občasníku. Jedná se
o futsalový tým Růžové tlapičky. Mužstvo vzešlo převážně z fotbalové základny hukvaldského
oddílu. Úspěchy sbírá po celé České republice a vydatně konkuruje nejlepším týmům nejen
Moravskoslezského kraje. Takoví si jistě zaslouží náš zájem. Přeji Vám hezké čtení.

…Právě tak to
vychází, každý
rok jedna soutěž nahoru, každý rok postup.

Václav Holub

téma: sport na Hukvaldech

Kdo jsou Růžové tlapičky
Futsalový klub Růžové Tlapičky založili v roce 2006 Adam a Daniel Hubeňákovi. Parta fotbalistů
se tehdy rozhodla, že prorazí i ve futsalu. Mužstvo vzniklo z hukvaldských hráčů, kteří již pátým
rokem vstupují do soutěží organizovaných ČMFS nejčastěji v rámci Moravskoslezského kraje.
Tým se probojoval do čtvrté nejvyšší soutěže v ČR, Krajského přeboru, a na svém kontě má již
mnoho úspěchů, např. vítězství Tipsport cupu 2010 za účasti 45 týmů z ČR, SR či Polska. Jejich
účast na červnovém Quanto cupu 2011 v Moravské Třebové ohodnotil jeden jejich fanoušek následovně: „skvělý výkon, fantastický fotbal, skvělá reprezentace, excelentní zážitek, kdo neviděl,
přišel o hodně“. Více informací najdete na www.ruzovetlapicky.cz

Růžové Tlapičky - aktuální složení týmu:
Hráči:
Jan Rumel, Filip Korneta, Marek Košica, Daniel Hubeňák, Adam Hubeňák, Ondřej Vicher, Michal
Vicher, Radek Štefek, Petr Grufík, Jan Otoupalík, Miroslav Vyvial, Michal Střižík
Vedení:
Ing. Radek Punda, Ing. Zdeněk Hubeňák

Tabulka střelců 2010 - 2011
Radek Štefek			
Jan Rumel			
Michal Vicher			
Adam Hubeňák 			
Marek Košica			
Miroslav Vyvial			
Filip Korneta			
Tomáš Černík			
Daniel Hubeňák			
Petr Grufík			
Michal Střižík			

33
23
20
11
10
10
10
9
4
3
2

pokračování na straně 16
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V rámci realizace projektu
„Mezinárodní sportovní hry“. reg.číslo CZ.3.22/3.3.06/11.02486

Mezinárodní sportovní
hry na Hukvaldech
2011

Během prvního prázdninového víkendového dne
proběhly v naší obci Mezinárodní sportovní hry, které
obsahovaly také soutěžení
v hasičském sportu. V této
kategorii se zúčastnila čtyři
družstva, a to SDH Hukvaldy,
SDH Fryčovice, OSP WisłaCentrum a SDH Rychaltice.
Tato družstva soutěžila ve
dvou způsobech provedení
útoků, a to „po česku“ dle
pravidel MS Ligy a „po polsku“ dle pravidel CTIF.
Nejprve proběhly útoky „po
česku“, což znamená, že se
jelo v obou způsobech dvakrát. Na začátek jsme našim
polským kolegům ukázali
útoky jen na
zkoušku, teprve poté se jelo
naostro, přičemž nejlepší
časy se v průměru v testech
pohybovaly okolo 17 sekund
u nás a u kolegů z polské
Straże okolo 29 sekund.
Pravý opak ukázaly výsledky
po polském provedení útoku,
neboť kolegové ze Straże
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OSP Wisła-Centrum

SDH Rychaltice

dosáhli 47 sekund, zatímco časy našich SDH
se pohybovaly od 58 do 92 sekund. Ukázalo
se, že obě provedení se rozdílově pohybovaly
od deseti sekund.
Nakonec bylo hodnocení za každé provedení po bodech, přičemž ti, jež dosáhli nejmenšího počtu bodů, vyhráli a při shodě bodů
rozhodovaly součty časů obou provedení
útoku.
Výsledky her v hasičském sportu:
1. SDH Rychaltice,
2. SDH Fryčovice,
3. OSP Wisła-Centrum,
4. SDH Hukvaldy.
Jakub Kološ, jednatel SDH Rychaltice

Hukvaldští hasiči bojovali o čest
obce
Dne 25. 6. 2011 proběhlo v Kopřivnici soutěž
Lašské laškování, jíž se zúčastnili starší i
mladší hasiči. Vedlo se nám docela dobře,
skončili jsme na třetí příčce. Byly přeháňky,
ale my zdatní hasiči jsme všechno zvládli.
Každý hasič byl odměněn medailí. Byli jsme
všichni spokojeni. Rádi se zúčastníme dalších
soutěží. Nejvíce se těšíme na 6. srpna 2011,
kdy je soutěž u nás na Hukvaldech. Pro
zúčastněné týmy máme připravené odměny.
Přejeme si hezké počasí a hodně hasičských
týmů. Všechny občany zveme, aby nás přišli
na soutěže podpořit.
Matěj Gřes

soutěžící Petr Domčík, SDH Rychaltice
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Jubilejní 30. ročník turistického pochodu
„Po zarostlém chodníčku“
Pěkné májové počasí,
krásná hukvaldská příroda a
zajímavá trasa turistického
pochodu. I letošní turistický
pochod Po zarostlém chodníčku, který se uskutečnil
14. května 2011, se vydařil.
Na trasu se vydalo přes 400
registrovaných turistů, k nimž
je třeba připočíst na stovku
lidí, kteří pochodovali bez
registrace. Vzhledem k tomu,
že letošní „chodníček“ byl
v pořadí již třicátý, organizátoři upravili trasu kolem
oborních rybníků, kde na
ně čekaly víly s vodníkem.
Některým se poštěstilo a na
stromě zahlédli i hejkala.
Jarní příroda je nádherná a
účastníci se mohli potěšit
její krásou i v oboře. V nej-

vyšším bodě trasy na vrchu
Kubánkov byla opět postavena občerstvovací stanice
s chlazeným pivem, bufetem,
opékanými párky a letos i se
stanovištěm pro děti, které se
zde mohly vydovádět u her
připravených organizátory
pochodu. Postavené altány
vybízely k zastavení a načerpání nových sil. Počasí k nám
letos bylo vlídné a pochod si
mohli turisté užít. Na Koupališti, v cíli pochodu, byla
připravena tradiční tvarůžková pomazánka od „předsedy“,
vypisovaly se účastnické listy
pochodu a pro zájemce zde
byla k zakoupení i nová trička
odboru KČT Hukvaldy či
výroční turistická známka vydaná k 30. ročníku pochodu.

