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Vážení čtenáři!
Nemohu začít jinak než postesk-
nutím – léto nenávratně skončilo. 
Kdybych chtěl úvod ladit pozitivně-
ji, pak bych se společně s ostatními 
členy redakční rady zaradoval, že 
se téma letošního již 4. Hukvald-
ského občasníku nabízí samo právě 
proto, že je konec léta. Protože léto 
na Hukvaldech znamená oživení 
turistického ruchu a zvýšení ná-
vštěvnosti nejen díky hradu a Leoši 
Janáčkovi, ale i díky akcím, které 
v tomto období probíhají. 
Občasník jsme tedy naplnili ohléd-
nutím za hukvaldskými událostmi 
v průběhu léta. Akcí bylo mnoho, 
někdy i více v jednom termínu. 
Pokud jste tedy všechny nestihli 
navštívit, nechte se prostřednic-
tvím tohoto časopisu informovat 
alespoň o těch nejpodstatnějších.
Přeji Vám příjemné chvilky s Huk-
valdským občasníkem.

Václav Holub
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…Mám se dobře, nestěžuju si.
No … mohlo by být i líp, ale i hůř, 
to je jasné. Zase - kdybych řekl, že 
se mám moc dobře, tak mi to bu-

dou lidi závidět, a to by bylo horší...
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Vážení spoluobčané,

protože se stále častěji setkávám s dotazy ohledně budoucí kanalizace, chtěl bych Vás tímto se-
známit s vývojem situace kolem celého projektu. Projekt  „Povodí Ondřejnice – odkanalizování 
obcí Fryčovice a Hukvaldy“ řeší výstavbu gravitační splaškové kanalizace včetně kmenového 
sběrače pro odkanalizování obcí Fryčovice a Hukvaldy. V současné době jsou odpadní vody 
z území obce po mechanickém předčištění, případně bez čištění, vypouštěny přímo do řeky 
Ondřejnice, která se vlévá do Odry. Stoková síť bude napojena na kmenový sběrač, který zajistí 
transport látek na provozovanou čističku odpadních vod v Brušperku. Jak již bylo výše uvedeno, 
jedná se o kanalizaci splaškovou. Splaškami se rozumí veškeré odpadní vody, které vycházejí z 
domu. Tedy nejenom odpad z WC, ale i kuchyně, koupelny, prádelny, atd. Vody dešťové do této 
kanalizace nepatří! 

Celková délka stavby bude 34 339 metrů včetně přípojek pro domácnosti o délce 3255 m. Na 
území obce Hukvaldy se jedná o 13 km a podle projektu je počítáno s 411 přípojkami, což zna-
mená, že bude připojeno 62 % objektů. Kdo by měl zájem, může na obecním úřadě nahlédnout 
do projektové dokumentace a zjistit, zda k jeho domu bude přípojka přivedena. Ti, kteří nebu-
dou na nově vybudovanou kanalizaci připojeni, budou muset řešit likvidaci odpadních vod dle 
zákona, jiným způsobem. Jen pro zajímavost uvádím, že ze zákona je od 1. 1. 2008 zakázáno 
používání septiků, resp. vypouštění přepadů z nich do povrchových a podzemních vod. Ke shro-
mažďování odpadních vod z objektu může být použita žumpa, musí však být nepropustná a 
bezodtoková. Odvoz obsahu žumpy a jeho likvidaci může provádět jen oprávněná osoba. Když 
uvážíme, že průměrná spotřeba vody čtyřčlenné rodiny činí cca 140 m3/rok, z toho min. 100 m3 
skončí v žumpě, tak náklady na vývoz žumpy činí cca 20 000,- Kč/rok. Za stočné v tomto případě 
zaplatíte zhruba 4000,- Kč. 

Další možností, jak likvidovat odpadní vody, je mít vlastní čističku. Kontrola dodržování předpisů 
ohledně likvidace odpadních vod u fyzických osob (občanů) přísluší Magistrátu města Frýdek-
Místek, odboru životního prostředí a zemědělství. U firem a podnikatelů tuto kontrolu provádí 
Česká inspekce životního prostředí.

V současné době probíhá na Státním fondu životního prostředí kontrola a schvalování doku-
mentace pro výběrové řízení, které bude probíhat v listopadu tohoto roku. Až  v tomto měsíci 
tedy budeme znát zhotovitele stavby a realizační cenu. Termín zahájení stavby je stanoven na 
červen 2012, ukončení na červen 2014.

Mgr. Luděk Bujnošek, starosta obce

slovo starosty 
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Golf na Hukvaldech
v provozu

Golf Klub Hukvaldy, o. s., 
člen České golfové federace 
s číslem GKHUK 174, dne 
13. srpna 2011 otevřel své 
brány golfovým nadšencům, 
jak z řad hráčů se zelenou 
kartou, tak i veřejnosti, jež 
se touží s golfem teprve 
seznámit. Slavnostní zahá-
jení probíhalo po celý den 
a vystřídalo se na něm na 
150 hostů, jejichž nadšení a 
pozitivní ohlasy nás přesvěd-
čilo o tom, že stálo za to se 
do takto náročného projektu 
pustit a především v něm 
pokračovat se stejnou vervou 
jako doposud. 
V průběhu celého dne měli 
hosté možnost vyzkoušet si 
odpaly na driving range pod 
dohledem profesionálního 
trenéra nebo se vydat hrát 
přímo na hřiště. V klubov-
ně pro ně byly připraveny 
osvěžující nápoje a vydanou 
energii mohli znovu načerpat 

z jídla na rautu, který připra-
vil Petr Eliáš z restaurantu U 
námořníka, jenž je zároveň 
členem našeho klubu a nad-
šeným golfistou.
Hřiště je přírodní se šesti jam-
kami, na nichž se do doby 
než budou vybudovány pro-
fesionální greeny, bude hrát 
tzv. zimní golf. Součástí hřiště 
je také driving range o délce 
280 m. Hřiště je veřejné, hráči 
na něm tedy mohou hrát bez 
nutnosti zelené karty. 
Hráči budou mít k dispozici 
půjčovnu golfového vyba-
vení a jednou týdně také 
možnost využít cvičitele 
s oprávněním k získání zele-
né karty. Součástí klubovny 
je venkovní i vnitřní posezení 
a bar, děti se mohou zabavit 
v dětském koutku v blízkosti 

klubovny. Pro děti bude od 
září fungovat také golfová 
školička s profesionálními 
trenéry. Hřiště je otevřeno 
denně od 9 do 19 hodin, 
přičemž klubovna s restaura-
cí je přístupna i pro ty, kteří 
nehrají, ale chtějí si jen přijít 
posedět na pivko či kávu. 
Výhled na hrad Hukvaldy a 
příjemné prostředí nabízí 
skvělou formu odpočinku, ať 
už aktivního či pasivního.
Klub pořádá pro své členy a 
ostatní hráče také pravidel-
né turnaje, o jejichž konání 
pravidelně informujeme na 
našich webových stránkách 
www.golfhukvaldy.cz, kde 
najdete také další důležité in-
formace o dění na hřišti. Od 
14. září 2011 bude každou 
středu od 16 do 18 hodin 
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probíhat golfová školička 
pro děti, které se budou pod 
vedením zkušeného trenéra 
seznamovat s golfem, k ně-
muž přičichly již 7. září, kdy 
jsme pro děti uspořádali akci 
„Mámo, táto, hrajme golf!“. 
Účast byla hojná, sešlo se u 
nás na třicet dětí, které se 
do odpalování míčků pustily 
s veškerou vervou.
Přijďte si k nám vyzkoušet 
golf i vy.

Kateřina Eliášová,
manažerka klubu
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Nová  zvonička
na  Hukvaldech

Určitě jste si již všimli, že na 
kopci Fojtovy vrchy je zbudo-
vána nová zvonička. Co tedy 
předcházelo vybudování této 
zvoničky ?
V roce 2007 dostal darem 
k padesátinám předseda KČT 
Hukvaldy p. Jiří Strakoš od 
přátel ocelový zvon. Dar byl 
provázen výzvou, že zvon 
sám v „ luftě  nedrží a radost 
dělá, jen když zvoní ´´. Po-
hledy gratulantů se význam-
ně otáčely ke kultovnímu 
místu naší obce – Fojtovým 
vrchům.
Velkou pohnutkou k této 
myšlence byl do země zasa-
zený lipový kmen na vrcholu 
tohoto úžasného vyhlídkové-

ho místa. Pan Strakoš zahájil 
jednání s majitelem pozemku 
p. Větřilem, který projevil pro 
navržený záměr pochopení. 
Tímto bodem byl projekt                  
„ zvonička „ zahájen.
Vzhledového a konstrukční-
ho řešení, jakož i vlastní rea-
lizace projektu se ujali  Petr 
Návrat, zámečnických prací  
Jiří Strakoš a  Jiří Palík.
V květnu 2011 při příleži-
tosti 30. ročníku pochodu 
Po zarostlém chodníčku 
byla rozpracovaná zvonička 
vystavena a byla vyhlášena 
veřejná sbírka. Děkujeme 
všem dárcům, kteří  svou 
finanční částkou na zvoničku 
přispěli.
   Stalo se tedy, že 13. srpna 
v odpoledních hodinách 
parta z klubu KČT Hukvaldy  
zvoničku vyvezla na Fojtovy 
vrchy a po drobných úpra-
vách na kmeni lípy ji  upevnili 
na  zasazený lipový kmen.
   Krásné rozhledy z tohoto 
kopce na naše Beskydy, 
vesnice a města na jejich 
úpatí budou odměnou pro 
oko, cinknutí zvonku potěší 
duši. Najděte si tedy čas 
v dnešní hektické době na 
taková hřejivá zastavení a 
v duchu poděkujme, že ještě 
jsou mezi námi lidé, kteří 
nám je umí ukázat a přivést 
nás k nim. Ať tedy slouží nám 
všem zvonička na Fojťácích.
                                                                   

za KČT Hukvaldy
Drahoslav Koval 
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Co se dělo
v Galerii Hukvaldy?

