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slovo starosty

Vážení spoluobčané,
to, co v uplynulém půl roce
nejvíce zasahuje do našeho každodenního života, je výstavba kanalizace a s tím související stav komunikací v obci. Začnu komunikací
II. třídy č. 486 (hlavní cesta v obci),
která není v majetku obce. Výkopové
práce v této komunikaci už byly pro
tento rok ukončeny a budou opět zahájeny až na jaře 2014. Pás cesty po
výkopu byl už vyasfaltován. Není to
definitivní oprava, jedná se o dočasné řešení pro zimní období. V příštím
roce bude vyfrézována celá polovina
vozovky na straně výkopu a položena nová živičná vrstva. Ostatní komunikace budou vyspraveny na zimu
recyklátem a finální vrstva bude položena až v průběhu příštího roku.
Výkopové práce v obecních komunikacích budou pokračovat i přes
zimu, ale samozřejmě v závislosti
na vhodných klimatických podmínkách.
Vyhodnocení postupu prací ke
konci měsíce října v naší obci přehledně ukazuje tabulka.
Do konce měsíce října bylo proinvestováno 21 123 000,- Kč.
Po dobu výstavby kanalizace
na Horním Sklenově bylo nutno
provést změnu v autobusové do-

pravě. Autobusy nemůžou zajíždět až na zastávku „Horní Sklenov,
restaurace“ a končí na zastávce
„Hukvaldy Drážky“. Pro potřebu
parkování a otáčení autobusů
byla v blízkosti této zastávky kousek od křižovatky silnice na Horní
Sklenov a silnice směrem na Hájov rozšířena a zpevněna stávající
plocha. Prosím tímto řidiče, aby
na této ploše neparkovali své
automobily, velmi tím komplikují
práci řidičům autobusů.
Je tady zima a ani tentokrát se
určitě nevyhneme sněhové nadílce. V kombinaci s rozkopanými
ulicemi může být zimní údržba
v lokalitách, kde budou probíhat
výkopové práce, komplikovanější.
Prosím vás tímto o větší míru tolerance, ohleduplnosti a opatrnosti
při provozu na těchto cestách. Zároveň žádám všechny řidiče, aby
v zimě neparkovali automobily na
místních komunikacích. V případě nevhodně zaparkovaného vozidla hrozí jeho poškození a daná
lokalita nebude proto prohrnuta.
Rád bych také poděkoval všem,
kteří se z vlastní vůle, na úkor vlastního času a bez nároku na odměnu
podílejí na zimní údržbě veřejných
prostranství. Konkrétně mám na

mysli pana Gustava Bůžka, který pravidelně odklízí sníh v Rychalticích na
lávce přes řeku Ondřejnici naproti
fary a paní Marcelu Zbořilovou, která odhrnuje sníh z chodníku kolem
hlavní cesty v Dolním Sklenově.
V průběhu října a listopadu prošla drobnou údržbou obřadní síň
v Rychalticích. Střecha a venkovní
parapety získaly nový nátěr a staré
okapové žlaby a svody byly vyměněny za nové.
Čas letí a za chvíli tady máme vánoce. V pátek 6. prosince jsme rozsvítili vánoční strom, na adventním věnci jsme zapálili další svíčku, domovy
jsou provoněny čerstvě napečeným
cukrovím. Věřím, že nás v tomto slavnostním čase nic nedokáže rozházet
a Štědrý den budeme všichni očekávat s úsměvem na rtech a pokorou
v srdci, i když většina z nás (mužů) určitě teprve pátrá po vhodném dárku
pro své blízké a možná nejsou umytá
všechna okna ani přerovnány všechny skříně.

Na závěr vám chci popřát pohodové prožití zbývajícího adventního času, krásné vánoční svátky
a do roku 2014 pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti, úspěchů
a rodinné pohody.
Luděk Bujnošek
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Klub českých turistů Hukvaldy na slovensku
První den máme
naplánovány dvě
trasy: Jánošikovy
diery – trasa vhodná
pro ty, kdo se nechtějí škrábat na hlavní
hřeben Malé Fatry,
ale i tak chtějí zažít
pěknou turistiku na
Malé Fatře. Druhou
trasu využila drtivá
většina našich turistů
k výstupu na hřeben.
Z parkoviště ve Štefanové se dáváme po
žluté TZ vzhůru do
sedla Vrchpodžiar, odkud jsme pokračovali
po zelené a dále po
modré do sedla Medzirozsutce. Kocháme se
nádhernými výhledy,
ale v plánu máme výstup na Malý Rozsutec
(1344 m n. m.). Výstup
je docela obtížný, skála
klouže a řetízky také.
Ale po několika minutách zdoláváme vrchol a otevírá se nám
krásný výhled na Malofatransko. Zpáteční
cesta z vrcholu Malého Rozsutce je také
docela dobrodružná.
Vyrážíme po červené
TZ k Velkému Rozsutci
(1610 m n. m.). Počasí
je natolik výtečné, že
v dáli vidíme i vrchol
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Lysé Hory v Beskydech.
Během výstupu na Velký Rozsutec se nám
párkrát otevřou pěkné
výhledy do okolí. Čeká
nás ještě jeden řetízek
a již jsme na samotném
vrcholu Velkého Rozsutce s malým kovovým
křížem. Z vrcholového
hřebene se nám otevírají fantastické výhledy
na celou Oravu s dominující Babí horou, Kysuce, hřeben Malé Fatry,
na jihu a jihovýchodě
se objevuje hřeben
Velké Fatry a Nízkých
Tater. Moc si to tady ale
neužíváme, protože je
tady plno lidí. Přicházíme z ostrého sestupu
do sedla Medziholie
(1185 m n. m.). V sedle
se dá krásně odpoči-