V neposlední řadě jsme v altánu propagovali i rozpracovanou zvoničku (která bude
umístěna na „Fojťácích“), na
níž pracují někteří členové
KČT Hukvaldy.
Poděkování patří všem, kteří
se podíleli na přípravě a zajištění zdárného průběhu pochodu - zejména asi třicítce
dobrovolníků z řad odboru
KČT Hukvaldy, rychaltickým
hasičům a sponzorům.
Nezbývá, než se těšit na podzimní pochod, který se chodí
v opačném směru a navíc
„spadaným listím“. Uskuteční
se 29. října 2011.
za KČT Hukvaldy
Drahoslav Koval

Vítání občánků
Dne 21. 5. 2011 jsem měla milou povinnost přivítat do svazku obce Hukvaldy naše nově
narozené spoluobčánky. Naše pozvání přijalo 8 chlapečků – Sebastian Jurečka, William Kroča,
Alexandr Šimek, Marek Matula, Radim Poruba, Šimon Nahodil, Richard Bernatský a Filip Nikl a
4 děvčátka Eliška Szijjártó, Anežka Marie Žídková, Nella Laníková a Ellen Zahrádková. Dětem
a jejich rodičům a prarodičům přišly zazpívat děti ze Základní školy Leoše Janáčka Hukvaldy
pod vedením Mgr. Radmily Křenkové. Setkání s novými občánky a jejich rodiči bylo pro mne
příjemným potěšením a pevně věřím, že ze všech vyrostou řádní a hrdí
občané obce Hukvaldy.
Ing. Ivana Hrčková, místostarostka
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Již 6. ročník chovatelské přehlídky trofejí zvěře na Hukvaldech
Šestý ročník chovatelské přehlídky trofejí zvěře ulovené v mysliveckém roce /t. j. od 1. 4. 2010
– 31. 3. 2011/ v honitbách oblasti chovu jelení zvěře Beskydy a v honitbách patřících pod
pověřené obce Frýdek - Místek a Frýdlant n. O. se uskutečnil ve dnech 21. 5. - 29. 5. 2011 v
prostorách hotelu na Hukvaldech. Pořadatelem této výstavy byla ČMMJ – Okresní myslivecký
spolek Frýdek - Místek.
Vystaveny byly trofeje jelení, srnčí, daňčí, mufloní a trofeje černé zvěře, jelence běloocasého
či lebky lišek a jezevců. Výstavu doplnily výtvarné práce žáků mateřských a základních škol,
včetně té naší hukvaldské, fotografie a obrazy s mysliveckou tématikou. Dětem byly za jejich
krásné výtvory předány drobné odměny.
Součástí chovatelské přehlídky trofejí byl rovněž doprovodný program, který se uskutečnil v
neděli 22. 5. 2011 v amfiteátru starobylé hukvaldské obory pod zříceninou hradu, kde sedával
pod velikány stromů a čerpal inspiraci hukvaldský rodák, světoznámý hudební skladatel Leoš
Janáček. Hlavní součástí doprovodného programu byla Svatohubertská mše, kterou celebroval místní pan farář Dariusz Jędrzejski. Během mysliveckého odpoledne vystoupily před
širokou veřejností mažoretky z místní základní školy, kynologové předvedli některá plemena
loveckých psů, trubači vojenských lesů a statků z Lipníku nad Bečvou zatroubili na lesní rohy
myslivecké znělky a doprovodili svými nástroji a zpěvem také Svatohubertskou mši. Ukázka vábení jelenů byla pro mnohé něčím, co ještě neslyšeli, a celé odpoledne za krásného
slunečného počasí hrála cimbálová muzika Kovalíček z LŠU v Ostravě. A protože se blížil 1.
červen, Mezinárodní den dětí, připravili myslivci pro naše děti různé soutěže a hry, za něž
byly odměněny sladkou odměnou. Zpestřením a zážitkem byla projížďka v kočáře s koňským
spřežením po oboře. Ke vší spokojenosti a pohodě všech účastníků mysliveckého odpoledne
zajistili členové MS Hukvaldy zvěřinové hody s občerstvením. Této velmi zdařilé myslivecké
události /výstavy trofejí a mysliveckého odpoledne/ se během celého týdne zúčastnilo okolo
2000 návštěvníků z řad myslivecké i laické veřejnosti.
Díky všem sponzorům a obětavým myslivcům se celá akce zdařila a byla kladně hodnocena.
Myslivosti zdar.

ČMMJ – OMS Frýdek - Místek
Milan Koutný, Hukvaldy
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sportovní hry: volejbal

V rámci „ Mezinárodních
sportovních her“ konaných
ve dnech 1. 7 – 3. 7. 2011
na Hukvaldech se uskutečnil v tělocvičně ZŠ Leoše
Janáčka volejbalový turnaj
smíšených družstev. Za účasti
4 družstev, a to: z polské
Wisły, Fryčovic a dvou družstev z Hukvald se hrál velmi
pohledný volejbal. Hráči a
hráčky předváděli, že volejbal jim není cizí a za některé
výměny si vysloužili potlesk.
V první části turnaje zvítězilo
družstvo z Wisły před družstvem z Fryčovic a družstvy
Hukvaldy B a Hukvaldy A.
Odpolední část volejbalového turnaje se měla odehrát
na plážovém hřišti, ale museli
jsme jej přeložit do tělocvičny z důvodu mokrého hřiště.
Tzv. parketový beach volejbal
hraný se 2 muži a 1 ženou
vyhrálo opět družstvo z Wisły
před Fryčovicemi a družstvy
Hukvaldy B a Hukvaldy A.
Nad všemi zápasy dohlíželi
a zároveň rozhodovali rozhodčí delegovaní z krajského
volejbalového svazu.
Hukvaldští volejbalisté se
přesvědčili, že mají ve své hře
co zlepšovat.
Všechna družstva si z tohoto
volejbalového turnaje odnesla pěkné ceny a příjemné
zážitky z této akce.

Drahoslav Koval
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Jiří Strakoš
a Slávek Koval

Světlana Kornetová

sportovní hry: zahájení/tenis

zleva starosta Fryčovic Jiří Volný, starosta města Wisły Jan Poloczek,
starosta Hukvald Luděk Bujnošek, místostarostka Hukvald Ivana
Hrčková, ředitelka školy Alena Lévová a hlavní organizátor akce Pavel
Šlosar
uvaděč Petr Laník

Pořadí - tenis:
1. Hukvaldy
2. Fryčovice
3. Wisła
12

Jaroslav Janošek

Dagmar Laníková

13

sportovní hry: fotbal

Výsledky - fotbal:

Hukvaldy - Wisła 7-1
Fryčovice - Wisła 4 -1
Hukvaldy - Fryčovice 5-2

Pořadí:

1. Hukvaldy
2. Fryčovice
3. Wisła
Jsem rád, že jsme dali dohromady tak kvalitní tým a všichni
hráči přistoupili k turnaji odpovědně, celkové vítězství bylo
zasloužené.
Předseda oddílů kopané
Šlosar Pavel

Radek Štefek

Tomáš Černík

15

téma: sport na Hukvaldech

V poslední době se na Hukvaldech stále více hovoří o futsalovém týmu Růžové tlapičky. Důvod,
proč tomu tak je, je jasný. Jedná se totiž o futsalový tým složený z místních fotbalistů, který během
pěti let pětkrát postoupil do vyšší soutěže. Vyhrává turnaje obsazené nejlepšími týmy republiky a
umisťuje se v horní části tabulky v rámci Moravskoslezského kraje.
Kromě těchto kvalit členové týmu disponují také organizačními schopnostmi, které osvědčili letos
již podruhé přípravou soutěže O penaltového krále, a to nejen pro Hukvalďany.
Poznámka pro nezasvěcené: futsal je halová obdoba fotbalu.