Galerie Hukvaldy měla přes 
léto napilno. Nejen, že zde 
vystavovala řada výtvarníků, 
ale také se uskutečnila velmi 
úspěšná hudební akce. 
Ale popořádku. 
Po výstavě Jakuba Kotase (o 
které byla zmínka v druhém 
čísle Hukvaldského občasní-
ku) představil své dílo malíř 
Jiří Kuděla výstavou nazva-
nou Hlavy. Technikou nástři-
ku barev na plátno zpodobnil 
lidské hlavy z různých úhlů 
pohledu. Předvedeny byly sa-
mostatné práce, ale i soubory 
menších obrazů, které teprve 
jako celek daly divákovi 
nahlédnout zamýšlený smysl. 
Vystavená díla provokovala 
diskusi, a to je to nejlepší, co 
si může výtvarník přát.
Následující výstavou nazva-
nou Biohazard představil 
svou tvorbu další z mladých 
autorů - Jan Melena. Zahr-
novala malby, ale zejména 
kresby uhlem. Převážně šlo o 

1) Jakub Tichý
2) René Souček a publikum

téma: nejen kulturní léto na Hukvaldech
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pohody, posluchači nešetřili 
potleskem. K jejich spokoje-
nosti jistě přispěla i příjem-
ná obsluha a občerstvení, 
které si v průběhu umělecké 
produkce mohli zakoupit. 
Vzhledem k vydařenosti této 
akce s kladnými ohlasy z řad 
veřejnosti jsou pro Galerii 
Hukvaldy plánovány další 
koncerty. Další ochutnávky 
z umění skvělých hudebníků 
budeme podávat v říjnu. 
Všechny Vás srdečně zveme.
Rád bych zde poděkoval těm, 
kteří mi ochotně a nezištně 
poskytli svůj čas a energii 
k zajištění hladkého průběhu 
akce. Společně se těšíme na 
další příjemně prožité kultur-
ní podvečery v Galerii Huk-
valdy za Vaší hojné účasti.

motivy z říše zvířat.
V současné době můžete 
v prostorách Galerie Hukval-
dy až do 18. října zhlédnout 
výstavu maturitních a klau-
zurních prací studentů Střední 
umělecké školy v Ostravě. 
Jedná se o malbu olejovými 
barvami na plátně. Studenti 
zmíněné školy překvapi-
li, o některých z nich jistě 
v budoucnu ještě uslyšíme. 
Zájemcům o výtvarné umění 
návštěvu výstavy vřele dopo-
ručuji.
Do programu galerie se kon-
cem srpna podařilo zakom-
ponovat vystoupení dvou 
písníčkářů – Reného Součka 
a Jakuba Tichého. Oba umělci 
podali skvělý výkon a celá 
akce  se odvíjela v atmosféře 1

2



1) Jan Návrat
2) Martin Ševčík
3) skupina Kale

4) část skupiny 
Pokustone

zleva:
Jan Návrat
Radim Palík
Václav Holub

1

2 3
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Festival Lively Fox 2011 a 
křest CD hukvaldské hudební
skupiny Pokustone

Začátkem léta proběhly v režii huk-
valdské hudební skupiny Pokustone 
hned dvě události. Jednou z nich byl 
třetí ročník hudebního festivalu Lively 
Fox a druhou křest prvního CD skupi-
ny. Festival se konal v areálu hukvald-
ského dvora a nabídl nejen občanům 
Hukvald pozoruhodné hudební hosty. 
Hlavní hvězdou festivalu byla skupina 
Kale, která rozezněla romskou hudbu 
s pověstným temperamentem a 
harmonií. Kvalitou produkce nezů-
stali pozadu ani další hosté – skupiny 
Behind The Door, Criminal Collection, 
Windy a Žamboši. Svým vystoupením 
přispěla i místní skupina Pokustone.  
Jedinou vadou na kráse festivalu  byla 
jeho relativně nízká návštěvnost. 
Členové skupiny Pokustone jako 
organizátoři festivalu však věří, že tato 
bolest provází všechny začínající akce, 
a že do budoucna se bude počet 
zájemců o kvalitní hudbu zvyšovat. 

Nedostatek posluchačů rozhodně 
neprovázel jinou akci, a to křest prv-
ního CD skupiny Pokustone.  Proběhl 
za krásného letního počasí u oborní 
brány a přilákal ke stu přihlížejících a 
posluchačů, což považujeme s ohle-
dem na místní poměry za hojnou 
účast. Hostem akce  byla skupina 
Kazachstán. Hudebníci obou skupin 
pak - ku potěše vlastní i přítomných 
fanoušků - akci uzavřeli společnou 
improvizací. 

Václav Holub

4
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téma: nejen kulturní léto na Hukvaldech

První otázka - jak se máš?
Mám se dobře, nestěžuju si. No … mohlo by 
být i líp, ale i hůř, to je jasné. Zase - kdybych 
řekl, že se mám moc dobře, tak mi to budou 
lidi závidět, a to by bylo horší (smích).

A teď jiná otázka: jaká byla letošní sezóna 
na hradě, povedená -  nepovedená?
Rozhodně byla lepší než ta loňská, letos bylo 
stabilnější počasí. Vloni to byl propadák, 
byl způsobený tím, že celý květen a červen 
propršel. Letos to bylo opravdu lepší, začátek 
v květnu byl hodně silný a i přesto, že v 
červenci to počasí nebylo nijak skvělé, tak 
lidi chodili. A jinak na akce vyšlo většinou 
hezké počasí. Srpen je velice podařený a září 
vypadá taky dobře. Je ale pravdou, že když 
začne školní rok, tak je to jako střih nůžkami 
- lidi chodí mnohem méně. Já vždycky říkám, 
že to září a říjen už je otevřeno víceméně ze 
slušnosti.

Překvapuješ mě, já bych řekl - když si na 
to léto vzpomenu, že to muselo být letos 
slabé. 
No, ten červenec byl takový nijaký, ale v tom 
globálu to bylo lepší. Říkám lepší, ne skvě-

lé, nejsou to žádné zázraky. Těch lidí ubývá 
celkově, asi je to trošku způsobeno tou krizí, 
že lidi spíše šetří. Ten výlet i s dopravou a 
vstupem něco stojí a u některých lidí je vidět, 
že pak třeba na občerstvení dost šetří. Taky 
v tom má samozřejmě prsty čím dál větší 
konkurence. V okolí je spousta možností jako 
Štramberk, Helfštýn, Slezskoostravský hrad 
- tam mohou lidi dojet i šalinou. Problémem 
je, že když města nebo obce dělají nějakou 
oslavu, tak se to snaží často usadit do histo-
rického stylu, a to způsobilo, že lidi toho už 
mají dost a pak ta výjimečnost hradu už není 
taková, jak by mohla být. Například šermová-
ní už lze vidět kdekoliv a já se bojím, že lidi už 
mohou být i přehlceni.

Co Ty – jako kastelán hradu … ta práce, 
kterou děláš - byl to sen, za kterým jsi šel 
nebo jak se k tomu člověk vlastně dosta-
ne?
Sen úplně ne, vždycky mě to dost zajímalo, 
ale spíše jsem se k tomu dostal - jak se říká - 
jako slepý k houslím. Začalo to tak, že jsem tři 
měsíce jezdil stopem po Španělsku a v ulicích 
hrál na kytaru, čímž jsem si vydělával na živo-
bytí. Pak jsem se rozhořčen vrátil

O Hradě s kastelánem a rytířem
Mirkem Holišem
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v roce 2005 domů, protože mi tu kytaru 
ukradli a začal jsem toho všeho mít plné 
zuby.  V ČR byla zrovna taková ta tuhá ladov-
ská zima, jak zpívá pan Nohavica, přelom 
2005–2006. Neměl jsem práci a doslechl jsem 
se, že na Hukvaldech je vypsán konkurz na 
kastelána. Já pocházím z Kozlovic a od mala 
jsme tady jezdili na výlety a už tehdy mi to 
místo přirostlo k srdci, tak jsem si řekl, že to 
zkusím a konkurz jsem nakonec vyhrál. Teď 
jsem tady už šestým rokem. Ale jak říkám, 
vždycky mě ta historie brala, takže jsem tu 
jako ryba ve vodě. Dost mě to baví, jinak by 
to asi nešlo, jelikož u takové profese musí 
člověk tím hradem žít a být tady vlastně 
pořád. Jak psali v jedněch novinách - to není 
povolání, ale poslání.

Mohl bys popsat, co do náplně tvé práce 
vlastně spadá? Co všechno dělá takový 
kastelán?
Hlavně otevírá a zavírá hrad. Začneme od 
začátku: když skončí sezóna, tak se začne 
plánovat a dělat nějaká kostra pro další rok 
– akce, koncerty atd. Vždy tak kolem dvaceti 
akcí to vychází. To je hotovo tak do konce 
roku a pak se dělá propagace. Potom se za-
jišťuje personál na léto. Před dubnem se dělá 
pořádek a připravujeme se na sezónu. Do 
práce kastelána ale spadá i administrativa,  
vlastně vedení hradu. Trošku taková mana-
žerská činnost.

Co bys tak vyzdvihl, co tě na té práci baví 
úplně nejvíce? Taková třešnička na dortu?
Nejvíce mě baví organizovat ty akce a bavit 
lidi. Když tu akci někdo pochválí a lidem 
se tady líbí, tak to je příjemné, a to mě pak 
opravdu baví. Výborné taky je, že je to spoje-
no s přírodou, že člověk není zavřený někde 
v kanceláři nebo v továrně. A navíc – není to 
monotónní práce. Každou chvíli dělá člověk 
něco jiného, takže se nenudí. Je to pestré.

Strašidla na Hradě
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A z druhé strany? Něco, co tě nebaví, co 
bys i oželel?
No.... to ani nevím. Tak, vždy jsou chvíle, kdy 
člověka práce nebaví, ale já to beru jako 
výhodu, že tady můžu být, a i když je toho 
někdy moc, tak spíše převládají ty dobré 
pocity. Je pravdou, že když v dubnu začne 
sezóna, tak je tady člověk pořád a přes 
prázdniny nehrozí žádná dovolená. Až teď o 
víkendu jedu konečně na dovolenou, trošku 
si oddechnout.

Takže jedeš na dovolenou. Předpokládám 
správně, že někde na nějaký hrad?
Přesně tak, jedu na Špilberk a do Velhartic, 
abych poznal i jiné české hrady (smích).

Ty tady na hradě i spáváš nebo jezdíš 
domů?
I spávám, střídavě, když není nějaký extra 
důvod někam jet, tak spávám rád tady. Hlav-
ně o víkendech. To akce končí pozdě večer a 
ráno se zase brzy vstává, takže je lepší hned 
zalehnout.

Straší tady?
Na každém správném hradě straší! Tady je 
zazděný preclíkář. To je zdejší nejznámější 
pověst - že je tady zazděný místní preclíkář, 
který tady pekl. V 17. století tady panoval 
hejtman Harasovský, a ten měl zálibu v 
mladých krásných slečnách. Vždycky si tady 
nějakou na takzvanou noční službu přivedl. 
A jednou se mu zalíbila právě dcera toho 
preclíkáře, jmenovala se Markétka. No, a 
Markétka se večer na hrad nedostavila, tak 
hejtman poslal dráby pro preclíkáře. Ten mu 
oznámil, že dceru ukryl a že mu ji nevydá. 
Takže ho pak na hradě mučili, ale on i přesto 
úkryt dcery neprozradil. Za trest ho tedy 
nechal hejtman zazdít do jedné ze zdí. Od té 
doby tady podle pověsti preclíkář bloudí při 
úplňku hradem.

Dovolím si teď takovou utopickou otázku. 
Kdyby došlo na rozhodnutí, že za podpory 
nějakého štědrého sponzora se má hrad 
uvést do původní podoby. Bral bys to 
nebo jsi rád, že je to zřícenina?
No, řeknu to takhle - ten hrad se průběžně 
opravuje, ale vize kraje je zřícenina a památ-
káři to chtějí takhle uchovat. Vrátit ho do 
původní podoby by bylo velice těžké a pak 
je ještě otázka, do jaké doby. Kdyby to bylo 
například do 18. století, tak by to nebylo 
zdaleka tak lukrativní. Raději asi udržovat 
hrad jako zříceninu, ale dělat to pořádně, 
spravit věže. Možná by bylo řešením - jelikož 
je to rozlehlý hrad - udělat část opravenou 
a část jako zříceninu. To 18. století opravdu 
ale ne. Možná jít do 14. století, ten středověk 
lidi bere, ale to není možné, jelikož ten hrad 
prošel vývojem, přešel obdobím gotiky přes 
renesanci až do baroka. A znaky těchto etap 
by se v pravém středověkém hradě nemohly 
vyskytovat.