nout – čekáme tedy na
naše opozdilce a vydáváme se na sestup po
zelené TZ do Štefanové,
kde se občerstvujeme,
kupujeme
suvenýry
a autobusem se vydáváme k chatě Vrátná,
kde máme zajištěno
ubytování.
Druhý den jsme vyrazili od chaty, kde jsme
nocovali, lanovkou pod
vrchol Velký Kriváň –
nejvyšší vrchol Malé Fatry (1708 m n. m.). Opět
máme štěstí na počasí
– výhledy jsou nádherné, a tak stoupáme na
samotný nejvyšší vrchol
Velký Kriváň. Stezka
nahoru je vcelku pohodová, takže výstup nám
netrval dlouho. Ještě
nezbytné fotky na vr-

cholu a už šlapeme dále,
jelikož nahoře je dosti
větrno. Jedna skupina
se vydává přes vrchol
Pekelník a sedlo Buben
a poté zpět k lanovce
a druhá skupinka s dětmi
se vydává po červené TZ
vstříc vrcholu Chleb. Jako
na ostatních vrcholech
tady v okolí, i tady je nádherný výhled. Mimo jiné
na vrcholy, které jsme navštívili včera, tedy Malý
a Velký Rozsutec. I zde
však fouká, takže se vydáváme dále po červené
do Sedla pod Hromovou
a odtud po žluté značce
k Chatě pod Chlebom
(1423 m n. m.). Jelikož
je dost hodin, chvátáme
k lanovce, která nás sváží
dolů k autobusu.
Drahoslav Koval

Nová akce KČT! Pochod slováckými vinohrady
Úplně nová akce
našeho klubu turistů.
Vyrazili jsme na
jižní Moravu, kde KČT
Hodonín organizuje
první sobotu v měsíci
říjnu, počínaje rokem
1977, Pochod slováckými vinohrady.
Vypravili jsme z Hukvald celý autobus
(38 idí) a brzy po deváté jsme byli v Hodoníně. Prošli jsme
si náměstí, kde byla
samozřejmě zavřená
vyhlídková věž. Ještě,
že bylo aspoň otevřené informačn centrum.
Pořadatelé připravili 4
trasy: 22 km, 16 km, 14
km a 8 km. Trasy na 22
km a 14 km vedly z Hodonína a trasy na 16 km
8 km vedly z Dolních
Bojanovic. Pokračovalo
se převážně rovinatým
a mírně zvlněným terénem, především po
polních a lesních cestách, mezi vinohrady
a areály vinných sklepů
několika
slováckých
obcí, většinou po turisticky neznačených trasách. Letos se tohoto
pochodu zúčastnilo na
3 000 účastníků, takže
jsme stále cestou někoho předcházeli a potká-

vali. Každou chvíli jsme
narazili na stánek s burčákem, vínem, slivovicí
a dalším občerstvením.
Jelikož nám počasí přálo, bylo na co se dívat.
Krajina je tam rovinatá,
tudíž jsme v dáli viděli
pohoří Pálavu a další
kopce. V samotném cíli
naší trasy v Čejkovicích
jsme navštívili vinařství
Sýkora s pěkným sklípkem a velmi dobrým
burčákem. Ubytování
bylo fajn. Večerní posezení bylo bez kytary,
i když Jirka Ondříček
alias Mlynář se snažil
kytaru sehnat ve vesnici. Nakonec sehnal jen
cimbál a dvoje housle.
Po vcelku pohodové
noci – vlastně jen Jirka
Ondříček měl trochu
problém se svým burčákem. Hlava mu to nebrala – večer měl ještě
3 litry burčáku a ráno
jen 1 litr. Prostě asi trochu vyprchal.
Na dopoledne jsme
měli objednanou exkurzi v bylinkovém ráji
Sonnentor v Čejkovicích. Prohlídka moderního závodu na zpracování čajů a koření byla
zajímavá. Shlédli jsme
provoněné sklady, výrobní prostory a celou

trasu zrození nálevového čajového sáčku od
výkupu bylinek z regionálních farem až po samotnou výrobu v Čejkovickém provozu.
Po exkurzi jsme si
prohlédli
Čejkovice
– zámek se zahradou
a zámeckým parkem,
vinařství Sýkora, kde
jsme koupili další výborný burčák. Na Templářské sklepy už nám
nezbyl čas. Autobusem
jsme se přemístili do
vesničky Modrá, kde

jsme navštívili Archeoskanzen, představující
ideální podobu slovanského opevněného sídliště – hradiska s funkcí
mocenského
centra
z doby Velké Moravy
(9. toletí), vodní expozici živých ryb a nedaleký Velehrad s bazilikou, krásným parkem
a přilehlými církevními
stavbami.
Měli jsme co dělat, ať
všechno projdeme do
odjezdu autobusu.
Drahoslav Koval
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A to už je zase konec…
…aspoň pro letošní
kalendářní rok. Letošní podzim se pokoušel
tenistům vynahradit to,
co jaro zanedbalo, proto
jsme se na tenisových
kurtech scházeli ještě
v listopadu. Posledním
dámským turnajem bylo
jako každý rok „Domácí
štěstí“. Jak již bylo několikrát zmíněno, jedná
se o turnaj čtyřher, ale
hlavně jde o společenské zakončení sezóny.
Letos jsme se opět sešly
v hojném počtu a s podporou rodinných příslušníků a za krásného počasí jsme si užily skvělé
tenisové zápasy. Vítězi
se po tuhých bojích stal
pár Blahutová – Kapsiová, což svědčí o tom, že
naše „omladina“ se začíná aktivně zapojovat.
Po této vydařené akci se