O Růžových Tlapičkách a fotbalu vůbec
s Adamem Hubeňákem

Jak se máš?
Je to fajn, skončila škola a začaly prázdniny.
Třeba bude pěkně a půjdeme na bazén.
Hlavním tématem našeho rozhovoru jsou
Růžové tlapičky, ale i přesto - hraješ ještě
v jiných klubech?
Ano, konkrétně hraju za Ostravu, jedná se o
část Ostravy, která se jmenuje Petřkovice. Už
tomu bude asi dva a půl roku teďka v létě, co
tam působím. Jsem s tím maximálně spokojený, je to prostě fotbal na trošku jiné úrovni
než tady.

A sedí ti to?
Jo, je to v pohodě, zaběhám si tam a sem tam
padne i nějaký gól - není to prostě jenom o
bránění, ale i někdy o těch gólech.
Teď k našemu tématu … kromě toho hraješ ještě za Růžové tlapičky. Těm se daří
jak?
Tak - fungujeme pět let a v posledních dvou
letech jsme se dostali tam, kde jsme od
začátku hrát chtěli, možná se dá říct, že je to
trošku i nad naše původní plány.

Jak na tom jste výsledkově?
Ale jo, dobře. Hrajeme krajský přebor a letos
jsme skončili na šestém místě z šestnácti
týmů z celého Moravskoslezského kraje.

Co tedy hrajete za soutěž?
Taky krajský přebor, ale ve futsalu. Takže nejlepší týmy z celého Moravskoslezského
kraje.

Na jakém postu hraješ?
Pravá záloha.

Říkáš, že hrajete konečně to, co jste hrát
chtěli. Myslíš tím, že jste chtěli hrát
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... Právě tak to
vychází, každý
rok jedna soutěž
nahoru, každý rok
postup.
18

byste nepostoupili?
Právě tak to vychází, každý rok jedna soutěž
nahoru, každý rok postup.
Takže úspěchy sbíráš tam i tam. Co upřednostňuješ - ostravský tým nebo Tlapičky?
To se nedá říct, moc dobře se to doplňuje.
My jsme ty Tlapičky vlastně založili z toho
důvodu, že když skončí fotbalová sezóna v
listopadu a začíná až v březnu, tak je tam
pětiměsíční díra přes zimu, kdy není co hrát.
Tudíž přes zimu hrajeme v halách pěkně v
teple a v létě - když je měsíc a půl pauza - jezdíme po venkovních turnajích s Tlapičkami
po celé republice.
Nedostanu z Tebe tedy, který tým je pro
Tebe lepší?
Ne. To vůbec.

hned tuhle soutěž, ale nevzali Vás, nebo se
nový tým musí přihlásit do nejnižší soutěže a postupovat odspodu?
No, to byl takový cíl. Trvalo to vlastně čyři
roky, čtyřikrát – nebo vlastně pětkrát jsme
museli postoupit vždy o soutěž výš. Tým se
musí přihlásit do té nejnižší soutěže a pak se
„prokousávat“ výš a výš.
Takže to znamená, že nebyl rok, v kterém

Růžové Tlapičky jsi založil Ty?
Jo, začalo to v roce 2006, kdy jsme si s klukama řekli, že by to nebylo marné. No, chtěli
jsme už o rok dříve, ale propásli jsme registraci. Jednalo se o místní kluky, a hodně tomu
pomohla jedna místní firma, s kterou jsme
spolupracovali a společně se dohodli, že do
toho půjdem. Zahajovali jsme to s Danem
Hubeňákem plus dva kluci z té firmy. Prostě
- koupily se dresy a začali jsme hrát. Přibrali
jsme místní kluky, s kterými si rozumíme a
jsou nám věkově nejblíže. Postupem času
jsme tým doplňovali o další zájemce.
Tuhle otázku jsme možná už trošku načali
- když jste to tehdy s tím Danem zakládali, měl jsi tu představu, že budete hrát
soutěž, kterou hrajete a že budete vyhrávat, nebo - kdyby ti někdo tehdy řekl, že
dosáhnete současné úrovně, tak bys ho
označil minimálně za mírně pomateného?
To asi jo, protože bych nevěřil, co všechno v
nás je. Všichni jsme byli z Hukvald
19

a neviděli jsme dál než do Frýdku-Místku. No,
ale postupem času se to pořád zlepšovalo a
někteří kluci začali hrát velký fotbal v lepších
klubech - Frýdlant, Janovice, Frenštát. Kluci
začali více trénovat a získávat zkušenosti a
jsou stále lepší a lepší hráči, a tím pádem
jdou Tlapičky nahoru.
Ještě si pamatuju, jak jsme společně hráli
fotbal tady, na Hukvaldech. Proč jsi odešel
z místního Sokola?
Každý kluk, který chce dělat nějaký sport,
chce jít výš a výš. Tehdy jsem hrál za žáky a
byli jsme na turnaji, kde o mě projevili zájem
z Frýdku-Místku. Tak jsem šel. Dělal jsem
tam i školu a nakonec jsem tam hrál 8 let na
docela dobré úrovni. V žácích první liga a v
dorostu druhá liga. To bych si prostě na Hukvaldech nezahrál.Takhle to mají i ostatní kluci
z Tlapiček. Prošli si všichni těmihle soutěžemi,
kde se zlepšili, a teď z toho těžíme.
Takže - dalo by se říct, že Růžové tlapičky
jsou tedy složeny z těch nejlepších, které
lze v hukvaldském fotbalu najít?
Asi se to tak dá říct.
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Tys tedy neodcházel z hukvaldského týmu
ani tak kvůli podmínkám, ale spíše za
snem?
Jo, to bylo ze začátku. Chtěl jsem hrát prostě
to nejlepší. Ale pak přišlo zranění, operace
kolene, kterou jsem si už třikrát zopakoval, a
k tomu jsem přešel na školu do Olomouce.
Přechodně jsem pak za Hukvaldy hrál, asi
rok, ale pak se mi naskytla možnost hrát v
Olomouci, takže jsem to tady zase ukončil a
šel tam, kde byla vyšší úroveň. Pak jsem ale
přecházel na školu do Ostravy a chtěl jsem si
tu úroveň udržet, protože už jsem věděl, že
na to mám. Tak jsem zvolil ty Petřkovice, kde
hraju dodneška.
Jsi tedy s tímto vývojem spokojen?
Ale jo. Dalo by se říct, že maximálně.
Co by se muselo změnit na Hukvaldech,
aby ses nerozhlížel jinde a vrátil se tady?
To nevím, opravdu nevím. Možná postupem
času. Jsem pořád mladý, ale třeba ve třiceti
letech bude situace, že se nemusí změnit nic

nahoru. Současná situace je opravdu špatná.
Bramborová liga - skoro. Nejde to, ale třeba
se to změní. Těžko říct. Já myslím, že to je
investice na 20 až 30 let dopředu. No a ještě
ten fotbal je mnohem nákladnější než futsal.
My hrajeme po halách, kde si zaplatíme
pronájem, ale když hraješ fotbal, tak musí být
velké hřiště, kabiny, zázemí - a to je drahé. Je
to mnohem náročnější.