Takže ty osobně jsi pro zříceninu?
Ano, je to i pro lidi zajímavější, ale chtělo 
by to opravdu ještě hodně oprav, aby to 
byla taková ta zřícenina, jak má být. Je tady 
zapotřebí mnoha oprav, velké částky jdou do 
údržby, ať nám to postupně nepopadá. Ale 
chtělo by to ještě další věci. Třeba nějaký 3D 
model hradu by se taky hodil. Nebo vyko-
pávky. O ty mi hodně jde, například hradní 
studna vzadu měla opravdu těch 120 metrů 
oproti nynějším asi 40, a čím bychom šli níže, 
tím více historie bychom objevovali. Věřím, 
že by se tam našla spousta historických věcí, 
a nejen z dávné historie. Za války tady byli na 
hradě Němci, určitě tam bude něco i po nich. 
Mohlo by to být zajímavé, ale na to prostě 
nejsou prostředky.

Která část hradu je Tvá nejoblíbenější?
Každá, mám to rád jako celek. Je pravda, že je 
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tady pár takových výjimečnějších míst. Na-
příklad tady vzadu za třetí bránou napravo je 
hezká vyhlídka na Kopřivnici, tady to nádvoří 
je taky velice povedené, a pak ta zadní část 
s tou studnou má taky něco do sebe. Tam 
chodíval i kolega Janáček (smích).

Jak je na tom tento hrad v porovnání  s 
ostatními?
Je na tom dobře, ne úplně nejlíp, jsou více 
opravené hrady, jako třeba Helfštýn, který 
byl, když ho opouštěli, zbořen, aby nemohl 
sloužit jako přístřeší pro různé loupežníky 
… a paradoxně - je v lepším stavu než tento 
hrad. Oba jsou si hodně podobné, ale tam 
je to zatím lepší. I když musím říct, že podle 
fotek ze 70. let, kdy se to tady začalo opra-
vovat, je vidět, kolik se toho udělalo. A stále 
se pokračuje. Je to prostě všechno otázka 
peněz. Je to třetí největší hrad v ČR, takže 
je těch peněz potřeba více než jinde. Přesto 

- ve srovnání s jinými hrady - jsme na tom 
dobře, co se týče realizovaných oprav. Trošku 
mě mrzí, že pokud vycházejí publikace o 
hradech, tak na ten hukvaldský se trošku 
zapomíná i přesto, že je jeden z největších. 
Bývá jen zmíněn. Některé hrady v Česku jsou 
tam popsány mnohem více, přestože nemě-
ly takový význam. Asi je to i tím, že od 14. 
století měla hrad církev až do roku 1948, kdy 
to sebrali komunisti. No, a tím pádem má 
hlavní informace o historii hradu církev, ale 
ta je údajně nemá zájem moc poskytovat. 
Možná  nechtějí, aby se vědělo, co se tady 
všechno dělo.

Pokud vím, tak v minulém roce byl zájem 
zařadit hrad Hukvaldy mezi jiné české a 
moravské, na kterých během léta probíhá 
velký hudební festival s účastí známých 
hudebních skupin, což by jistě přilákalo 
řady jejich fanoušků. Nakonec se to
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neuskutečnilo. Proč?
Já přesně nedokážu říct proč.  Problémů 
bylo více a z více stran. Z jednoho pohledu 
je škoda, že se to neuskutečnilo, mohlo to 
Hukvaldy velice dobře zmedializovat. Ten 
festival má vysokou úroveň. Odpovídá tomu 
jeho reklama i výběr interpretů. Problém byl 
údajně s „lesama“ (pozn.: České lesy), což i 
trochu chápu. Pro pana oborníka je ta obora 
taková jeho zahrádka a prostě kvůli zvěři 
není ta hudba do pozdních večerních hodin 
asi to nejlepší. Myslím, že se organizátoři 
nedohodli nakonec ani s obcí. Povolení prý 
měli přímo od ředitelství lesů a tady přišli s 
hotovou věcí, aniž by znali zdejší podmínky, 
takže to ztroskotalo na domluvě. Ale tohle 
vím jen z doslechu. Mě prostě více zajímalo, 
jestli bude nebo nebude, a proč nebude, to 
už šlo trošku mimo mě. 

A ty osobně tedy, na rovinu – byl bys pro 
festival nebo ne?
Já bych ho bral. Bohužel to prostě nedo-
padlo, ta domluva. Kdyby ty pozemky kolem 
amfiteatru, kde se to taky mělo částečně 
odbývat, byly moje, tak bych to určitě povolil. 
Už jen proto, že to přiláká dost návštěvníků, 
je to dobrá reklama. Nakonec festival pře-
místili do Hradce nad Moravicí a tím pádem 
tam už byl letos druhý ročník. Asi to tam už 
zůstane. Je to škoda, přišlo by tady třeba   10 
000 lidí, a ti si potřebují koupit jídlo, někde 
přespat atd. Prostě - z toho všeho by obec 
těžila. 

Údajně se proti tomu festivalu v obci sepi-
sovala nějaká petice, jak jsem zaslechl?
Také jsem o tom slyšel. Údajně to byla petice 
lidí z Hukvald, kde měli podepsat, že ten 
festival tady nechtějí. Ale nebyli informováni 
o tom, co to je za festival, bylo jim prý řečeno, 
že je to nějaké techno, takže oni podepiso-
vali, že to nechtějí. To ty lidi odradilo. To ale 

jenom tak z doslechu, ruku bych za to do 
ohně nedal. Asi to chtělo líp informovat lidi. 
Možná by to pak vypadalo jinak.

Myslíš, organizátoři že měli líp informo-
vat?
Ne, to ne, oni to právě dělali vše s před-
stihem. Připravovalo se to vlastně už rok 
dopředu. Spíše asi v samotné obci se to mělo 
více probrat. Ať lidi ví, o co jde. Čert ví, jak to 
bylo…… mi bylo řečeno, že festival nebude, 
tak jsem to tak bral. Nerad bych někoho obvi-
ňoval. Prostě to nějak nedopadlo, no.

Nechejme festival festivalem a vraťme se 
zpět k hradu. Co ti tady chybí? Co by hlav-
ně chtělo zlepšit?
Hlavně udělat po hradě nové komunikace. 
Návštěvníky jsou často maminky s kočárkem, 
a to je radost to tlačit po hradě! A naše akce 
by potřebovaly více podpory. Aby se daly 
dělat častěji a ve větším. To lidi láká. No, a 
samozřejmě - důležité jsou opravy.  Bylo by 
dobré zainvestovat do reklamy. Nějaká rekla-
ma je, ale nic extra. Občas se o hradu někde 
napíše nebo dělám rozhovor, ale to většinou 
zdarma a jen díky tomu, že se s někým znám. 
Například Slezskoostravský hrad má reklamu 
velice dobře zajištěnou.  Jistě sis všiml těch 
velkých billboardů kolem cest.

Co návštěvnící? Jak bys je zhodnotil? Jsou 
takoví, které nemusíš?
No, tak to je jasné (úsměv). Nejsložitější 
povolání je práce s lidmi. I když je tisíc spo-
kojených návštěvníků, tak vždycky se najde 
jeden, který umí zkazit den. Člověk to nesmí 
moc vnímat a musí to přejít, bohužel - vyho-
vět se všem nedá. Například v létě máme ot-
vírací dobu do 18:00 a myslím, že ve srovnání 
s jinými atrakcemi je to dostačující. Všude 
máme jasně napsáno, že se návštěvníci půl 
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... organizujeme i 
různé koncerty, ale 
nejvíce lidi berou his-
torický šerm ...
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maximálně tak 2–3 rodinky, více ne.

Vícekrát jsem už slyšel od lidí v obci, že 
mají problém s placením. Proč by prý měli 
platit, když jsou místní a hrad je vlastně 
„náš“. Já si osobně myslím, že je to trošku 
trapné. Když jdeš do hospody, taky nedo-
staneš pivo levněji jen proto, že jsi místní. 
Setkal ses s tím?
Je to přesně tak. Hodně lidí s tím má potíž. 
Možná by se nad tím dalo uvažovat, kdyby 
hrad  provozovala obec, ale ta provozo-
vatelem není.  Ti, co se o to starají, platí za 
pronájem velké peníze a ještě by měli dávat 
vstupné nižší nebo zdarma? To opravdu 
nejde. Setkáváme se i s tím, že někteří lidi 
přijdou ke vstupu a když uvidí, že vstup je za 
60 Kč, tak raději se slovy, že to jsou tři piva, 
navštíví občerstvení. 

Může si „obyčejný smrtelník“ pronajmout 
hrad na soukromou akci?
Může, ale uzavřít celý hrad kvůli někomu, 
to už by se muselo vyplatit. Takže s běžným 
příjmem to asi moc reálné není.

Co svatby? 
To ano, ty bývají často. Zařizuje to agentura, 
ale s místními lidmi se dá domluvit i bez ní, 
a to je pak levnější. Pár místních lidí to přes 
agenturu nechtělo, takže to děláme i takhle, 
přímou domluvou s nimi.

Děkuji Ti za rozhovor. Ty sám, chtěl bys 
něco sdělit čtenářům Hukvaldského ob-
časníku?
No, napovídali jsme toho opravdu hodně, 
takže přemýšlím, co bych ještě dodal… Tro-
chu mě mrzí,  že tady ti lidi moc nechodí. Rád 
bych je tady uvítal ve větším počtu.

rozhovor vedl: Václav Holub

hodiny před koncem otvírací doby do hradu 
nevpouštějí, už se jen vypouštějí lidi ven. 
Za tu půlhodinku si člověk stejně ten hrad 
neprohlídne. Zkrátka - abychom měli v 18:00 
zavřeno. To bys nevěřil, jaké vzniknou problé-
my, když vstup zavřeme. Někteří nám třískají 
na bránu a nadávají nám, že jim zavíráme 
před nosem a nejsou schopni pochopit, že 
jsme taky jenom lidi, jsme v práci po všechny 
svátky a všechny víkendy, a taky si chceme 
dát někdy oddych.  Je to všechno o domluvě. 
Poskytujeme možnost otevření hradu, pokud 
v jinou dobu někdo přijít nemůže, zavolá si a 
domluvíme se. Rozhodně mě taky štve neu-
kázněnost návštěvníků.  Lezou po hradbách, 
nechávají zde volně běhat psy. I děti je občas 
vidět, jak bez dozoru lezou někde na hradby, 
a to je nebezpečné. Někdo i odhodí odpadky 
a dělá opravdu b….l. Ale - na druhou stranu 
- neházejme všechny do jednoho pytle, vět-
šina je těch ukázněných, co jsou spokojení a 
nedělají potíže. 

Akce hradu vymýšlíš ty?
Ano, ty vymýšlím já. Organizujeme i různé 
koncerty, ale nejvíce lidi berou historický 
šerm. To má největší návštěvnost a paradox-
ně - jsou to nejlevnější akce. Například na 
akci „Dobývání hradu“ jsme letos měli 2500 
lidí, což je velmi pěkné. 