zdálo, že už bude opravdu konec, ale počasí
nám dalo ještě jednu
možnost, a to uskutečnit
v listopadu turnaj „Pro
otrlé“. Je krásné, že jsme
mohli tenisovou sezónu využít až do prvního
sněhu. Kurty si krásně
pod sněhem odpočinou
a my se budeme těšit
na další letní sezónu.
Abychom ale nezakrněli,
jezdíme v zimě do haly
a bez tradičního vánočního setkání v tenisové
hale ve Frýdlantu si tenisový rok neumí představit nikdo z nás. Za tenisový oddíl přeji všem
spoluobčanům krásné
vánoce a hlavně zdraví
v novém roce a věřím, že
sezónu 2014 prožijeme
stejně aktivně jako tu
letošní.
Ivana Kapsiová

Po zarostlém chodníčku - podzim
Krásné počasí nám
opět při této akci přálo
– bylo slunečno, teplo
a výborná viditelnost.
Na 220 zaregistrovaných
turistů se přišlo rozloučit
s letošní pěší turistikou
na Hukvaldech při již tradičním pochodu po zarostlém chodníčku – spadaným listím – 32. ročník.
I na podzimním
chodníčku byly brány
hukvaldského hradu otevřeny a zpřístupněny zaregistrovaným turistům

Oprava hrobu rodičů Leoše Janáčka
Na
hukvaldském
hřbitově byla v nedávné době provedena
kamenickou
firmou
pana Karáska oprava
hrobu rodičů Leoše
Janáčka, kterou po dohodě s Obcí Hukvaldy
financovala brněnská
Nadace Leoše Janáčka.
Celkové náklady této zakázky činily 15 657,- Kč.
Opravy
spočívaly
v přebroušení nápisní
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– nakonec tuto možnost
využilo 57 turistů. Na
kontrole Na Mlýně byly
vypisovány účastnické
listy a také zde byla možnost vyfotit se s portálem. Mnoho turistů toho
využilo. Ukončení pochodu bylo opět v hospůdce Na koupališti, kde
bylo připraveno občerstvení v podobě guláše. Na
závěr – na večer přišly na
řadu i kytary a zpívánky
až do pozdní noci.
Drahoslav Koval

desky, vyčištění podstavce, výměně hlavy
Krista. Největší položkou
celé opravy pak bylo
přepsání zlatého písma,
které už bylo hlavně díky
povětrnostním vlivům
značně poškozené.
Velké poděkování za
starostlivost o hrob patří paní Slávce Hrnčárkové, která o hrob celý
rok nezištně pečovala.
Ivana Hrčková

Ohlédnutí Lukáše Šplíchala za sezonou 2013
V letošní sezoně jsem se zúčastnil celkem 23
závodů v České a Slovenské republice, v Polsku, Rakousku, Itálii a Bulharsku. Na jaře jsem
absolvoval tréninkové soustředění na chorvatském poloostrově Istrie, kde jsem na silničním
kole najezdil mnoho tréninkových kilometrů,
což mi určitě dalo mnoho sil do dlouhé a náročné sezony.
V letošní sezoně se mi
naštěstí vyhýbala vážná
zranění, přesto však přišel na Mistrovství Slovenska při tréninkové
jízdě těžký pád, který
pro mě znamenal stopku na 14 dní, což mi znemožnilo účast na Světovém poháru v Andoře.

Z výsledků letošní
sezony bych zmínil
vítězství ve dvou slovenských a třech moravsko -slovensk ých
pohárech. Na většině
závodů u nás a na Slovensku jsem se ukázal
na stupních vítězů,
pokud tomu tak ne-

bylo, zapříčinil to pád
nebo, a to zejména
na začátku sezony,
technika. Největší radost mi ale udělal výsledek ze Světového
poháru v Rakouském
Leogangu, kde jsem
se kvalifikoval jako
nejlepší z českých
i slovenských jezdců
na 54. místě. Ve finále jsem ale chyboval
a bylo z toho konečné
68. místo. Mistrovství
Evropy v Bulharsku
jsem vzal spíše jako
rehabilitační závod,
jelikož místní podmín-

ky (sníh, mráz) udělaly
trať velmi nebezpečnou. Nakonec jsem zajel celkem solidní výsledek, a to 13. místo
v DH a 8. místo ve 4X.
Tyto výsledky, zejména výsledek z Leogangu, je pro mě velkou
motivací pro zimní přípravu, kterou zahájím
již od listopadu a doufám, že tvrdá dřina přinese ovoce. Děkuji za
perfektní podporu ze
strany obce Hukvaldy
a těším se na další spolupráci!
Lukáš Šplíchal

Výsledky (kategorie Elite)
2013:
3. místo celkově v Českém poháru DH
3. místo celkově v Slovenském poháru DH
1. místo celkově v Moravsko-Slovenském DH Cupu
13. místo Mistrovství Evropy Bulharsko
68. místo Světový pohár Leogang (kvalifikace 54.)