a přesto tady budu hrát. Teď se staví nové
kabiny, zázemí bude super. Výkonostně to
možná taky půjde díky Pavlovi Šlosarovi nahoru, ale i přesto se mi tu zatím nechce. Jsem
spokojený tam, kde jsem.
Zmínil jsi ty kabiny - co si o tom myslíš?
Je to dobře, že se zainvestovalo do této
modernizace?
Určitě, když jsme jezdili jako fotbalisti po
okolí, tak jsme viděli, že Hukvaldy patří v tom
zázemí k tomu opravdu nejhoršímu. Všude
už to mají zrekonstruované, spravené nebo
uplně nové. A byla to jen otázka času, kdy
se to musí změnit, protože by to už nebylo
únosné. Je dobré, že to přišlo.
Kdybychom se na to podívali trošku
z jiného úhlu. Podíváme se například
na výsledky vašich Růžových tlapiček,
které jsou skvělé, a na výsledky místního
fotbalového klubu, které zase tak úžasné
nejsou. Nemáš pocit, že by se investice
měly například přerozdělit a větší částka
by měla jít Vám?
To nevím, my jsme malé sdružení a Sokol je
mohem větší s velkým počtem členů. Nikdo
neví, jestli právě tohle není ten impuls k
tomu, aby se zvýšil zájem investorů a tím
pádem se nezískaly další peníze, za které
se nakoupí hráči a ta úroveň může jít strmě

Kdyby za Tebou přišel někdo z místního
vedení Sokola a řekl ti, že chce něco udělat
se zdejším fotbalem, a že by rád udělal vše
pro to, aby se hrála vyšší liga, že tě chce
zpět - stejně jako ostatní kluky z Tlapiček
… pomohl bys jako patriot a Hukvalďan
nebo bys raději zůstal, kde jsi?
Tahle nabídka už přišla - ať se vrátíme všichni
zpátky a pokusíme se to zvednout nahoru. To
je ale hrozně individuální. Každý to vidí jinak.
Někdo chce, někdo nechce. Já osobně ještě
studuju a chci si toho života studentského
užít naplno. S tím souvisí to, že chci být pryč.
Teďka bych se tady nevrátil. Možná někdy v
budoucnu. Tomu se nebráním. Beru to tak,
že jsem se tady narodil a chci hrát za místní
oddíl. Ještě bych si ale počkal.
Podívejme se na situaci tak, že by se
vrazilo méně financí do kabin a ušetřené
peníze by se vložily do platu hráčů. To by
změnilo tvůj postoj k návratu?
Já to hraju pro zábavu. V téhle chvíli by to
opravdu asi nic nezměnilo.
Tak jinak - kdyby přišel na Hukvaldy
investor, například jako v Janovicích Pavel
Kubina, který by nabídl každému hráči
opravdu hezkou sumu. Stále by to nic
nezměnilo?
To je už něco jiného. To asi jo. Ne jen díky
penězům, ale i díky tomu, že by se zde stáhli
hráči, kteří hrajou na vysoké úrovni, a tím
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pádem by to byla zajímavá příležitost vlastně
hrát doma a ještě se stejnými kluky, s kterými
hraju teďka. Mělo by to ale asi špatný dopad
na ty místní kluky, kteří už by si asi nezahráli.
Jedině že by vznikl nějaký tým B.
Kde ty vidíš ten potřebný impuls k tomu,
aby se ten fotbal na Hukvadech začal
zvedat?
Mělo by to začít fungovat jako na trhu. Prodávat a nakupovat. Podaří se prodat hráče do
čtyřikrát vyšší soutěže, tak za to nakoupit třeba dva kvalitní z dvakrát vyšší soutěže. Sice
nemají třeba takovou výkonnost, ale doplní
ten tým. Prostě i na takové úrovni by to mělo
fungovat jako trh.
Tohle tedy vidíš jako problém? To, co
schází?
No, už to tady trošku začalo. Díky současnému předsedovi. Za minulého vedení to tak
nebylo. Hráč se pustil a nepřišel nikdo.
Myslíš, že je to jenom o tom trhu a vedení?
Nehraje v tom roli také morálka a disciplína v týmu?
To prostě neovlivníme. Ti kluci pracujou od
pondělí do pátku a pak mají jen víkend na
zábavu. To jim nejde zazlívat. Možná je trošku
nevýhoda zápasů v neděli. Na to pivo se chodí nejvíce v sobotu. Kdyby se hrálo v soboty,
tak si dají v pátek jenom jedno a šetří se. V
sobotu pak můžou jít svobodně, kde chtějí.
Kdyby ses ocitl v roli trenéra, říkal bys to
tak stejně nebo bys měl výhrady?
Trenér těm hráčům nesmí nikdy přiznat, že
to nevadí. Ten musí být naštvaný, že se šlo
na pivo. Ale všichni vědí, že byl taky mladý a
pravděpodobně to dělal stejně. Když ti kluci
opravdu táhnou za jeden provaz, tak si nedovolí jít na to pivo. Konkrétně třeba teď jsme
byli s Tlapičkami na největším turnaji v re22

publice. Bylo tam 170 týmů a nikdy
jsme tam neudělali žádný pořádný
výsledek. Všichni to brali spíše jako
dovolenou. Letos jsme si ale řekli, že
tam jedeme hrát a udělat výsledek.
Všichni šli opravdu brzo spát a z
těch 170 týmů jsme se dostali mezi
16 nejlepších. Což je super úspěch.
Takže to je nejlepší situace.
Vy v Tlapičkách máte trenéra?
Tak kombinovaně. Máme, ale už
jsme tak zaběhlí, že už víme, kdo co
musí a má hrát a trenéra není uplně
zapotřebí. Jiné týmy v té úrovni
mají trenéra. Pokud postoupíme,
tak už to bude asi nevyhnutelné ho
opravdu mít.
Zdá se, že v Tlapičkách je obojí,
ale - je podle Tebe důležitější mít
tým složený s výrazných individualit nebo je důležitější parta?
Dobrá parta, dobří hráči, a pak když se k tomu ještě přidá dobrý
trenér, tak není tým k poražení.
Kdo je tedy vaším trenérem?
Radek Punda.
Vy - jako Tlapičky - organizujete i zdejší
soutěž O penaltového krále. Kdo na to
přišel? Kdo to vymyslel?
Třeba v hokeji jsou nájezdy, taková zábava.
A ty penalty jsou podobně zajímavé. No - a
taky spousta „otců“ vždycky kritizuje, jak je
jednoduché dát penaltu a že není možné
neproměnit. No a takoví mají možnost se
tam předvést a zjistit, že to zase tak jednoduché není. Je to celkem zajímavé a není to
moc náročné. Zároveň se sejdou kamarádi z
různých klubů. Prostě zábava.

fotbale?
No, to nevím, je toho dost, ale asi jedenkrát
vyhraný turnaj ve Francii. Pak ta ocenění za
nejlepšího hráče taky potěší. No, a ten turnaj
s Tlapičkami v Moravské Třebové. V osmifinále nás vlastně vyřadili až reprezentanti ve
futsale. Oni se tím živí a až ti nás porazili. To
stálo za to! Snad to jednou vyhrajem.