Co místní, chodí tady? Tipuji, že asi moc 
ne.
Místní vůbec nechodí. Opravdu, málokdy 
je vidět místního. Ti přijdou většinou jen na 
Ondřejskou pouť. Někdy na strašidla, ale 
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Něco krásného končí, 
jiné začíná...
Ohlédnutí za XVIII. roční-
kem Mezinárodního hudeb-
ního festivalu Janáčkovy 
Hukvaldy

Moravskou lidovou poesií 
v písních Leoše Janáčka v in-
terpretaci pěvkyně Karolíny 
Bubleové-Berkové a klavíristy 
Davida Šugárka skončil v ne-
děli 24. července letošní XVIII. 
ročník Mezinárodního hudeb-
ního festivalu Janáčkovy 
Hukvaldy 2011, pořádaného 
Fondem Janáčkovy Hukvaldy, 
o s., jehož partnerem byla 
obec Hukvaldy.
      Přestože počasí v letošním 
roce hudebním produkcím 
pod širým nebem opravdu 
nepřálo – z patnácti festiva-
lových koncertů se pouze 
dva uskutečnily v amfiteátru 
hukvaldské obory, organizá-
toři festivalu si na nepřízeň 
diváků rozhodně stěžovat 
nemohou. Fond Janáčkovy 
Hukvaldy věnoval přípravě 
festivalu velkou péči, díky níž 
se podařilo naplnit program 
vynikajícími hudebními těle-
sy a interprety, ať již domácí-
mi nebo zahraničními. K těm 
nejlepším nepochybně patřil 
především dnes již světozná-
mý soubor Collegium 1704 
pod vedením dirigenta Vác-
lava Lukse, specializující se 
především na barokní hudbu, 
jako vždy skvělá Janáčkova 

téma: nejen kulturní léto na Hukvaldech



flétna v proměnách staletí, 
který na festivalu uvedla 
dvojice skvělých hudebníků: 
Liselotte Rokyta a její manžel, 
cimbalista Jan Rokyta nebo 
koncert věnovaný ryze stře-
dověké sakrální tvorbě – Rosa 
Mystica – Mariánská úcta 
ve středověkých Čechách 
v podání Scholy Gregoriany 
Pragensis.  
     Mezi plejádou vynika-
jících mladých interpretů, 
kteří obohatili letošní festival 
v komorních koncertech, ex-
celovali klavíristé Ivo Kahánek 
a Martin Kasík, harfistka Ka-
teřina Englichová a hobojista 
Vilém Veverka, klarinetista 
Irvin Venyš nebo cimbalistka 
Zuzana Lapčíková s vokálním 
souborem Q Vox. Také kon-
cert šansonů Lenky Filipové 
a jejích hostů v hukvalském 

filharmonie Ostrava s atrak-
tivním programem operních 
skvostů z děl Richarda Wag-
nera a Leoše Janáčka nebo 
Janáčkův komorní orchestr, 
v jehož provedení jsme si 
mohli vychutnat skladby 
z děl mistrů barokní hudby – 
Thomasa Albinoniho a Luigi 
Boccheriniho. V provedení Fil-
harmonie Bohuslava Martinů, 
Akademického sboru Žerotín 
a sólistů bylo na letošním fes-
tivalu po mnoha letech opět 
uvedeno výjimečné dílo Leo-
še Janáčka - Glagolská mše a 
milovníky opery nepochybně 
potěšila jedna z nejslavněj-
ších oper Giuseppe Verdiho 
Nabucco v nastudování 
Státní opery Banská Bystrica. 
Pro mnohé  nezapomenutel-
né hudební zážitky předsta-
vovaly také koncerty Panova 
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amfiteátru přilákal početné 
publikum obdivovatelů. 
     Letošní janáčkovský festi-
val na Hukvaldech doprová-
zalo i několik mimořádných 
událostí, k nimž nepochyb-
ně patřila výstava známé 
brněnské malířky a kostýmní 
výtvarnice Inez Tuschnerové, 
kterou v Památníku Leoše 
Janáčka uspořádala brněnská 
Nadace Leoše Janáčka za 
přítomnosti umělkyně, a křest 
nového CD Janáčkova komor-
ního orchestru, který dnes už 

Kostel sv. Mikuláše v Rychla-
ticích byl skvělým místem pro 
koncert souboru Collegium 
1704, sestavený z duchovní 
hudby barokních mistrů.
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bude patřit například 150. 
výročí narození francouzské-
ho hudebního impresionisty 
Claude Debussyho nebo 
výročí 75 let od úmrtí americ-
kého skladatele George Ger-
shwina. Tomu bude věnován 
například koncert známého 
pražského orchestru Melody 
Makers Ondřeje Havelky, ale 
program počítá i s dalšími 
zajímavými hudebními a 
divadelními počiny.  
     Věříme, že občané Hukvald 
již dávno přijali Mezinárodní 
hudební festival Janáčkovy 
Hukvaldy za svůj a vnímají jej 
jako významné obohacení 
nejen kulturního, ale také 
společenského života obce. 
Děkujeme Vám za přízeň a tě-
šíme se na setkání s Vámi na 
koncertech příštího ročníku 
tohoto festivalu v roce 2012. 

Mgr. Bohdana Rywiková
předsedkyně Fondu Janáčkovy 

Hukvaldy     

patří k rezidenčním hostům 
hukvaldského festivalu. Letos 
poprvé festival vykročil „za 
hranice“ Hukvald – jeden 
z koncertů se uskutečnil ve 
spolupráci s Muzeem Beskyd 
na zámku ve Frýdku-Místku a 
v tomto trendu bychom rádi 
pokračovali i v budoucnosti, 
abychom tak rozšířil působ-
nost festivalu do dalších míst. 
      Podobně jako řada jiných 
hudebních festivalů, také 
Mezinárodní hudební festival 
Janáčkovy Hukvaldy se 
v posledních letech potýká se 
snižujícími se dotacemi z ve-
řejných rozpočtů a je stále 
více závislý na podpoře spon-
zorů. Přesto se mu daří udržet 
ceny vstupného na jednotlivé 
koncerty na přijatelné výši, 
aniž by utrpěla kvalita festi-
valu. Snahou organizátorů je, 
aby byly jednotlivé hudební 
produkce přístupné co nej-
širšímu spektru diváků. Byli 
bychom velmi rádi, kdyby se 
nám tento trend dařilo udržet 
i v příštích letech. 
     Přestože nás od konce 
letošního Mezinárodního hu-
debního festivalu Janáčkovy 
Hukvaldy dělí teprve několik 
týdnů, již dnes je připraven 
program příštího, devatenác-
tého ročníku. Dramaturgie 
festivalu bude samozřejmě 
opět vycházet především 
z díla hukvaldského rodáka 
Leoše Janáčka, ale bude také 
reflektovat významná hudeb-
ní výročí příštího roku, k nimž 
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Soutěž mladých hasičů a pohárová 
soutěž na Hukvaldech
 
Dne 6. 8. 2011 se v prostorách myslivecké 
chaty v Dolním Sklenově konal 2. ročník 
Soutěže mladých hasičů a 5. ročník pohárové 
soutěže o pohár SDH Hukvaldy, která záro-
veň byla 7. kolem Beskydské ligy pohárových 
soutěží. Náš sbor do tohoto sportovně i 
organizačně náročného dne nasadil celkem 
tři soutěžní mužstva, a to jedno mužstvo 
starších žáků a dvě družstva mužů Hukvaldy 
„A“ a Hukvaldy „B“. Soutěže mladých hasičů 
se zúčastnilo celkem 15 družstev, z toho osm 
družstev starších a sedm družstev mladších 
hasičů. Jelikož nám počasí přálo, nic ne-
bránilo tomu, aby vše začalo ve stanovený 
čas. Mladí hasiči vyburcování svými trenéry 
předváděli své nacvičené výkony, byť se 
v některých případech chybička vloudila 
a požární útok nedopadl podle představ 
startujícího týmu. Pro starší žáky z Hukvald 
dopadla soutěž velice příznivě, protože 
s výsledným časem 17,823 vteřin skončili 
v celkovém pořadí na úžasném třetím místě. 
Jak je vidět, spousta hodin nácviků nepřišla 
vniveč. Na prvním místě v mladších žácích 
skončili hasiči z Nýdku s časem 16,442 vteřiny 
a v kategorii starších žáků zvítězilo družstvo 
fantasticky sehraných hasičů z Oprechtic, 
jejichž výsledný čas byl úctyhodných 12,507 
vteřin. Při závěrečném vyhlášení výsledku 
obdržela nejlepší družstva poháry a ostatní 
týmy včetně těch, které nedopadly nejlépe, 
obdržely upomínkové předměty našich 
sponzorů, a to Frýdecké skládky a. s. a obce 
Hukvaldy.
V odpoledních hodinách se konal 5. ročník 
pohárové soutěže o pohár SDH Hukvaldy. 
Na tuto soutěž dorazilo celkem 39 družstev, 
z toho 26 družstev mužů a 13 družstev žen, 
což je účast poměrně vysoká. V této obrov-

ské konkurenci bylo celkové 20. místo mužů 
Hukvaldy „A“ asi tím nejlepším, čeho mohlo 
se svým časem 21,036 vteřin dosáhnout a 
o posledním, tedy 26. místě mužů Hukval-
dy „B“ se raději nebudu vyjadřovat. V této 
kategorii nakonec zvítězili perfektně sehraní 
muži z Bystrého a se svým výsledným časem 
15,344 obsadili celkově první místo, byť 
mezi medailovými pozicemi byl jen nepa-
trný rozdíl 0,328 vteřiny, což znamená, že i 
to sebemenší, pouhým okem neviditelné 
zaváhání znamená ztrátu medailové pozi-
ce. V kategorii žen zvítězily ženy z Frýdku 
s časem 19,436 vteřin následovány ženami 
z Vlčovic a Vyšních Lhot s časy 19,88 a 19,994. 
Jak je vidět, i zde byl časový rozdíl minimální. 
Po ukončení soutěže a slavnostního vyhláše-
ní výsledků se ve večerních hodinách konal 
do pozdních nočních hodin Letní večer, na 
kterém nám zahrála místní skupina Olympic 
Revival. 

Závěrem bych chtěl touto cestou poděkovat 
naším sponzorům Frýdecké skládce a. s. a 
obci Hukvaldy za finanční i věcnou podporu, 
místnímu Mysliveckému sboru za poskyt-
nutí prostoru u myslivecké chaty, hudební 
skupině Olympic Revival, SDH Fryčovice za 
zapůjčenou časomíru a v neposlední řadě 
všem aktivním členům  (i nečlenům) našeho 
sboru, kteří bez nároků na jakýkoliv honorář  
obětovali svůj volný čas a pomáhali připra-
vovat tuto již tradiční a časově i organizačně 
velice náročnou akci. Za to jim patří obrovský 
dík a doufám, že se v příštím roce na přelomu 
prázdnin u myslivecké chaty v ne menším 
počtu opět všichni sejdeme.

Jaroslav Strakoš
starosta SDH Hukvaldy
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Rychaltice“.  Pro děti bylo od 16 hodin při-
praveno mnoho zajímavostí: ukázky hasičské 
techniky, ukázky mladých hasičů, projížďky 
na čtyřkolce, malování na obličej, střelba ze 
vzduchovky.  Na své si přišli i dospělí, a to 
od sedmé hodiny večerní, kdy pro ně začala 
zábava.

Poslední akcí, kterou hasiči z Rychaltic uspo-
řádají, bude „Masarykova vatra“ na Fojtových 
vrších, která se s velkou pravděpodobností 
uskuteční 28. října 2011.  I letos bude samo-
zřejmostí občerstvení pro zúčastněné. Akce 
se bude konat nejspíše za každého počasí.