2012:
2. místo celkově v Českém poháru
2. místo celkově v Moravsko-Slovenském
poháru
58. místo na Mistrovství světa (nejlepší výsledek z české reprezentace)
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Ondřejská pouť na hukvaldském hradě
Troufám si říci, že je
to všeobecně známá
věc, a to už hodně
dlouho, a také nejen
na Hukvaldech ale
i v okolí. Od kdy? Toť
otázka, na kterou
není snadné najít
odpověď. Také proč
je zasvěcena zrovna
svatému Ondřeji.
Určitě proto, že
sv. Ondřej je patronem našeho kraje.
Umělci apoštola sv.
Ondřeje, jehož svátek
připadá na 30. listopadu, prvý den adventu,
zobrazují jako starého muže s dlouhými
bílými vlasy a vousy,
s knihou evangelií
v pravici, opírajícího
se o kříž ve tvaru X, na
němž byl podle legendy umučen. Je patronem nevěst, proto se
kdysi v den jeho svátku věštila budoucnost
mladým dívkám. Ten
den byl pokládán stejně jako Štědrý den za
dobu, kdy se obdobným způsobem předpovídala budoucnost.
Mimo vdavekchtivých
dívek je sv. Ondřej patronem rybářů, řezníků, provazníků a též
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horníků. jeho jméno
pochází z řeckého Andreas, což značí statečný, odvážný. V den
svátku sv. Ondřeje se
prý také mohly získat
skryté poklady. To stačilo postavit se pod křížovou cestu a počkat,
až kolem čert ponese
poklad na zádech. Jak
ho od něj získat, to se
už neříkalo. Ale jako
legenda je to hezké.
Svatý Ondřej je také
patronem
sedláků,
Ruska a Skotska. Svatý
Ondřej bývá zmiňován
v evangeliu, v němž se
hovoří o zázraku nasycení pěti tisíc lidí chlebem a rybou.
Na svatého Ondřeje
do západu slunce měly
být ukončeny všechny
polní práce, jinak se
věřilo na nebezpečí,
že nedbalého sedláka navštíví čerti nebo
čarodějnice. S tímto
dnem se také pojí více
pranostik. Tak alespoň
jednu: Na svatého
Ondřeje hoď dřívko
na vodu: Přeplyne-li,
bude mokrý rok; zůstane-li na povrchu tiše,
bude suchý rok.
Kapli svatého Ondřeje na hukvaldském

hradě nechal postavit
kardinál František Ditrichstein v roce 1602.
Jiné prameny však
uvádí, že kaple byla
postavena na sklonku
17. století. Pro umístění presbytáře kaple
bylo využito jedno
z hradních opevnění
na druhém hradním
nádvoří. Nová kaple
nahradila starou domácí kapli v renesančním paláci na pátém
nádvoří. Z počátku
byla kaple sv. Ondřeje
přifařena k rychaltickému kostelu sv. Mikuláše a rychaltický farář
měl v ní sloužit mše
svaté pro panstvo, zámecký kaplan pouze
pro vězněné.
Průčelí kaple po
stranách zdobí sochy
sv. Františka Xaverského a sv. Jana Nepomuckého, nad vchodovými
dveřmi jsou dva znaky
olomouckých biskupů
- Františka, knížete Ditrichštejna a kardinála
Lichtenštejna. Ten prvý
byl držitelem Hukvald
v době 1599 až 1636,
druhý 1664-1695. Na
hlavním oltáři je obraz
patrona kaple sv. Ondřeje, patrona zdejšího

kraje. Na bočním oltáři
je obraz sv. ozálie. Na
stěnách jsou staré obrazy - na epištolní straně je to sv. Jeroným
a sv. Rodina, na straně evangelní sv. Jan
Nepomucký, 2 znaky
biskupů a mariánský
sloup. Když byl postaven na Podzámčí kostel sv. Maxmiliána, byl
v něm instalován obraz z hradní kaple, který pak arcibiskup Fürstenberg nechal odvézt
do Olomouce.
Obecní kronika
v roce 1931 zaznamenává, že se do kaple
vloupali dva zloději,
kteří poškodili svatostánek a sundali z vížky zvon. Podle zápisu
v obecní kronice byla
kaple sv. Ondřeje opravována v roce 1949.
Byla opravena vnější
omítka, dána nová
střecha s eternitovou
krytinou, kaple byla
vymalována, pozlaceny ozdoby. Oprava stála 150 tis. Kč a zaplatili
ji ze svých sbírek farníci. Nebyla to úprava
poslední.
V dnešní době je
kaple užívána i pro konání komorních kon-

certů, mše sv. je tam
sloužena u příležitosti
svátku sv. Ondřeje
a ondřejské pouti. Občas se v kapli konají církevní svatební obřady.
Ondřejská pouť na
hukvaldském hradě,
nikdy se jí tak nepřestalo říkat, i když v dobách minulých byla
nazývána například setkáním rodáků, se konala každoročně. Kroniky, ty starší, se o ní
v podstatě nezmiňují.
Vždycky se ale těšila
velkému zájmu i velkému množství návštěvníků. Ti se tam opravdu
jednou za rok potkali
se známými, bývalými
spolužáky i těmi, co se
z Hukvald odstěhovali.
Popovídali si, ochutnali vařonku, což je,
jak známo teplý sladký alkoholický nápoj.
Při mnoha kalíšcích to
může také špatně dopadnout, třeba cestou
z hradu. Letos si pan
kastelán postěžoval, že
se jim z hradu ztratily
tačky, tak se u nás říká
kolečkům na převážení nejrůznějších věcí.
Možná právě ty posloužily k svezení „ovařonkovaného“ poutníka z hradu dolů. Kdoví?
V dobách, kdy jsme
si mohli o dobrých