Ty sám máš nějaký fotbalový vzor?
Teďka už asi ne. Zamlada jsem chtěl být Pavel
Nedvěd. Minimálně Pavel Nedvěd.
Asi jako každý mladý fotbalista by ses rád
viděl, jak hraješ třeba ve vrcholných soutěžích v Anglii. Drží tě to pořád nebo už to
bereš tak, že výše to možná nepůjde?
No, můj sen byl zastaven právě tou operací.
To je hrozně nebezpečné. Pak z toho člověk
vypadne a vidí, že jsou i lepší a navíc se jim
zranění vyhýbá. Třeba Filip Korneta, ten hrál
dokonce už za reprezentaci, měl to našláplé a
najednou problémy se zády a je konec. Je to i
hodně o štěstí, no. Ale - hlavně to zdraví.
Co považuješ za své největší úspěchy ve

Kdyby sis mohl vybrat jakýkoli klub, kde
bys chtěl hrát nebo – máš něco takového,
jako vysněný cíl, kterého bys chtěl dosáhnout?
Určitě vyhrát mistrovství světa s českou
reprezentací.
Chtěl bys Ty sám na závěr našeho rozhovoru něco sdělit?
No, já bych chtěl rozhodně poděkovat za celé
Růžové tlapičky lidem, kteří na nás chodí a
povzbuzují nás. Určitě i sponzorům, kteří nás
podporují a doufám, že jim děláme radost.

rozhovor vedl: Václav Holub
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V rámci realizace projektu
„Držím se kořenů života a rostu“, reg.č. : CZ-PL č.3/2009-19

Přeshraniční spolupráce Hukvaldy – Wisła
„Držím se kořenů života a rostu“
„Trzymam się korzeni życia i rosnę“

Přeshraniční spolupráce Česko-Polská republika v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu
Beskydy, spolufinancovaný z prostředků EU

V letošním školním roce
2010/2011 jsme realizovali projekt přeshraniční
spolupráce, při kterém se
setkali žáci naší školy se žáky
z polské školy Wisły-Głębce.
Projekt byl založen na principu vzájemného setkávání a
poznávání krajiny, přírodního
bohatství, zvyků a tradic sousedních států žáky základních škol s jejich pedagogy.
Navázali jsme na vzájemnou
spolupráci obou škol, která
má počátky již v roce 1998.
Proto jsme vypracovali
žádost o dotaci z Fondu
mikroprojektů Euroregionu
Beskydy spolufinancovaný
z EU. Náš projekt byl schválen
a my jsme mohli realizovat
nápady, jež byly obsaženy v
žádosti. Žadatelem byla ZŠ a
MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy
p. o. a s polským partnerem
Szkoła Podstawowa nr 4,
Im. Ks. Seniora F. Michejdy
w Wiśle-Głębcach.
Nejprve jsme se setkali
s našimi polskými kolegy,
abychom dohodli přesnou
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formu žákovských setkání.
Následovalo mnoho e-mailů,
kterými se vše dolaďovalo.
Nakonec se 17. - 19. 9. 2010
uskutečnilo první setkání
českých a polských dětí. Program byl velmi pestrý a oba
partneři se vzájemně poznávali při diskotéce, prohlídce
hradu Hukvaldy, vystoupení
v rámci Dne obce Hukvaldy a
dalších činnostech. Polským
dětem se velmi líbila naše
škola, především je nadchla
multimediální učebna.
Zalíbila se natolik, že někteří
chtěli zůstat u nás a chodit
do naší školy. Jiní navrhovali
přestěhovat Hukvaldy k nim
do Wisły. Když jsme se loučili
v Rožnově pod Radhoštěm,
slibovali jsme si setkání na
polské straně hranice v květnu resp. červnu 2011.
V pátek 3. 6. 2011 se 38 českých dětí vydalo na cestu za
polskými přáteli. Když jsme
dorazili, byli jsme ubytováni
v penzionu v blízkosti školy.
Ihned po ubytování jsme
pěšky vyrazili do školy, kde

na nás již čekali. Diskotéka
probíhala ve velmi přátelské
atmosféře. Všichni společně
jsme se učili tance, které nás
blíže seznamovaly s našimi
přáteli. Moc se děti pobavily
při vyměňování si informací,
protože polština s češtinou
mají stejný základ, s malými dopomocemi učitelů se
všichni domluvili. V sobotu
hned po snídani vytvořili
všichni žáci smíšená českopolská družstva, která se
vydala do okolí školy plnit
velmi zábavné úkoly a sbírat
při tom body i zážitky. Všem
se podařilo zdolat trasu i
disciplíny, a proto mohli
absolvovat prohlídku školy,
kde se také konal Den rodiny.
Vše bylo perfektně zorganizováno a polské i české děti
vystoupily se svými krátkými
představeními před polským
publikem. Velký potlesk
sklidily jak naše mažoretky
Bystroušky, tak duo zpěvaček Saša a Naty, které
zazpívaly dvojhlasně písně
z okolí Hukvald. Následovalo

sportovní odpoledne, kdy
jsme společně s polskými
dětmi vyjeli kousek od Wisły
na kopec zvaný Równica,
kde nás čekala zábavná jízda
na bobové dráze, překážky v lanovém parku a také
kreslený film o zbojníkovi
Robinu Hoodovi ve 4D kinu.
Počasí se nakonec umoudřilo
a všechny atrakce jsme si
užili. Utrmácení, ale s velkou
kupou zážitků, jsme pokračovali v neděli, kdy hned ráno
nás čekala návštěva akvaparku v Hotelu Gołębiewski a výlet ke skokanským můstkům
v Malince, kde skákal známý
polský sportovec a skokan
na lyžích Adam Małysz. Právě
tento i u nás známý sportovec navštěvoval školu ve
Wiśle-Głębcach. Oba partneři
projektu se mohou pochlubit svými světově známými
rodáky. České děti si prohlédly skokanské můstky, které
zdolává ještě v současnosti
Adam Małysz, a polské děti
se seznámily s historií rodiny
Janáčkovy a s dílem Leoše
Janáčka.
Po návratu domů se děti
snaží udržovat vztahy, které
navázaly na obou setkáních.
Jedná se hlavně o internetová setkávání. Všichni se už
těší na příští rok, kdy jsme
se předběžně domlouvali na
opětovné návštěvě polských
dětí na Hukvaldech.
Náš projekt byl realizován ve
školním roce 2010/2011 od

září do června, kdy se uskutečnily dvě akce pořádané
oběma školami. Každá aktivita probíhala v dvojjazyčné
verzi. Při překladech tlumočil
kolega Mgr. Dariusz Jędrzejski, ale i všichni zúčastnění pedagogové. Veškeré
aktivity byly dokumentovány
a budou uveřejněny ve
fotografických knihách, které
vytvoří pro oba partnery Ing.
Svatopluk Lév. Garantem
projektu za českou stranu
byla ředitelka školy Mgr.
Alena Lévová, za polskou
stranu byla garantem ředitelka školy paní Lydia Konik.
Projektovým manažerem
byl Mgr. Petr Kristyník. Všem
zapojeným z české i polské
strany patří poděkování za
skvěle připravený a realizovaný projekt. Tím ovšem celý

projekt nekončí. Projekt musí
mít svoji udržitelnost, to znamená, že děti a školy nadále
udržují kontakty a vzájemné
návštěvy i na osobní úrovni. V plánu je pro příští rok
návštěva další třídy polských
dětí z Wisły u nás.
				