Za SDH Rychaltice 
Ing. Jakub Kološ

Jednatel SDH 

Letní akce rychaltických hasičů

V polovině letních prázdnin se v Rychalticích 
na hřišti konal letní večer, který měl hojnou 
účast nejen z řad hasičů. Vzhledem k tomu, 
že první termín zcela propršel, musel být o 
týden přeložen.  Ne jinak tomu bylo i v přípa-
dě Dětského odpoledne, které na tuto akci 
mělo navazovat. Děti se tak nakonec dočkaly 
až 7. srpna.  Bylo pro ně připraveno několik 
soutěží, a to skákání v měchu, přenášení 
minimaxu, shoz kuželek hasičskou hadicí, 
stříkání na terč a další. Samozřejmě nechy-
běly odměny pro různé věkové kategorie. 
Každý si přišel na své. 

Na víkendový závěr letních prázdnin jsme 
uspořádali akci „Závěr letních prázdnin s SDH 
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Hukvaldští turisté na Ukrajině

Koncem srpna se 47 hukvaldských turistů vy-
dalo za hranice, a to na Ukrajinu – na travnaté 
hřbety zakarpatských Polonin, do pustých a 
velice těžko přístupných kamenných Horan, 
které jsou skutečnou výzvou všem turistům 
– fajnšmekrům, ale i do měst a městeček, do 
horských vesniček plných roubených dřevě-
nic, před kterými by zbledla závistí naprostá 
většina skanzenů v naší republice.
Po dlouhé až 15-ti hodinové jízdě autobusem 
dojíždíme v noci do městečka Jasina, kde 
jsme ubytováni v turistické chatě Edelvajs. 
Toto městečko je východiskem do hor Svi-
dovce a Černé hory, případně do východních 
částí Horan. Jasina byla kdysi nejvýchodnější 
vlakovou stanicí předválečného Českoslo-
venska. Po tři následující dny jsme vyráželi 
do okolních hor. Zdolali jsme nejvyšší vrchol 
Ukrajinských Karpat a Ukrajiny Hoverlu 
(2061 m n. m.) – tuto horu je možno svým 
významem přirovnat ke slovenskému Kriváni. 
Zdoláváme krásný hřeben Svidovské polany 
s nádhernými výhledy, navštěvujeme vesnič-
ky Ruská Mokrá, Německá Mokrá, Usť Čorná 
kde se vracíme o dobrých 50 let zpátky v čase 
– takový je to rozdíl oproti naší republice.
Další tři dny jsme byli ubytováni v městečku 
Kolčava, přímo v bývalé četnické stanici (dnes 
slouží jako penzion). Odsud jsme vyráželi 
k Siněvirskému jezeru a Siněvirským horám, 
vesničce Svoboda – jedné z nejkrásnějších, 
pokud ne vůbec nejkrásnější vsi Zakarpatí. 
Nádherné dřevěné domky obklopují louky 
a pastviny. Zdoláváme nejkrásnější hřeben 
Zakarpatí tzv. Mokrou Polanu s výškovým 
bodem Topas. Tento vrchol byl vykoupen 
naším vyčerpáním z výstupu. Navštěvujeme 
muzeum Ivana Olbrachta v Koločavě, kde se 
dozvídáme, že příběh Nikoly Šuhaje loupež-
níka je trochu jiný než jak o něm psal Ivan Ol-
bracht. Hrob Nikoly Šuhaje loupežníka a jeho 

Tenis – Šampioni 2011

Dne 3. 9. 2011 proběhl na Tenisových kurtech 
TJ Sokol Hukvaldy tradiční přebor soutěže 
jednotlivců mužů, a to jak kategorie do pa-
desáti, tak kategorie nad padesát let. Počasí, 
na tenis ideální, nepřilákalo předpokládanou 
vysokou účast. To však nezměnilo nic na 
skutečnosti, že se dostavila kompletní špička 

milé Eržiky není vůbec snadné na zdejším 
hřbitově najít. Dále navštěvujeme muzeum 
vorařství v Siněvirské Polaně a další zajímavá 
místa zdejšího kraje.
Ukrajinské Karpaty – divoká a nádherná 
krajina oblých zelených kopců s velkými 
pastvinami prozvučenými cinkotem zvonců 
pasoucích se ovcí, krav a koní. Počasí nám po 
celý týden přálo – po celý čas bylo nádherně 
– i to přispělo ke zdárnému průběhu tohoto 
zájezdu.
Lidé v této oblasti Ukrajiny s vámi jednají na 
rovinu, jsou skromní, šetrní, velmi zbožní a 
velice hrdí. V každé vesničce je nádherný kos-
tel (převážně dřevěný) s krásnou výzdobou. 
Kromě hlavních tahů jsou cesty horší kvality, 
ale zase skoro bez provozu (mimo všudypří-
tomných krav).
Náš zájezd směřoval k tomu, abychom více 
poznali území, které bylo kdysi součástí naší 
republiky. Určitě jsme si z toho vzali, že tato 
oblast je pro turistiku přímo ideální – na 
horách potkáte minimum turistů, okolo vás je 
doslova divočina a příroda je tady krásná.
Vy, kteří jste zatím jen uvažovali o tom, že 
byste tuto oblast chtěli navštívit, neváhejte a 
vyražte na Zakarpatskou Ukrajinu. Určitě vás 
nezklame.

 Za KČT Hukvaldy
Drahoslav Koval
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členů našeho tenisového oddílu. I přes pro-
bíhající úpravy tenisových kurtů (výstavba 
osvětlení na kurtu č. 1) byly kurty připraveny 
na profesionální úrovni, jakož i občerstvení a 
organizace turnaje. 
Přebor mužů do padesáti let:
Do turnaje se zapsali: J. Kosa, S. Kroča, V. Lan-
ča, J. Šplíchal, O. Strakoš, V. Vašenda. Systém 
turnaje nabízel mnoho zajímavých zápasů, 
včetně semifinále a boje o první a třetí místo. 
V prvním kole se po jednom setu utkali hráči 
každý s každým, první čtyři pak postoupili do 
semifinále, kde první se čtvrtým a druhý se 
třetím ze základní skupiny se utkali o finále. 
Poražení pak o třetí místo. 
Podrobně si představme jednotlivé tenisty. 
Jistě, někteří neměli ambice na vítězství. Svou 
účasti však přispěli k dobré náladě a pohodě 
v průběhu celého turnaje (Standa Kroča). 
S velkou radostí byl uvítán i „Vajt“ Lanča, 
tradiční účastník, který kvalitní, profesorskou 
hrou dokázal potrápit daleko mladší a lépe 
trénované tenisty.  Jan Kosa si přijel turnaj 
vyloženě užít. To neznamená, že by podal 
nějaký slabý výkon, ale přece jen některé 
míčky soupeře neřešil, šetřil síly a chybělo 
málo a postaral se o velké překvapení. Ondra 
Strakoš podle vyjádření všech zaznamenal 
velké zlepšení a očekávalo se, že by mohl 
zaskočit některého ze dvou největších favo-
ritů. Tím byli finalisté posledních let. Vašek 
Vašenda nesmířený s údělem posledních let 
a s přívlastkem „zatím druhý“ přímo hořel 
po odplatě za poslední roky a za vítězstvím 
šel s každým odehraným míčkem a fiftýnem. 
Sebevědomí mu zvedlo vítězství nad Jirkou 
Šplíchalem v základní skupině. J. Šplíchal se 
představil jako favorit a takto vypadala i jeho 
hra. Z několika problémů se dokázal vždy 
obdivuhodně dostat, prokázal pevné nervy a 
chladnou hlavu a to patrně rozhodlo. 
Celý turnaj byl ve většině utkání velmi vyrov-
naný, zejména pak finále.  J. Šplíchal šel do 

utkání s cílem Vašendu jednoznačně utahat 
a fyzicky zlomit. Nasvědčovalo tomu nebý-
valé množství kraťasů, které ať byly jakkoliv 
přesné, Vašek stačil dobíhat. Po dvou ode-
hraných setech, kdy byl stav 1 : 1, následoval 
královský tie-break. Tady již rozhodovala jak 
psychika a chladná hlava, tak i obrovská vůle 
a bojovnost. Jirka Šplíchal prokázal, že se umí 
soustředit na rozhodující momenty a tak vel-
mi těsně, ale oprávněně získal titul nejlepšího 
hráče TO TJ Hukvaldy. Své možná sehrála i 
přítomnost celé rodiny (přítelkyně a synek), 
kteří přišli Jirku podpořit. Vašek Vašenda se 
s trochou smutku smířil s druhým místem, za 
svůj výkon však zaslouží plné uznání a obdiv 
a doufáme, že i neutuchající motivaci pro 
příští ročník. 
V utkání o třetí místo řádně potrápil J. Kosa 
favorizovaného Ondru Strakoše. Jenda Kosa 
ušetřil svým zdánlivě „lenivým tenisem“ 
dostatek sil v základní skupině a tak tvrdě s 
Ondrou bojoval o vítězství. Nakonec po ně-
kolika match–balech dosáhl Ondra na stupně 
vítězů a zaslouženě získal 3. místo. 
Přebor nad padesát let
Do turnaje se zapsali: J. Kozel, J. Solanský, M. 
Šimon, M. Šplíchal, P. Vondra (pozn. průměr-
ný věk 63,6 roků). Po zralé úvaze, vzhledem 
k počasí, urychlení turnaje a hlavně zhodno-
cení úrovně zranění resp. nemocí rozhodla 
„rada starších“, že nejlepší z nich vzejde ze 
série utkání čtyřher, kdy každý nastoupí 
s každým a ten, kdo získá nejvíce bodů a 
gamů je vítězem. Již v zárodku byly potlače-
ny některé snahy o vytvoření koalicí. Jednak 
proto, že množství hráčů vytvoření koalice 
příliš neumožňovalo, jednak proto, že všichni 
během několika minut uzavřeli koalici s kaž-
dým proti všem, takže boj na život a pro čest 
a slávu mohl začít.
Popišme i zde hráče a favority. Mezi největší 
samozřejmě patřil Slávek Solanský. Mno-
honásobný vítěz a neutahatelný bojovník 
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Tenisový tábor pro děti

Možnost aktivně strávit část letošního léta 
byla nabídnuta dětem v rámci programu 
TÝDEN S TENISEM. Již druhý ročník této 
volnočasové aktivity se uskutečnil poslední 
červencový týden a zúčastnilo se ho 15 dětí 
ve věku 5 – 12 let, které pod vedením trenérů 
tenisu Evy Kučové a Ondry Strakoše aktivně 
a smysluplně strávily krásné prázdninově 
dny. Týdenní pobyt byl realizován formou 
„příměstského tábora“, denně děti věnovaly 
tenisu 2 hod. Téměř polovina dětí, které se 
zúčastnily tábora, jsou členy tenisového 
kroužku a v uplynulém školním roce se učily 
základům tenisu. V rámci tábora jsme pokra-
čovali v nácviku úderů a zdokonalování tech-
niky. Další program tábora zahrnoval spoustu 
her a soutěží jako táborová olympiáda, atle-
tický sedmiboj, honba za pokladem, výtvarná 
a tvořivá činnost a mnoho dalších pohybo-
vých her. Součástí bylo také malé poznání 
obce Hukvaldy, turistika po okolí a výlet za 
hasiči do Frýdku-Místku. Věřím, že s námi děti 
prožily krásné chvíle, užily si pobyt v přírodě 
a odnesly spoustu hezkých zážitků. 
Zvláštní poděkování patří ředitelce školy Mgr. 
Aleně Lévové za poskytnutí přístupu do tělo-
cvičny školy, kterou jsme v letošním uplaka-
ném létě občas využili. Za podporu a vstřícný 
přístup děkujeme také tenisovému oddílu TJ 
Sokol Hukvaldy a restauraci U námořníka.