párečcích v přírodním
střívku nechat zdát, na
hukvaldském hradě při
Ondřejské pouti byly.
I když je v dnešní době
párků všude dost, na
hradě při pouti chutnají daleko lépe. Málo
je, myslím, těch, co by
si je nedali.
Mnozí šlapali o pouti kdysi i letos na hrad,
aby v kapli sv. Ondřeje
byli přítomni na mši
svaté. Mnohokrát se
stalo, že mši sloužil významný církevní hodnostář. Byl to například
biskup ostravsko-opavský Msgre. František
Lobkowitz. Ten tenkrát
vyšel na hrad z Podzámčí pěšky, což kronika zaznamenala, byl
o tom článek i v Hukvaldském občasníku.
Byly doby, kdy povolení ke konání mše svaté
v kapli nebylo tak jednoduché.
Aby se mohla pouť
konat, a to v jakémkoli
počasí, bylo zapotřebí
hodně obětavých lidí.
Těch, co zajišťovali, aby
při bohoslužbě bylo
vše, jak má být. Paní
Sasínová z Hukvald ve
svých devadesáti šesti
letech vyprávěla, jak
pro úklid hradní kaple
před Ondřejskou poutí museli s manželem,

který byl dvacet let
hukvaldským kostelníkem, vynést nahoru
v „baňkách“ v trávnici na zádech i vodu
a také kámen s ostatky
svatých. Tuto roli zastávali dlouho a pak ji
předali svým potomkům.
Jiní dobrovolníci
se zase starali o občerstvení, neboť i to
je součástí poutí. Důležité bylo na Ondřejskou pouť zajistit
ty pravé párky, správně je v kotli na prostranství u hradního
domku uvařit. A také
je správně ohřát, aby
byly akorát a nepopraskaly. Někdy před
třiceti lety se při přípravách zrodil nápad
použít párky z konzerv. Kdepak, to by
nebylo to pravé. Musí
se ctít přece tradice.
Párky se podařilo zajistit, přesvědčit pana
Štíhla, aby je jako už
mnohokrát před tím
ohříval. Ty z už otevřených konzerv se musely rozprodat mimo
pouť. Ale návštěvníci
nebyli zklamaní. Historek bylo více, ale
nejsou zaznamenány v kronice a paměť
také není třeba vždycky objektivní.

K Ondřejské pouti
patří také muzika, a to
především
dechovka. To hrávali muzikanti z Kozlovic nebo
z Fryčovic, také sotva
vzniklá dechovka mladých.
Kdysi při Ondřejské
pouti nebyly na Podzámčí stánky se vším
možným i nemožným.
Už však několik let mají
prodejci o Hukvaldy
velký zájem. Takže vařonka není jenom na
hradě, ale i ve stáncích
na Podzámčí. Letos vařonku nabízel i hotel
Hukvaldy, prý byla připravena podle receptu
kardinála Fürstenberga. Také se prodávaly preclíky s názvem
Hukvaldské preclíky.
Preclíky se pekly na
Horním Sklenově, nikde jsem se nedočetla,
že by v hukvaldských
chaloupkách toto řemeslo bylo, tam byli
tkalci. Preclíkáři zase
na Honím Sklenově.
Ty preclíky, které se na
Hukvaldech prodávají,
se pečou v Mniší nebo
Chlebovicích.
Je si třeba jenom
přát, aby Ondřejská
pouť nekončila na
Podzámčí, ale na hradě, jak to má být.
Karla Klečková
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Hukvaldští senioři na návštěvě polské Visly
V měsíci říjnu jsme
uskutečnili zájezd za
účelem poznat jedno
z našich partnerských
měst.
Zájezd vzorně organizovala paní Jana
Holubová a výborným
průvodcem po Polsku
byl pan Petr Sobotík.
Město Visla přezdívané
také jako „Perla Beskyd“
se nachází v jižním Polsku, nedaleko hranic
s Českem a Slovenskem.
Je položena v dlouhém
malebném údolí řeky
Visly. Na rozloze 110 km2
žije 11 tisíc obyvatel. Na
západě je Visla lemována
horským hřebenem Čantoryje, přes kterou vede
česko-polská
hranice.
Na přilehlých svazích se
rozprostírají lesy, které
pokrývají 75 % území
a jsou chráněny. V uplynulých letech si město
získalo proslulost jako
domov nejúspěšnějšího
polského skokana na
lyžích Adama Malysze.
Prohlédli jsme si skokan-

ský můstek postavený na
jeho počest ve Visle-Malince. Během projížďky
městem nás pan Sobotík
upozornil na Prezidentský palác, který navštěvoval prezident Ignacy
Mościcki a také fotbalové
hřiště, kde se konaly Středoevropské fotbalové
hry, kterých se zúčastnili
fotbalisté z Hukvald, Nepomuku, Křimice, Visly,
litevské Anykščaj, a slovenské Krupiny. Dále
jsme navštívili lázeňské
městečko Ustroň a rekreační a lyžařské městečko
Szczyrk. Potěšením pro
oko byly řezbářské práce
vystavené v Galerii řezby. Zájezd jsme ukončili
obědem v restauraci
U Heli. Majitelka podniku
nám připravila bohaté
obědové menu.
Děkujeme představitelům naší obce za
finanční pomoc. Jejich
příkladný přístup umožňuje nám seniorům prožívat dny plné krásných
zážitků.
Miroslav Bujnošek