			
Mgr. Kateřina Větřilová
(koordinátor projektu)
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přehled: škola

Mezinárodní folklórní festival
Frýdek – Místek

V rámci Mezinárodního folklórního festivalu,
který se konal v termínu od 14. – 20. června
2011 ve Frýdku – Místku, naši obec navštívila
skupina dětí z Maďarska, které jsou členy
tanečního souboru KIS-CSEPEL Dance Group.
Soubor Kis-Csepel Dance Group pochází z
Csepel, jednoho z vnějších okresů Budapešti.
Csepel má téměř 90 000 obyvatel. Leží na přírodním ostrově řeky Danube. Soubor vznikl
před 35 lety jako skupina mládeže z Csepel
Dance Group. „Kis“ znamená v maďarštině
„malý“. Členy taneční skupiny jsou děti ve
věku od 11 do 15 let. Soubor nezpracovává
pouze folklorní materiál svého regionu, ale
zaměřuje se i na kulturu jižní Pešti a ostrova
Csepel. Řadí se mezi nejproslulejší maďarské
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amatérské folklorní taneční skupiny. Vedoucí
skupiny klade velký důraz na vzhled scény
pomocí výběru původních lidových krojů.
Ty odpovídají regionu, jehož tance soubor
předvádí. Dívky mají téměř vždy více než tři
sukně. Soubor vystupuje jak na festivalech
v Maďarsku, tak v cizině a pravidelně se
účastní maďarských folklorních tanečních
soutěží.
Pro soubor jsme ve spolupráci se ZŠ a MŠ
Leoše Janáčka připravili celodenní program.
Děti se svým programem vystoupily v sále
ZŠ, přičemž na závěr si pro naše školáky
připravily překvapení – vyzvaly je ke společnému tanci nejen na pódiu, ale i v prostorách celého sálu. Po počátečním zdráhání a
ostychu se většina dětí nakonec tancování
zúčastnila a moc hezky si to užívali. Po
vystoupení pak celý taneční soubor odjel do
Kozlovic, kde pro ně byla připravena prohlídka Obecné školy s ukázkovou hodinou. Po
návratu na Hukvaldy tanečníky čekal oběd
ve školní jídelně. Pak následovala procházka
oborou a návštěva hradu Hukvaldy. V 16
hodin se v hradní baště zúčastnili vernisáže
fotografií hradu Strečno. Výstava fotografií je
součástí společného projektu Středoevropský most Strečno Hukvaldy, financovaného
Evropskou unií. Na všech stranách bylo s potěšením konstatováno, že se, díky návštěvě
dětí, nejedná jenom o spolupráci ČR a SR, ale
také Maďarska. Navíc děti z Maďarska měly
v rámci programu na pondělní cestě domů
hrad Strečno také navštívit. Součástí vernisáže bylo vystoupení slovenského hudebního souboru s renesanční hudbou. Jedna
z maďarských učitelek si s hudebníky také
zazpívala. Děti ochutnaly slovenské speciality
a po večeři ve škole odjely na večerní vystoupení do Frýdku-Místku.
Alena Lévová, Ivana Hrčková

maďarský folklórní soubor KIS CSEPEL – Budapešť

Škola v přírodě ve Velkých Karlovicích
V pondělí 20. června měla naše
3. třída, polovina 2. třídy a skupina dětí z mateřské školy sraz
před budovou ZŠ. V 8.00 hodin
jsme všichni odjeli do Velkých
Karlovic na školu v přírodě.
Doprovázely nás paní učitelky R.
Křenková, M. Škvarová, R. Pavlíková a V. Nevludová. Cesta trvala asi 60 minut. Ubytovali nás
v hotelu Kyčerka. Pokoje byly tří
nebo čtyřlůžkové s koupelnou a
balkonem.
Každý den jsme měli nabitý
super hrami a soutěžemi jako
například: štafetou, honbou za
pokladem a spoustou jiných zajímavých her. Na pokojích jsme
museli udržovat pořádek, protože nás paní učitelky bodovaly.
Jídlo jsme měli pětkrát denně v hotelové restauraci. Paní
učitelka Romanka nám hrála
na kytaru. Ve středu jsme jeli na
výlet vlakem do Karolínky. Chtěli
jsme jít do firmy, kde se vyrábí
sklo, ale bohužel bylo zavřeno.
Místo toho jsme šli do galerie.
Počasí jsme měli fajn. Ve čtvrtek
večer jsme měli karneval.
Týden nám všem uběhl velmi
rychle. V pátek dopoledne
jsme se sbalili na cestu domů.
Po obědě přijel autobus. Celý
pobyt se mi i mým sourozencům
a spolužákům moc líbil a rádi
pojedeme znovu!
Oliver Jati, 3. třída
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Škola TAEKWONDO Frýdek-Místek znovu první na Moravě
Předposlední květnový víkend hostil Frýdek-Místek Otevřené mistrovství Moravy 2011, na
které se sjelo 130 závodníků z 8 škol. Nejúspěšnějším žákem mistrovství se stal Štěpán Doležel,
který získal zlatou medaili ve sportovním boji, stříbrnou v technické sestavě a bronzovou ve
speciálních technikách. Je členem nejen školy TAEKWONDO Frýdek-Místek, ale také žákem
Základní školy a Mateřské školy Leoše Janáčka Hukvaldy. Všichni mu blahopřejeme a držíme
palce do dalších sportovních úspěchů.
Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy
Projekt Envigame
Počátkem června jsme veškeré praktické práce s žáky na projektu Envigame ukončili. Obrovskou úlevu jsme pocítili úplně všichni…
Ve dnech 27. a 28. června 2011 jsme se společně s učiteli z dalších deseti zapojených škol
z celé České republiky sešli na workshopu k realizaci projektu v Praze. Společně s Klubem
ekologické výchovy a firmou Cross Czech, realizující projekt, jsme hodnotili celý projekt, ale
také připomínkovali jednotlivé úkoly. Na základě postřehů, problémů a postojů žáků, které
jsme získali přímo v praxi, jsme měli možnost vyjádřit svůj názor na práce s tím spojené. Firma
všechny naše postřehy zaznamenala a bude se snažit upravit hru tak, aby ji mohli hrát žáci ze
všech škol v České republice a hra byla pro žáky atraktivní a lákavá. Žáci by se prostřednictvím
hry za použití mobilních přístrojů měli nenásilnou a novou netradiční formou co nejvíce naučit. O své práci by měli v průběhu příštího roku informovat na celokrajských konferencích.
Chtěly bychom touto cestou poděkovat všem, kteří nám při realizaci projektu jakkoliv pomohli. A hlavně děkujeme aktivně zapojeným žákům za náročnou, obsáhlou a dobře odvedenou
práci.
Mgr. Vanda Perničková, RNDr. Hana Piskořová
Co jsou někteří žáci devátého ročníku ochotni dělat pro ochranu životního prostředí
budu třídit odpad; budu si kupovat věci ve skle místo plastu; místo koupele se budu sprchovat; nebudu mýt nádobí pod tekoucí vodou, napustím si dřez; budu používat úsporné žárovky
(zářivky); budu šetřit elektřinou, nebudu zbytečně nechávat svítit; nebudu vyhazovat odpadky
do přírody; nebudu zbytečně kácet stromy; zrušil(a) bych tepelné elektrárny; nebudu dělat
oheň v lese; nebudu trhat chráněné rostliny; budu mačkat použité PET láhve; budu sbírat psí
výkaly ;nebudu pálit plasty, pneumatiky apod.; nebudu často jezdit autem, raději použiji kolo;
nebudu kupovat plastové tašky; budu šetřit pracím práškem; nebudu dělat nic, protože bude
konec světa …
Doufejme, že konec světa nebude a mladá generace to s ochranou životního prostředí myslí
vážně.
sepsala Hana Piskořová
29