 Eva Kučová

Fotky z tábora najdete na www.tenishukvaldy.cz

s úsměvem přešel skutečnost, že tentokrát 
nebude muset čelit nejen soupeři, ale i spolu-
hráči, byl připraven jako tradičně odevzdat co 
nejlepší výkon. Petr Vondra a Mirek Šplíchal, 
„parťáci“ při nedělních čtyřhrách. Nevyzpy-
tatelní hráči schopni výhry 6:0, ale i naopak. 
O některých zápasech, ale i konkrétních 
úderech se při sportovních debatách vedou 
vášnivé diskuse ještě několik let a díky Petru 
Vondrovi patrně vejdou do historie jako po-
učení pro příští generace. Jenda Kozel, který 
prakticky teprve letos vstoupil do velkého 
tenisu a jeho pokrok za tak krátkou dobu je 
neuvěřitelný, si svou hrou již s předstihem za-
jistil prvenství v anketě „skokan roku“. Nako-
nec Mirek Šimon, nenápadný hráč. Vzhledem 
k jeho „zkušenostem“ nemůžeme očekávat 
fyzické dispozice, ale na těchto akcích podá-
vá vždy velmi dobrý výkon a umí překvapit. 
Hlavně svými voleji, které nikdo nečeká a 
neví, kam dopadnou. Utkání byla velmi, až 
na výjimky velmi vyrovnaná. Favorité, pokud 
hráli spolu, prokazovali svou převahu. Stalo 
se však, že někdy i vyloženě zklamali – asi 
v důsledku vyčerpání z dlouhého turnaje a 
nedůsledného dodržování pitného režimu.
Vítězem se rozdílem 3 gamů stal Slávek 
Solanský, a to nejen svým výkonem, ale i 
koučinkem svých spoluhráčů. Např. jeho 
rada svému spoluhráči: „Peťo, hlavně nehrej 
tenis!“ se stala heslem dne a mnozí z nás by 
se nad ním měli zamyslet. Druhé místo Mirka 
Šplíchala bylo reálným obrazem skutečnosti. 
Svým spoluhráčům moc nepomohl, na druhé 
straně zápas M. Šimon, M. Šplíchal proti J. 
Kozel, P. Vondra byl možná nejhezčím a nej-
dramatičtějším utkáním.           
Závěrem ještě poděkování všem, kteří se o 
vydařený turnaj zasloužili: 
Už tradičně J. Janošek, V. Lanča, M. Šplíchal 
(autor guláše), ale i Tomáš Sasín junior, který 
obětavě celý den míchal, poctivě servíroval 
„domácí guláš“ a čepoval skvělé iontové ná-

poje z místní výrobny „Hukvaldské“. Věříme, 
že příští rok bude už také bojovat na kurtech 
o své první vítězství. 

„Sportu zdar a tenisu zvlášť.“
Za TO jj a mš
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Zahájení školního roku 2011/2012
v Základní škole a Mateřské škole Leoše Janáčka Hukvaldy.

V základní škole je k 1.9.2011 zapsáno 156 žáků. Žáci budou vzděláváni ve všech ročnících 
podle školního vzdělávacího programu „Držím se kořenů života a rostu“. V mateřské škole je 
zapsáno 62 dětí. Budou vzdělávány podle školního vzdělávacího programu pro předškolní 
vzdělávání s názvem „Pod starým hradem“.
V základní škole vyučuje 13 pedagogických pracovníků, 1 vychovatelka školní družiny a v ma-
teřské škole 4 učitelky. Provozních pracovníků je 10.
V obecní knihovně, která je také součástí právního subjektu škola, pracuje jako knihovnice 
Svatava Hrabovská.
15.8.2011 byl jmenován zástupcem ředitelky školy Mgr. Martin Křenek, v mateřské škole zů-
stává zástupkyní PaedDr. Vladimíra Nevludová, která je zároveň zástupce statutárního orgánu 
organizace (ředitelky školy) a v případě její nepřítomnosti ji zastupuje v plném rozsahu.
Dále jsou na dohody o provedení práce a dohody o činnosti zaměstnáváni vedoucí kroužků 
v rámci školního klubu a pracovníci v doplňkové činnosti (společenský sál).

V letošním školním roce budeme pokračovat v projektech, na které jsme získali prostředky 
z EU. Jsme pilotní školou KEVu Praha v projektu Envigame. Paní učitelky Hana Piskořová a 
Vanda Perničková po celý minulý školní rok pracovaly se žáky v terénu, kde sbírali údaje o 

ze školy 
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místních ekosystémech, zvycích a tradicích Lašska, informace společně třídili a vyhodnocovali.  
K tomu využívali navigaci GPS, mobilní telefony k fotografování a četování, počítače v učebně 
informatiky a notebook. Zjištěné poznatky přispěly k vytvoření environmentální hry s využitím 
mobilních technologií, kterou budou moci využívat všechny školy v České republice. V letoš-
ním školním roce proběhnou konference s prezentacemi z průběhu projektu.

Dále bude pokračovat projekt přeshraniční spolupráce Česko – Polsko. V červnu k nám přije-
dou na 3 dny děti z polské školy Wisla – Glebce.
Také bude pokračovat projekt COMENIUS. V listopadu se zúčastní 2 učitelé a 2 žáci týdenního 
pracovního pobytu na španělském ostrově Tenerife. 16. – 20. ledna se uskuteční společné se-
tkání v Polsku a v týdnu od 5. do 10. března na Hukvaldech. Přivítáme delegace žáků a učitelů 
z Estonska, Polska, Nizozemí, Řecka, Španělska a Itálie.
Oba tyto mezinárodní projekty jsou významné pro podporu výuky anglického jazyka, zeměpi-
su, dějepisu, přírodopisu a matematiky. V souladu se ŠVP rozvíjejí klíčové kompetence sociální 
a personální, komunikativní, pracovní, občanské, k učení a k řešení problémů.
Pokračuje také projekt EU peníze školám, financovaný Evropskou Unií. V průběhu prázdnin 
jsme vybavili učebnu informatiky novými počítači a všichni učitelé mají zakoupeny nové 
notebooky, které jim pomohou při přípravě 300 vyučovacích hodin s využitím informačních 
a komunikačních technologií. Vyučovací hodiny musí vytvořit do konce června roku 2013. A 
musí to být takové vyučovací hodiny, které mohou využít ve své výuce i ostatní učitelé z České 
republiky.
Jsme jako partneři zapojeni do dvou projektů, které byly zpracovány pro získání dotace z Ope-
račního programu Vzděláváním pro konkurenceschopnost Moravskoslezského kraje, také 
financované EU. Prvním je projekt Technika nás baví, zpracovanou Agenturou pro regionální 
rozvoj a druhým je projekt pro školní družiny, kde je žadatelem Ostravská Univerzita.  
Ze stejného dotačního titulu, ale tentokrát, jako manažeři projektu, máme požádáno o dotaci 
ve výši 15  mil Kč na společný projekt se školami Fryčovice a Kozlovice s názvem Ondřejnice 
nás spojuje. V případě získání této dotace by každá škola získala 5 mil Kč na vybavení učebny 
chemie, fyziky a přírodopisu a na ekologické pobyty a exkurze žáků. Příprava projektu byla 
časově hodně náročná. Uvidíme, zda budeme úspěšní, protože je velký převis žádostí.
Jako právní subjekt škola nemůžeme požádat o dotaci např. na výměnu oken, zateplení budo-
vy, rekonstrukci kotelny apod. Budova je majetkem obce a toto musí zajišťovat obec. 

Dále budou během školního roku probíhat, stejně jako v letech minulých, plavecký výcvik, 
lyžařský výcvik, lyžování se Sluníčkem pro žáky 1.st., škola v přírodě pro žáky 1.a 2. ročníku a 
v letošním školním roce nově čtyřdenní adaptační kurz pro žáky 1.roč. ve Společenském cent-
ru pro volnočasové aktivity dětí a mládeže v Rychalticích, kde má škola odloučené pracoviště 
školního klubu.     

Samozřejmostí budou akce již tradiční. V rámci Ochrany člověka za mimořádných situací to 
bude nácvik evakuace školy v případě požáru, školení první pomoci. V rámci protidrogové pr-
vence pak divadelní představení, koncerty, přednášky a  mnoho dalších zajímavých akcí. Žáci 
se budou také účastnit různých soutěží a olympiád, kde si porovnají své vědomosti a doved-
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PRO VÝCHOVU NAŠICH DĚTÍ (3.část)

Pro zopakování z minulých Občasníků dělíme sociální potřeby dětí na :
 - potřebu místa,
 - potřebu bezpečí,
 - potřebu podnětu, péče a výživy,
 - potřebu podpory a opory,
 - potřebu stanovení limitů.
V druhé části  jsme vysvětlili potřebu podnětu, péče a výživy.
Potřeba podpory a opory

Slovo podpora vyjadřuje fyzickou „podporu“, tedy fyzický kontakt, slovem opora je myšle-
na především kladná motivace.

Dotýkat se dětí na prvním stupni základní školy, nabízet jim fyzickou podporu, je poměrně 

nosti se žáky z ostatních škol .

Učitelé, někteří rodiče i občané se budou dětem nadále věnovat i ve svém volném čase. Budou 
se moci přihlásit do různých kroužků, opět např. do Lašánku, Muzičky, Mažoretek, informatiky, 
šachů, keramického kroužku, kopané, Mladého technika (modelář, robotika), mysliveckého a 
dalších.

Připravujeme také, stejně jako v loňském roce, akce ve spolupráci s Obcí Hukvaldy a Unií rodi-
čů – lampiónový průvod – v měsíci září ke Dni české státnosti a Rozsvěcení vánočního stromu 
9.12.2011. S Unií rodičů pak Den dětí a maškarní karneval.

Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy
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běžné – bohužel často bez znalostí zásad pro takový kontakt - vyučující není matkou, pří-
padně otcem dítěte, a proto by kontakt měl být skutečně povzbuzující, nemateřský (napří-
klad hlazení po hlavě, hra z vlasy dítěte jsou kontakty typicky mateřské), neotcovský, neměl by 
být konkurující rodině, případně kontakt tohoto typu nahrazovat. 

Fyzický kontakt – fyzická podpora na druhém stupni, je značně problematická, protože zde 
nabíhají často partnerské asociace (v souvislosti s dospíváním) a ty jsou pro školní prostře-
dí zcela kontraproduktivní. Další možností je situace, kdy žáci mají tendenci chápat fyzický 
kontakt jako „sankční metodu“, což zvláště ve vyšších ročnících druhého stupně žáci nechápou 
jako výchovu, ale jako ponižování.

Opora pochvalou, vyjádřením úcty za projevenou snahu, kvalitu, je naopak prvkem vel-
mi vítaným. Opora pochvalou však plní svou funkci především je-li pochvala adresná, zcela 
konkrétní , žák jednoznačně ví za co je chválen. I tak nelze vyloučit riziko zvláště u dětí,které 
nejsou na přijímání pochvaly zvyklé – dokáží ji bagatelizovat, stydět se za ni, jsou schopné 
raději pracovat méně výkonně, než snášet pochvalu. Takoví jedinci se slovně oceňují mimo 
kolektiv třídy, například v rámci setkání na školní chodbě a podobně. 