Poděkování
Rádi bychom poděkovali MUDr. Marcele
Chalupové za péči, kterou nám již řadu
let každoročně věnuje. Letos v říjnu nás
podrobně seznámila s příčinami vzniku
a léčbou arteriosklerózy a cukrovky. Na
přednášky „naší paní doktorky“ se vždy
velmi těšíme.
Naše poděkování patří také pracovnicím
odboru sociálních služeb ve Frýdku-Místku,
paní Ireně Blablové a Vendule Slívové za
přínosnou a dobře připravenou přednášku
o zprostředkování sociálních, zdravotních
a navazujících služeb.
Děkujeme paní místostarostce Ing. Ivaně
Hrčkové, která nám přednášku doporučila.
za klub seniorů - Jana Holubová
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Peníze nebo život! – jak jednoduše vydělat
Vešel jsem do lekárny
a hned mne zaujala
cedule s nápisem
„Měření tuku“. Představil jsem si osobní
váhu, tlakoměr,
odběr krve a kleštičky, kterými se
změří mé „zásoby“ na
horší časy umístěné
v oblasti mého pasu.
Tázal jsem se sám
sebe: o co jde? Musím
to zjistit!
Má milovaná ženo,
co kdybychom to na
tobě vyzkoušeli? Pohled manželky mi dal
jasnou odpověď beze
slov. Nezbylo tedy, než
abych se sám obětoval
ve prospěch vědy. Odhodlaně jsem vykročil
k postaršímu pánovi,
který postával u cedule. Byl oděn do šedého obleku a musím
uznat, že působil nanejvýš důvěryhodně.
Jeho tvář samozřejmě
zdobil přívětivý úsměv.
„Dobrý den pane, chtěl
bych změřit tuk, prosím.“ „To samozřejmě
není žádný problém“,
odvětil a bez váhání
mi podal přístroj. Vypadal jako zařízení určené k cestování v čase.
Avšak jednalo se o pří-

stroj, který jenom díky
tomu, že jsem ho sevřel
rukama, měl změřit
můj veškerý tuk v těle.
Než jsem se vzpamatoval, tiskl jsem zázračný
přístroj v dlaních a zároveň jsem pokorně
odpovídal na dotazy.
Probrala mne teprve
otázka na mé telefonní
číslo. K čemu je dobré
mé telefonní číslo při
měření tuků v těle?! Ale
když už jsem se vydal
na cestu poznání, poskytl jsem ho.
Výsledek naměřený
přístrojem pána zděsil.
Hned mě zahrnul mezi
lidi těsně před infarktem a několikrát zdůraznil: „S tím se musí
něco dělat!“ Samozřejmě jsem se hned zeptal, co tím myslí. Bez
váhání odpověděl: „Zahrneme Vás do naší evidence a pokud budete
vylosován, věnujeme
Vám zdarma jednu hodinu konzultace, kde
se vše potřebné dozvíte.“ Informace, že je
něco zdarma, ve mně
většinou vyvolává pochybnosti o serióznosti
služby, ale třeba to není
ten případ.
„Holub Václav u telefonu - prosím?“ „Dobrý

den, byl jste vybrán
k odborné konzultaci.
Chcete raději Nový Jičín nebo Frýdek-Místek?“ To byla další etapa měření mého tuku
asi po třech dnech.
Zvažoval jsem, jestli
v tom pokračovat nebo
ne. Započatá práce se
má dokončit, řekl jsem
si, a svolil ke schůzce.
Do „ordinace“ nebo
spíše do malého kumbálku, jsem k dohodnuté schůzce dojel dle
mého zvyku na čas. Trpělivě jsem čekal deset
minut. Sice pozdě, ale
přece! S úsměvem na
rtech mi pán vysvětlil,
že jeho zpoždění ničemu nevadí. Po půl hodině se k nám přidala
„vedoucí“ celé akce
a mohli jsme začít.
Diskutovali
jsme
dlouho. Kvůli svým všetečným dotazům jsem
byl několikrát nazván
puntičkářem, který nic
nechápe. Opakovaně
jsem byl upozorněn
na svůj špatný zdravotní stav. Na mou
otázku, proč nic nezjistila lékařka během mé
preventivní prohlídky
před čtrnácti dny, jsem
obdržel odpověď: „Oni
se na škole učí, jak pře-