přehled: škola/TJ Sokol Hukvaldy

Ve dnech 13. – 15. 6. 2011 proběhlo šetření České školní inspekce s následujícím závěrem (část textu z inspekční zprávy):
„Škola při vzdělávání žáků respektuje zásady a cíle školského zákona, zejména rovného přístupu ke vzdělání. Výsledky vzdělávání sleduje a vyhodnocuje, ve spolupráci se všemi partnery
rozvoj osobnosti žáků podporuje.
Realizace efektivních programů prevence sociálně patologických jevů se projevuje v poměrně
nízké míře úrazovosti a v příznivém školním klimatu.
Škola poskytuje vzdělávání v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských
zařízení. Realizované ŠVP ZŠ, ŠD a ŠK jsou v souladu se zásadami a s cíli platného školského zákona a s RVP ZV. Funkční školní systémy pro hodnocení, vnitřní kontrolu, předávání informací a
poradenství umožňují realizaci cílů ŠVP a podporují rozvoj a fungování školy jako komunitního
centra obce.
Dlouhodobá systematická práce ředitelky a funkční organizace vzdělávání podporují rozvoj
kompetencí žáků a přispívají k naplňování cílů stanovených ve ŠVP.
Materiálně-technické zdroje a prostorové podmínky vytvářejí příznivé a bezpečné prostředí
pro plnění cílů realizovaných vzdělávacích programů a pro zdravý sociální, psychický i fyzický
vývoj žáků.
Finanční zdroje, které škola měla ve sledovaném období k dispozici, byly dostatečné k zabezpečení realizovaných vzdělávacích programů.“ (Celá inspekční zpráva, po podpisech všech
zúčastněných, je uveřejněna na webových stránkách školy www.zshukvaldy.cz).
Mgr. Alena Lévová
ředitelka školy
Baby cup 2011
Tak, jako je několik posledních let již zvykem, proběhl poslední sobotu ve školním roce žákovský turnaj v tenise. Pravidelně se ho účastní všichni malí tenisti, kteří se nebojí změřit své síly s
ostatními milovníky bílého sportu. V sobotu ráno jsme se sešli na tenisových kurtech v hojném
počtu a hned jsme začali hrát. Během dne se k našim dětem připojili tenisté z Kopřivnice. Teprve v tu chvíli jsem viděla, jak se naši malí tenisté umí porvat o co nejlepší umístění. Byla jsem
velice pyšná na to, jak zarputile začali bojovat a co se už dokázali naučit. Wimbledon je pro
ně sice pořád hodně daleko, ale troufnu si tvrdit, že v okolí už by naše děti ostudu neudělaly.
Jsem velice ráda, že za těch deset let co se dětem na Hukvaldech věnuji, už vyrostli tenisté, kteří mohou tenis hrát se stejnou láskou jako my dospělí. Nejlepšími žáky se stali Honza
Sobotík a Simča Dryjáková, ale nebudou to mít jednoduché, protože jim ostře šlapou na paty
Martin Cvaček a Hedvika Jurková. Další umístění byla velice vyrovnaná a vyhráli všichni, kdo
přišli a turnaje se zúčastnili. Počasí bylo sice proti nám, ale nakonec jsme si všichni užili pěkný
sportovní den. Já za sebe děkuji všem dětem, které do tenisu chodí a chtějí se něco nového
naučit. Takže všem tenistům přeji krásné prázdniny a doufám, že je strávíte na kurtech.
Ivana Kapsiová
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Úspěšný grant
Zástupci 39 neziskových organizací Moravskoslezského kraje převzali od Arcelor Mittal Ostrava (AMO) šeky v hodnotě 450 tisíc korun na podporu veřejně prospěšných projektů. V dubnu
společnost vyhlásila již čtvrté kolo grantového řízení. „K datu uzávěrky jsme evidovali 127
žádostí v celkové částce 2,35 milionu korun. Bylo vybráno 39 projektů, mezi něž jsme rozdělili
450 tisíc korun“, upřesnila vedoucí oddělení firemní odpovědnosti AMO Monika Pěnčíková.
S radostí můžeme oznámit, že mezi 39 šťastnými zástupci, kteří v pátek 17. 6. 2011 převzali
šek v maximální možné hodnotě přidělovaného grantu 20 000,- Kč, byli i zástupci fotbalového
oddílu TJ Sokol Hukvaldy, kteří připravili úspěšný projekt „Vybavení sportovního hřiště bezpečnými brankami“. Tyto lehké přenosné hliníkové branky s bezpečnostními úchyty budou
využívat především nejmenší fotbalisté i v rámci svého nepovinného předmětu kopaná, který
se od letošního školního roku v ZŠ a MŠ LJ Hukvaldy vyučuje.
Pavel Šlosar

Pavel Šlosar
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Pomozte zlepšit kvalitu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Leoše Janáčka
Hukvaldy!
ZŠ a MŠ L. Janáčka Hukvaldy je vesnickou školou s malým počtem žáků, a proto je omezená
možnost dosáhnout na dotace, které jsou na zlepšení kvality ve vzdělávání vyhlašovány.
Chcete-li, zapojte se do veřejné sbírky, jejímž cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v hukvaldské
škole a ze získaných peněžních prostředků zakoupit kvalitní učební pomůcky. Svůj finanční
příspěvek můžete zaslat na účet č. 243533354/0300 nebo vložit do zapečetěné schránky,
umístěné v prostorách Obecního úřadu v Hukvaldech.
Každou korunu, kterou darujete na zvláštní účet ZŠ a MŠ L. Janáčka Hukvaldy, který je pro
tyto účely zřízen, poskytnou také patroni celé akce paní Edita a pan Ronald Adams, a to až do
výše 50.000,- Kč. Tato částka bude navazovat na jejich předchozí příspěvek, kdy škole věnovali
50.000,- Kč.
Celkově vybraná finanční částka bude zveřejněna v závěru prosince 2011.