Na prvním stupni základních škol je pak možné sledovat žáky u kterých v domácím prostře-
dí ocenění a pochvala výrazně chybí – tito se často hlásí, jsou vždy ochotni učitelce pomá-
hat, pokud nejsou pochváleni, sami se připomenou. Tyto „velmi snaživé“ typy žáků někteří 
učitelé považují za ve škole vyrušující, „vlezlé“ a podobně. Svým přístupem jejich aktivity 
skutečně omezí a tito jedinci hledají pochvalu, ocenění, jinde. Často pak v posluhování starším 
spolužákům, případně jiným osobám, což není jev vždy pozitivní.

Potřeba podpory a opory je ve své úrovni často velmi vlivným motivátorem.

1.Potřeba limitu – vznik interakce

Je považována za druhou nejvýznamnější sociální potřebu, ihned za potřebou místa. Vzniká 
(tak jako potřeba místa) již v době před narozením, zde prožíváme její první a zásadní 
vtisk. Dává jej děloha. Naplňuje všechny znaky ideálního limitu: před něčím chrání a zároveň 
v něčem brání. Dorůstající dítě před narozením experimentuje s pohybem. Prostor dělohy je 
omezený (limit v něčem vždy omezuje) avšak děloha je pružná, proto přechod mezi „mohu a 
nemohu“ není náhlý. Zároveň děloha omezuje – nedovolí poznání „co je za ní“.

Metaforicky lze říci, že do konce svého života dělohu znovu hledáme. Hledáme prostor ve 
kterém nám bude dobře, bude nás chránit i za cenu toho, že nám v něčem bude bránit.

Zcela jinou kategorií než limit, je sankce. Sankce jedince z jeho pohledu před ničím nechrá-
ní, jen mu zabraňuje. A pokud je v něčem zabraňováno, vzniká v člověku nepříjemný pocit 
z propadu do pozice oběti, ze které se v rámci přirozeného pudu sebezáchov snaží vymanit. 
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Pozor na záměnu limitu a sankce, která má velmi nepříjemné důsledky.

Při hlubším zamyšlení si uvědomíme, že jsme neustále něčím limitováni: oděvem (chrání před 
rychlými změnami teplot a zároveň omezuje pohyb), místností (limit je principem stejný jako 
u oděvu) dnem a nocí, ročními obdobími a mnoha dalšími jevy přirozenými i dohodnutými. 
Naivní touhou mnoha jedinců je „žít bez omezení, mít možnost dělat si co chci“. Naivní 
protože již pár minut po daném prožitku si začnou sami vytvářet nové limity a namlouvat si, 
„jak že jim vyhovují“.

Žáci a studenti pocházející z rodinného prostředí, kde limity nebyly jasně definovány, 
také vyžadování jejich dodržování bylo nedůsledné až vágní, budou ve školním prostředí kon-
frontování s normami, které nebudou ochotni přijmout, pokud nebudou ztotožněni s jejich 
smyslem. 

Práce s limity je u takových jedinců zásadní - vysvětlovat, používat příměry, nepoužívat 
sankce dříve než máme jistotu, že daný jedinec limit přijal. Použít sankci na místo limitu je 
tragický omyl v celé naší společnosti.

Žáci a studenti pocházející z prostředí, kde byly limity naopak tvrdě vyžadovány, bylo 
jich hodně a často protichůdné, budou dílem od učitele vyžadovat jasná a zdůvodněná pra-
vidla, dílem pak lze očekávat rezignaci a jejich neplnění. Také zde je proto podstatná znalost 
prostředí, ze kterého žák pochází a úroveň nasycenosti této základní potřeby. 

Droga, drogová závislost, je klasickou ukázkou touhy po limitu, protože droga je zcela jasným 
limitem - pokud ji závislý jedinec má k dispozici, má smysl i vše ostatní. Pokud ji nemá, je pro 
něj nesmyslné cokoliv vyjma hledání prostředků jak ji získat. Bylo potvrzeno, že drogově 
závislí statisticky významně pocházejí z prostředí, kde limity nebyly dobře definovány, 
byly vágně vyžadovány, anebo naopak z prostředí, kde bylo limitů stanovených hodně a často 
protichůdně tak, že téměř nebylo možné je dodržovat.

Při stanovování limitů u žáků dochází k tzv. interakci (obecně vzájemné jednání mezi oso-
bami nebo společenskými skupinami - vzájemné ovlivňování, obousměrná komunikace, 
střídání dotazů a odpovědí, obousměrné působení, souhra, střetnutí a pod.).

V jakékoliv interakci mezi dvěma jedinci (jedinec a skupina, dvě skupiny osob atd.) se auto-
maticky na základě sociální zákonitosti vytvářejí zcela konkrétní role, určené mírou volnosti 
jednotlivých zúčastněných stran. Míra volnosti pak vypovídá o pozici – o dominanci, atd.

Pro ilustraci můžeme říci, že každý dialog má „vůdčí osobnost“(nezveme ji útočník), která 
dává téma, tedy impuls a současně je přijímán druhou stranou, osobou, která naslouchá. Tím 
je mu dána pasivní role – nazveme ji obětí.

V případě, že je dialog dobře veden, střídají se míry volnosti u jednotlivých stran, takže 
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během setkání několikrát procházejí obě strany jak pozicemi oběti, tak pozicí útočníka.

Je přirozené, že zúčastnění mají snahu být co nejdéle v roli, která má nejvyšší míru volnosti – 
udávat impuls, být útočníkem. Naopak nejméně výhodná a příjemná je role s nejmenší mírou 
volnosti, role oběti. Principem pudu sebezáchovy žádný lidský jedinec nesnese ukotvení v 
této roli na delší čas - je schopen i za cenu ztrát a nevýhodnosti udělat cokoliv, aby se této role 
zbavil.

Jako příklad můžeme uvést žáka opakovaně upozorňovaného a plísněného za to, že „nemá v 
pořádku všechny pomůcky důležité pro výuku“. Žák bude pozici oběti před učitelem – útoční-
kem časově omezenou dobu snášet. Bude li se však situace opakovat častěji, déle již roli oběti 
nesnese a za cenu ztrát dokáže vejít do role útočníka, „řídit“ situaci. Například tím, že vyučo-
vací hodinu vynechá, bude vyrušovat a podobně. Hlavní motivací pro jeho chování pak bude 
snaha nebýt v roli oběti, jeho cílem není „být drzý“, případně „zesměšňovat učitele“, ačkoliv 
forma, jakou se bude snažit z role oběti vymanit, může být takto odečítána.

Znalost této zákonitosti a jejího průběhu má pro školní výuku a pro výchovu obecně 
zásadní význam, protože napomáhá rozkreslit skutečný motiv mnoha reakcí jak jednot-
livců, tak celého kolektivu.

Klasickou ukázkou je vstup učitele do třídy – vždy přichází v roli predátora, je mu určena funkcí 
a cílem (dávat impuls žákům). Žáci učitele zdraví a mnozí přitom bezděčně sledují hodinky – 
kontrolují zachránce, tedy „za jak dlouho bude přestávka“. (Přestávka je zachráncem). Avšak 
dokáže li vyučující dobře zvládnout vstupní rituál se třídou, během kterého provede kontrolu 
přítomnosti, role se otáčejí - učitel se táže žáků na chybějícího spolužáka. Odpovídající jedinec 
přebírá roli útočníka, učitel je tedy v pozici oběti. Pokud se vyučující dále dotazuje, upevňu-
je odpovídajícího žáka v pozici predátora. Avšak pokud ten již nezvládá reagovat, případně 
podává chybné informace, provádí zbytek třídy korekci – třída je tedy zachránce. Korekce však 
může být natolik razantní, že zmanipuluje žáka původně v roli predátora do role oběti – a pak 
se zachráncem stává učitel. Opakované střídání rolí již během sepisování prezence ve třídě 
může mít velmi dobrý vliv na oslabení prožitku z pozice oběti, ve které se třída může prožívat  
při frontální formě vedeného výkladu učitelem. 

Kvalitně vedená výuka a výchova tedy respektuje střídání rolí, což výrazně dynamizuje 
výuku, dává žákům prostor k vyjádření, samostatnosti a spoluzodpovědnosti za kvalitu 
výuky.

Snad tyto články pomohou ve výchově dětí jak ze strany rodičů, tak ze strany školy. Vzájemné 
pochopení pozic ve výchově je pro další směrování dětí velmi důležité.

Podklady - skripta Pedagická Fakulta Ostrava, PhDr. Jan Svoboda
Mgr. Alena Lévová,

ředitelka školy
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Statistický přehled kriminality, přestupků spadajících pod obec Hukvaldy 
za období: 01. 01. 2011 - 31. 08. 2011

I. evidováno celkem 30 trestných činů-přečinů

Trestné činy proti majetku: 24 případů 
krádeže vloupáním do motorových vozidel:  5
krádeže vloupáním do objektů rodinných domů, státních budov, živnostenských objektů: 15  
krádeže prosté:  3
poškození cizí věci:  1

Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství: 4 
(pomluva)

Trestné činy proti rodině a dětem: 1 (zanedbání povinné výživy)

Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: 1 (zneužití pravomoci úřední osoby)

II. Statistický přehled případů na úseku přestupkového zákona 

evidováno celkem 34 přestupků

přestupky proti majetku: 16
přestupky proti občanskému soužití: 12
přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích: 5
přestupky proti pořádku ve státní správě a územní samosprávě: 1

Zabezpečte svá obydlí a chraňte svůj majetek!     
Na základě evidované statistiky upozorňují policisté Obvodního oddělení v Palkovicích všech-
ny občany obce Hukvaldy a blízkých obcí, že ve sledovaném období došlo k nárůstu počtu 
krádeží vloupáním do rodinných domů, bytů a rekreačních objektů. Proto nabádáme všechny 
občany, aby řádně zabezpečovali svá obydlí a majetek, a nedávali nezvaným loupežníkům 
šanci na snadný lup. Rovněž vyzýváme majitele rekreačních objektů, aby po ukončení sezón-
ních prací, řádně zabezpečili nejen své chaty, ale také zahradní a lesní techniku. Vážení spolu-
občané, nechlubte se svým majetkem a nevystavujte jej na odiv okolí. Rovněž nenechávejte 
doma, v bytě, či na chatě nezabezpečenou finanční hotovost a cennosti (důvěřujte trezorům a 
bankovním ústavům). Zabraňme společně dalším škodám na majetku.

Pozor na falešného exekutora!
V minulých dnech, a to i v médiích, se objevila informace o falešném exekutorovi, který vystu-
puje pod smyšlenou identitou JUDr. Marek Holeček, Varndsdorfská 335/9, 190 00, Praha-Stříž-

z obce
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kov. Tato osoba se vydává za člena Exekutorské Unie, a pod tímto jménem zasílá soukromým 
osobám složenky na zaplacení smyšlené dlužné finanční částky. Policie v Palkovicích informuje 
občany, že se jedná o podvodníka, který není soudním exekutorem. Dále upozorňujeme, 
že v České republice existuje pouze Exekutorská komora, která jako jediná sdružuje soudní 
exekutory, tedy nikoli Exekutorská Unie. Rovněž nabádáme občany, aby věnovali zvýšenou 
pozornost doručené poště, aby v žádném případě složenku ve prospěch výše uvedené osoby 
nepropláceli a ihned kontaktovali bezplatnou linku Policie České republiky 158.