depsat léky, ne jak vyléčit.“ Tímto způsobem
probíhala celá naše diskuse po dobu půldruhé
hodiny.
„Jak tedy ten svůj
zdravotní stav zlepším, když ani lékař
nepomůže?“, rozhodl
jsem se ukončit celé
to divadlo. „My řešení máme! Stačí, když
budete denně užívat
naše produkty.“ „Hurá
– jsem zachráněn!“,
usmál jsem se. Tušil
jsem však dobře, o co
tady jde. „Kolik mě
to bude stát?“, zeptal
jsem se. Odpověď zněla: „Je to velmi malá
cena za Vaše dobré zdraví – pouhých
3 500,- Kč měsíčně.“
A bylo to!
Nejprve jsem celou
záležitost bral jako
úsměvnou epizodu,
kterou přidám k dobru při posezení s kamarády u piva. Čím
déle však nad celou
příhodou uvažuji, tím
více cítím nebezpečnost praktik takových
podnikavců. Aby z Vás
vytáhli peníze, neváhají Vás děsit třeba
i smrtí. Dejte si na ně
pozor!
Václav Holub
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Vánoce z pohledu lékařky Marcely Chalupové
Vánoce a zdraví to je téma tohoto
čísla Hukvaldského
občasníku. Jaký vliv
má na náš organismus
vánoční přejídání? Nejen o tom je rozhovor
s naší paní doktorkou
Marcelou Chalupovou.
Vždy začínáme rozhovor stejně - jak se
máte?
Ale jo, už bylo i hůř.
Mám se docela dobře, na
to, že je období chřipek
a nachlazení, tak musím
zaklepat – není to nijak
divoké. Hlavně už zase
funguje paní doktorka
Srbová. Je sice na mateřské, ale dělá dva dny
v týdnu, a to už je poznat.
Je tak méně práce?
Trošičku, pořád je toho
dost, ale je to lepší než
předtím.
Před námi jsou Vánoce, jak je trávíte Vy?
Tradičně. Jsme doma
s manželem a dcerou.
Klasicky máme kapra
a bramborový salát.
Samozřejmě i cukroví.
Hlavně se těším na klid.
Nikam nejezdíme, protože manžel pracuje na
ARU a mívá i přes svátky
službu. Nehrozí tedy,
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abychom vyjeli na týden
někam na hory. Já musím vlastně taky do ordinace, ale ty tři dny volna
si užijeme.
Stává se i Vám, že
se o Vánocích přejíte
nebo Vám jako lékařce
taková nepříjemnost
nehrozí?
Já se většinou přejím
kapra. Salátu ani ne, ale
kapra miluju. Studený
kapr na druhý den, to je
moje. Sladké moc nemusím. U toho kapra to tedy
hrozí, ale nijak to samozřejmě nepřeháním.
Pečete cukroví?
Včera jsem pekla
a musela jsem si dát vína,
protože se nějak nedařilo. Nakonec se to ale
zvrtlo k lepšímu a něco
tam tedy je.
Kdyby se od začátku
dařilo, tak víno není?
(úsměv) Ale jo … trošku vína si dám vždycky.
Co vánoční shon projevuje se i u Vás
v ordinaci?
Ani ne. Spíše chodí
méně lidí, ale tím, že jsou
svátky, tedy volné dny,
tak se návštěvnost nakupí v těch dnech, kdy

se ordinuje. Nakonec to
tedy přímo na návštěvnosti moc znát není.
Co kosti v krku? Řešíte takové případy o Vánocích?
Na Vánoce ne. Spíše
během roku. Myslím, že
na Vánoce už je známo,
že hrozí zaskočená kost,
a tak si lidi dávají více
pozor. A taky tím, že jsou
svátky, tak většinou míří
pacienti na pohotovost.
Již zmíněné přejídání o svátcích. Jak se této
neřesti nejlépe bránit?
Chce to přiměřený
pohyb. Ale jinak - nic tak
hrozného to není. To je
asi pro každého. Vždycky
si říkáme, že příští rok už
se nepřejíme a vždy je to
stejné. Spíše je důležité
nepřehánět to s alkoholem, ať nevznikne větší
problém. Prostě - nestává se, že bychom měli
v ordinaci po svátcích
fronty kvůli žlučníkům.
Z toho je vidět, že situace
není tak hrozná.
Alkohol - existuje nějaký účinný způsob, jak
se ubránit „opici“?
Z vlastních zkušeností
vím, že nefunguje nic. Alkohol způsobuje dehyd-

rataci organismu, a proto
je vhodné, když už se
tedy pije, prokládat dávky čistou vodou. Z nedostatku tekutin bolí hlava.
Takže vždy vodu na nočním stolku (úsměv). Ani
polévky nejsou špatné.
Vývar nebo česnekačka.
Říká se – čím se člověk zkazí, tím se napraví. Co na to lékař?
To je individuální. Někdo si dá ráno pivo nebo
panáka a je mu dobře.
Já bych asi umřela. S lékařstvím to nemá moc
společného. Například
pivo – desítka – je vlastně iontový nápoj. Obsahuje spoustu užitečných
látek, ale opět – nic se
nesmí přehánět!
Vychrtlé modelky
a řešení všelijakých
diet - jak se na to dívat?
Když se podíváme
na nějakou celebritu,
například
modelku,
která je vychrtlá, tak
to není ani pěkné. Problém však je, když se
v ní zhlédne patnáctiletá holka, která je následně špatná z toho,
že má 55 namísto
50 kg. Může to vést ke
stresu, depresím, to
dobré není.

Co říkáte na nabídky měření tuků?
Člověka postaví na
váhu a z toho vyčtou,
jak špatně na tom je.
Situaci pak údajně
může zachránit pouze
zakoupení
určitého
výrobku.
Já na to nevěřím.
Jsou váhy, které vám
vypočítají podíl tuku
v těle, ale dělat z takových čísel závěry je
nesmysl. Pokud Vám
nezměřím tlak, nezjistíme
cholesterol
a neprovedeme další
měření, tak se nedají dělat žádné závěry.
V takových případech
se většinou jedná spíše
o výdělek. Vše podstatné se člověk doví na
preventivní prohlídce. Pokud ta dopadne
dobře, tak se většinou
není čeho bát.
A různí léčitele?
Já těmto věcem prostě moc nevěřím. Samozřejmě nemám nic
proti, když se jedná spíše o určitou psychoterapii a podporu například v průběhu těžké
léčby. To může hodně
pomoct. Ale když někdo přijde, že onkologickou léčbu nahradí
bylinkami, tak to je nebezpečný nesmysl.