Žáci i učitelé ZŠ a MŠ L. Janáčka Hukvaldy vám děkují.
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slovo starosty

Vážení a milí spoluobčané,
rád bych Vás informoval o tom, co se v obci na základě schváleného rozpočtu na rok 2011 děje
a postupně buduje.
Největší akcí, která se už připravuje delší dobu a čeká v tomto roce na realizaci, je rekonstrukce
kabin v areálu TJ Sokol Hukvaldy. Dotace, o kterou bylo požádáno už v loňském roce, bohužel nebyla přidělena, takže musíme celou rekonstrukci financovat z rozpočtu obce. Výběrové
řízení na zhotovitele proběhne počátkem měsíce srpna.
V měsíci červnu byla dokončena I. etapa obnovy veřejného osvětlení. Celou akci realizovala
firma TS a. s. Frýdek – Místek. Jednalo se o výměnu 173 kusů svítidel a 4 ks rozvaděčů. Jeden
z rozvaděčů, který byl postaven na soukromém pozemku, byl po projednání s majitelem přemístěn na nejbližší betonový sloup elektrického vedení. Jinak celá realizace proběhla hladce.
Celkové finanční náklady činí 891 978,- Kč, z toho dotace činí 668 983,- Kč. Chtěl bych tímto
poděkovat pracovníkům TS a. s. za profesionální přístup a kvalitně odvedenou práci.
Dále probíhá příprava velké akce – odkanalizování obcí Hukvaldy a Fryčovice. Koncem měsíce
června proběhlo v rámci Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice (SMOPO) výběrové řízení,
kde byla vybrána společnost, která provede veškeré úkony spojené s přípravou a realizací
výběrového řízení na zhotovitele stavby. Jedná se o stejnou společnost, která zpracovávala i
žádost o dotaci.
Počátkem července začala demolice štítu a oprava stříšek na budově č. p. 110 na Hukvaldech.
Štít je pozůstatek střechy, která spadla na sousední budově vlivem tíhy sněhu v roce 2006. Na
základě statického posudku hrozilo v případě silného poryvu větru jeho zřícení. Při větším dešti jsou navíc způsobovány škody vlivem zatékající vody nájemci budovy. O rozebrání rozhodla
rada obce po projednání s příslušným stavebním úřadem a po vyjádření příslušného odboru
Magistrátu města Frýdku – Místku.
Na parkoviště u hotelu byla pořízena nová budka pro obsluhu. Je prostornější a určitě důstojněji reprezentuje obec přijíždějícím návštěvníkům.
Na své 11. schůzi rada obce vybrala ze 3 nabídek firmu na zhotovení nových dřevěných podlážek na plochu orchestřiště hukvaldského amfiteátru.
V současné době probíhá příprava potřebných podkladů pro zbudování parkovací plochy pro
7 aut u DPS. Pro její nájemníky je nyní ve výrobě dřevěný altán o rozměrech 4x4 m. Bude sloužit jako místo pro posezení, kde budou moci obyvatelé DPS trávit volné chvíle.
Chystá se také výměna 2 ks oken v klubovně hasičské zbrojnice na Hukvaldech, která už jsou
v havarijním stavu. Výměna proběhne začátkem měsíce srpna.
Samozřejmostí je kosení trávy a údržba zeleně na veřejných prostranstvích v celé obci. Chtěl
bych poděkovat všem občanům, kteří provádějí úpravu obecních ploch i kolem vlastních
pozemků.
Závěrem Vám všem chci popřát krásný zbytek léta, slunečné počasí, a těm, kteří se ještě chystají na zaslouženou dovolenou, šťastný návrat domů.
Mgr. Luděk Bujnošek, starosta obce
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Pro výchovu našich dětí (2. část)
Pro zopakování z minulého Občasníku dělíme sociální potřeby dětí na:
potřebu místa; potřebu bezpečí; potřebu podnětu, péče a výživy; potřebu podpory a opory; potřebu
stanovení limitů.
Posledně jsme vysvětlili potřebu místa a bezpečí. Dnes tedy

Potřeba podnětu, péče a výživy

Současný svět nabízí lidskému jedinci mnoho podnětů. Často paradoxních a často protichůdných. I
dospělý jedinec často nedokáže tlak podnětů eliminovat. Dítě, dospívající, pak je v situaci mnohem
složitější – kód jeho organismu zní „poznávat“, rozvíjet spontánní proces učení. A naráží na podněty nejednoznačné, různé důležitosti, některé potřebuje zařadit a některé neakceptovat. Důsledkem pak může
být až „boj motivů“, který má vždy stejný efekt podrážděnost, chování a jednání, které často učitelé
odečítají jako agresivní.
Na straně jedné jedinec, žáci pocházející z prostředí kde je potřeba podnětu, péče a výživy nedosycena, je často vystavován posměchu ostatních spolužáků a potřebuje jistou dávku učitelovy ochrany
alespoň po dobu, než je deficit srovnán tak, že jeho neznalost není pro ostatní spolužáky zajímavá. Protože jinak bývají tito jedinci často zdrojem nejen posměchu, ale také persekucí nejrůznější úrovně.
Na straně druhé jedinec, žáci pocházející z výrazně, až nezdravě podnětného prostředí, chápou
často školu jako „prostředí, kde je nuda“, je problém je zaujmout, bývají povrchní, učitelé o nich často
sdělují, že si „ničeho neváží“, že jim „nic není dost dobré“. Tento trend bude narůstat. A jen kvalitní učitel
s dostatečně velkým přehledem dokáže takové jedince zaujmout, výuku postavit na vztahu učitel žák a
posilovat jej uměním vést žáky k dobré tvorbě pořadí hodnot.
Specifickou kategorií této základní sociální potřeby je výživa. Tímto výrazem není myšlena jen výživa
potravinami, ale také „výživa“ informacemi. Žák pocházející z prostředí, kde se rodiče nadmíru hádají,
mají na dítě protichůdné požadavky, si v rámci obranného mechanismu vypěstuje jakousi „provozní hluchotu“, naučí se neslyšet, přesněji nepamatovat si zatěžující informace přicházející audio kanálem. Pak si skutečně nezapamatuje zadání domácího úkolu i když je v závěru hodiny učiteli reprodukoval.
Pokud se sloučí u žáka „provozní hluchota“ s absencí místa a bezpečí, komplikace s výchovou se
násobí.
Potřeba podnětu, péče a výživy je tedy jednou z hlavních potřeb dotýkajících se velmi výrazně
školního prostředí, protože škola podněty nabízí, stejně jako „výživu informacemi“. U dětí z problematického prostředí v tomto smyslu je pak nutné volit náležité formy, aby mohly naplnit obsah
požadavků učitele.

Mgr. Alena Lévová
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inzerce/příspěvky neprošly redakční úpravou
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J. Sasín, O. Blaťák, L. Tobiáš, M. Košica, A. Hubeňák, J. Chamráda, J. Tobiáš, R. Punda
J. Mifkovič, P. Grufík, T. Černík, M. Olbert, M. Holub, M. Fulnek

Uzávěrka příštího čísla Hukvaldského občasníku je 31. srpna 2011.
Termín uzávěrky pro příspěvky občanů a reklamu, které nejsou redakcí upravovány,
je 5. září 2011.
Veškeré příspěvky zasílejte na adresu: mistostarosta@ihukvaldy.cz.
Hukvaldský občasník číslo 4/2011 vyjde kolem 20. září 2011.