Nedůvěřujte neznámým osobám!
Nenaleťte zlodějům a podvodníků, nepouštějte do obydlí neznámé osoby, které se snaží za 
každou cenu vnutit do vaší domácnosti, za účelem snadného obohacení. 

Stručný přehled nejčastěji používaných triků podvodníků:

 - často se vydávají za známé a přátele vašich příbuzných;

 - obvykle se snaží vzbudit u vás soucit;

 - zpravidla nabízejí velmi výhodné produkty či služby, zásadně nic neplaťte předem;

 - často chtějí rozměnit peníze;

 - na pohled se zdá, že neznámá osoba je s vámi sama, ve skutečnosti bývají dvě i více osob, 
které spolupracují;

 - tyto osoby s vámi vedou rozhovor tak, aby zůstaly samy, či aby viděly, kde máte hotovost a  - 
cennosti;

 - pozor, odečty energií bývají vždy ohlášeny dopředu.

                                               

prap. Mgr. Ondřej Plečka, preventista
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Stav OIIS – TKR HUKVALDY
 
Před osmi lety se Obec Hukvaldy rozhodla vybudovat na svém území kabelový rozvod pro 
přenos televizních programů občanům. Systém se stal největším celistvým TKR zavěšeným 
na sloupech NN na území České republiky. Zpočátku bylo šířeno 25 TV programů a obecní 
infokanál. Po dvouletém provozu se podařilo v roce 2006 z prostředků Evropské unie rozšířit 
přenášené služby o Internet po kabelu, veřejný rozhlas, infokiosky, informační centrum a obec-
ní Geografický informační systém. 
Další rozšíření proběhlo v roce 2009, kdy bylo zprovozněno digitální vysílání ve formátu 
DVB-T. Každoročně se zvyšoval počet přenášených TV programů až na dnešních 43. Rovněž 
se zvyšovala přenosová rychlost služeb sítě Internet. U uživatele na kabelovém modemu je 
z původních stovek kilobitů dnes k dispozici 10 megabitu. Pro zvýšení kapacity a propustnosti 
systému přenosu Internetu pořídila letos Obec druhé CMTS a další technologie, čímž došlo ke 
zdvojnásobení přenosové kapacity a lepšímu řízení přenosů. Současně bylo provedeno napo-
jení optickým kabelem na optickou páteřní síť. Tato skutečnost zařadila Obecní integrovaný 
informační systém mezi vyspělé technologie telekomunikačních služeb. 
V brzké době se uživatelé opět dočkají navýšení přenosových rychlostí Internetu a rozšíření 
programové nabídky o nově šířené digitální TV vysílání ve formátu DVB-C, které umožní pře-
nášet desítky programů v kvalitě velmi vysokého rozlišení obrazu – HD.
Účelem investic do systému je udržení a rozšíření kapacit telekomunikačních služeb poskyto-
vaných uživatelům – občanům obce. 
Provoz systému OIIS je samofinancovatelný a nevyžaduje cizích dotací. Do budoucna umožní 
systém uživatelům kvalitní, stabilní a cenově výhodný přístup k širokopásmovým informačním 
sítím způsobem, který si uživatel zvolí sám. 

Pavel Roudný 4M Rožnov 

Dále upozorňujeme uživatele kabelové televize a internetu, že splatnost poplatku za 
tyto služby za 4. čtvrtletí je k termínu 10. října 2011. 

Platbu můžete provést na pokladně OÚ nebo na účet Obce Hukvaldy: 100411835/0300. 
 
Bližší informace najdete na stránkách obce Hukvaldy: www.hukvaldy. eu – správa poplatků

Pavla Kovalová

Jak správně třídit odpad aneb důsledné třídění odpadů snižuje náklady 
na recyklaci

Občané Hukvald mají už několik let možnost třídit odpad do speciálních nádob, které pro naši 
obec zajišťuje Frýdecká skládka a. s., a přesto se pracovníci na dotřiďovací lince nestačí divit, 
co všechno jsou lidé schopni do těchto kontejnerů dát.
V srpnu jsme se starostou Luďkem Bujnoškem měli možnost navštívit a prohlédnout si všech-
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ny provozy Frýdecké skládky:  skládku na Pánských Nových Dvorech ve Frýdku–Místku, kom-
postárnu v Bruzovicích, sběrný dvůr určený ke sběru objemného a nebezpečného odpadu na 
Collo Loukách a třídící linku v Lískovci. Zvlášť u třídící linky jsme si mohli odpovědět na otázky 
Proč třídit komunální odpad? Má to vůbec smysl? Stejně to sesypávají na jednu hromadu. To 
jsou totiž obvyklé dotazy a myšlenky lidí, s nimiž se setkáváme. Většina toho, čemu říkáme 
komunální odpad, je tvořena obaly potravin. Patří sem především papír a plastové sáčky ze 
samoobsluhy, PET láhve, tetrapakové krabice od nápojů, skleněné obaly od potravin apod. 
Další podstatnou částí jsou biologické odpady, jako jsou odřezky ovoce a zeleniny a zbytky 
z vaření jídel. Složení komunálního odpadu se liší podle místa původu, jiný je ze sídliště, jiný 
z vesnice, kde lze spálit papír či kompostovat biologické zbytky. 
Chce to jen trochu ohleduplnosti. Stačí mít doma jednu plastovou tašku, do níž dáváme 
plastové obaly, další na papírové sáčky, časopisy, krabice od džusů a mléka a něco na sklo. Pak 
už jen stačí odnést vytříděný odpad do toho správného kontejneru. Při odhazování vytříděné-
ho odpadu je pak třeba dodržovat pokyny umístěné na kontejnerech, aby vytříděné odpady 
mohly být dále zpracovány. V případě, že do nádob na separovaný odpad vhodíte směsný ko-
munální odpad nebo např. do sběrných nádob na sklo vhodíte plasty, dojde ke znehodnocení 
obsahu celého kontejneru, který musí být vyvezen na skládku a nemůže být dále zpracován.
Pracovníci dotřiďovací linky nejsou schopni třídit odpad, který je značně znečištěn. Zkuste se 
vžít do situace lidí, kteří se denně musí přehrabávat v hromadách znečištěného odpadu, místo 
aby jen dotřiďovali čisté sklo, papír a plasty. Odpady z kontejnerů na separovaný odpad jsou 
pak na dotřiďovací lince dále tříděny na jednotlivé druhy, například papír se dělí na novinový, 
časopisy, karton a ostatní papír, z plastů se oddělují samostatně PET láhve (bezbarvé, zelené, 
modré), tvrdé plasty, polystyrén apod. Po vytřídění mohou být suroviny prodávány dalším 
zpracovatelům, čímž se částečně pokryjí náklady na svoz a třídění.
Podmínkou dalšího využití je, aby jednotlivé složky byly co nejčistší. Platí, že čím má složka 
odpadu méně cizích příměsí, tím je její cena vyšší. 
Při sběru separovaného odpadu je ve výsledku značný nepoměr mezi vysbíraným množstvím 
plastů předaných do třídícího zařízení a odeslaných po dotřídění a slisování k využití do zpra-
covatelských závodů. Tento nelichotivý rozdíl je dán vysokým obsahem znečištěného plastu 
v nádobách a zejména množstvím směsného komunálního odpadu v nádobách na plasty, 
který do těchto nádob nepatří. 
V důsledku toho, že jsou mezi námi nezodpovědní nebo líní občané, dochází ke znehodnocení 
práce všech, kteří třídí správně a poctivě. Nejčastějšími nečistotami v nádobách na plasty jsou 
použité pleny, uhynulá domácí zvířata, zašpiněné fólie (zeminou a barvou), nevymyté značně 
znečištěné kelímky od jogurtů, ale i stavební odpady (cihly, betony) a nebezpečné odpady, 
jako jsou obaly od automobilových olejů, injekční stříkačky, léky apod. 
Třídění je velmi nákladné, neboť drahé jsou svozové vozy, doprava i barevné kontejnery. Jeden 
totiž stojí šest tisíc korun a na každé svozové místo musí být umístěny nejméně čtyři. Jedinou 
možností, jak takto nákladný systém uvést do ekonomické reality, je prodej vytříděných složek 
za co nejvyšší cenu. Pokud chce obec a následně občan za odpady platit co nejméně, musí 
třídit více, kvalitně a zodpovědně, aby odpadů, které musí být uloženy na skládku, bylo co 
nejméně. 

Ivana Hrčková, místostarostka
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Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu
sobota  15. 10. 2011

Harmonogram sběru:
Hukvaldy - pod Jednotou      8:00 - 8:30 hodin
Horní Sklenov - točna Bosňa     8:45 -  9:15 hodin
Hukvaldy - u karosárny      9:30 -10:00 hodin
Dolní Sklenov – restaurace     10:15 -10:45 hodin      
Rychaltice - hasičárna      11:30 -12:00 hodin   

Prosím, neukládejte nebezpečný a velkoobjemový odpad na sběrná místa mimo uvedenou 
dobu.

NEBEZPEČNÉ ODPADY
Mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie,
zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky.

ROZBITÉ ČI ROZEBRANÉ
Televizory, monitory, obrazovky, rádia, počítače, lednice, mrazničky, sporáky, pračky.

VELKOOBJEMOVÉ ODPADY
Skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace.

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ, POUZE KOMPLETNÍ – NEROZEBRANÉ !!!
Lednice, mrazničky, sporáky, pračky, mikrovlnné trouby, fritovací hrnce, varné konvice, vařiče, 
myčky nádobí, vysavače, žehličky, váhy, zářivky, výbojky, monitory, tiskárny, televizory, rádia, 
videorekordéry, telefony a ostatní domácí spotřebiče.

Ivana Hrčková
 místostarostka

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Upozorňujeme a připomínáme občanům, kteří platí poplatek za odvoz komunálního odpadu 
za rok 2011 ve dvou stejných splátkách, že splatnost 2. splátky je do 30. 9. 2011.

TERMÍNY SVOZU TKO (POPELNICE) do konce roku 2011:
svozy budou probíhat vždy v sudé pondělí
 3. 10., 17. 10., 31. 10., 14. 11., 28. 11., 12. 12., 26. 12.
Dále upozorňujeme uživatele kabelové televize a internetu, že splatnost poplatku za tyto služ-
by za 4. čtvrtletí je k termínu 10. října 2011. 
Platbu můžete provést na pokladně OÚ nebo na účet Obce Hukvaldy: 100411835/0300. 
Bližší informace najdete na stránkách obce Hukvaldy: www.hukvaldy. eu – správa poplatků 

Pavla Kovalová
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Následující příspěvky neprošly redakční úpravou
a v nich obsažené názory nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.
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inzerce/příspěvky neprošly redakční úpravou



44

inzerce/příspěvky neprošly redakční úpravou
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inzerce/příspěvky neprošly redakční úpravou





fo
to

: S
va

to
pl

uk
 L

év



Uzávěrka příštího čísla Hukvaldského občasníku je 15. listopadu 2011.
Termín uzávěrky pro příspěvky občanů a reklamu, které nejsou redakcí upravovány,

je 20. listopadu 2011.
Veškeré příspěvky zasílejte na adresu: mistostarosta@ihukvaldy.cz.
Hukvaldský občasník číslo 5/2011 vyjde kolem 10. prosince 2011.