Pomáhá Vám vzdělání k tomu, abyste se
o zdraví nebála nebo
Vám to spíše přitěžuje,
protože víte, co všechno je možné?
Asi je to opravdu pro
lékaře spíše horší. Víte
o všech souvislostech
a komplikacích, které
můžou nastat, třeba
i v rodině...
Kdyby byla možnost
rozhodnout se znovu,
volila byste zase tuto
profesi?
Někdy říkám, že
v příštím životě chci být
veterinářkou. Když to
ale zvážím, tak mě práce baví. Mívám radost,
když se podaří nějakou
chorobu zavčas podchytit a pacienta vyléčit
– to je důležité. Upřímně
ale řeknu, že jsem spíše
ráda, že mé dítě toto povolání nemá.
Myslíte na práci
i doma?
To víte, že nad tím
uvažuju. Zavolám si i na
oddělení, jak je to s pacientem. Jestli ho přijali
nebo nepřijali. Zároveň
mám kontakt přes manžela, který je na ARO, jak
už jsem říkala. I tohle
je dobrá zpětná vazba.
Docela to prožívám
s těmi svými ovečkami.

Kdybyste si mohla
vybrat nějakou specializaci, například chirurgii, měnila byste?
Chirurgii ne, i když mě
to na škole bavilo. Pro
ženu s rodinou a navíc
s manželem anesteziologem je to nereálné.
Byla jsem původně na
interně a kolikrát jsme si
dítě předávali v kočárku
mezi dveřmi. To bylo docela náročné. Tady mě
to baví. Připadá mi to
lepší než v nemocnici.

mie a v novinách se uvádí, kolik lidí zemřelo na
chřipku. Přitom - takový
problém nehrozí, ani u
staršího člověka nemusí
chřipka probíhat dramaticky. Týká se to spíše
onkologických pacientů
nebo pacientů s nějakým
imunologickým
problémem. V médiích
se o tom mluví, jako
bychom měli okamžitě
umřít všichni a lidi jsou
pak vystrašení, čemuž
se nedivím.

Jakých
pacientů
máte nejvíce?
Nejvíce je samozřejmě těch, kteří musí
chodit na pravidelné
kontroly. Například diabetici, které je třeba
hlídat. Poté samozřejmě
klasické bolení v krku
a angíny. A nakonec
i případy, kterých naštěstí není moc, kde
je třeba natočit EKG
a připravit pacienta na
příjezd sanitky. Návštěvnost se taky dost odvíjí
od toho, jaký seriál jde
zrovna v televizi. Když
dávají Ordinaci v růžové zahradě a vznikne
tam nějaký problém,
mají kolegové na gynekologii co řešit. Média
návštěvnost ovlivňují.
Třeba když se začne
psát, že vypukla epide-

Je vám nevolno
když vidíte krev?
Né. To opravdu ne. Ale
špatný pocit mám, když
mám dostat injekci.
Je něco, co byste
vzhledem k blížícím
se svátkům chtěla čtenářům Hukvaldského
občasníku vzkázat?
Hlavně klid. Ať se lidi
nehoní. Nic se neděje,
když se okna umyjou až
v lednu, jak to dělám já.
Děkuji Vám za rozhovor, paní doktorko.
Je to možná trošku neslušné, ale doufám, že
se zde v ordinaci hned
tak zase nepotkáme.
To Vám přeji, raději ať
je to třeba u nějaké pěkné muziky.
Václav Holub

13

přehled: škola

Jaký byl lampiónový průvod v Hukvaldech?
V pátek 1. listopadu se konal lampionový
průvod pod názvem „NEZAPOMÍNÁME“. Akce
začala v 17:40 zapálením svíček u pomníků
v Rychalticích a na Hukvaldech. Následně se
průvody z obou míst vydaly ke škole. Cestou se
k průvodu připojovali občané z různých částí
vesnice.
Lampionový průvod
se konal pro připomenutí významných
historických
svátků
– například: Vzniku sa-
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mostatného československého státu.
U školy L. Janáčka
byly škole předány
nové venkovní posilo-

vací stroje. Následovalo zapálení slavnostní
vatry. Po úvodu, který
nebyl skoro vůbec slyšet, protože některé
děti samou radostí nechtěně odkoply kabely
zvukařům, jsme se přesunuli do prostoru školy. Tam proběhla diskotéka a pro zpestření
programu byly připraveny soutěže. Smola-

řem roku byl vyhlášen
slaměný klobouk paní
učitelky
Tomšejové,
který jednu ze soutěží
nepřežil.
Po osmé hodině byla
diskotéka
vyhrazena
pouze pro druhý stupeň. Podrobnosti o této
diskotéce vám bohužel
nemůžu sdělit, jelikož
jsem z prvního stupně.
Nikola Sokolová

Projekt „Malé školní arboretum s učebnou“
Poté, co se podařilo
vyřídit všechna potřebná povolení, jsme
se v srpnu s veškerou
vervou pustili do stavby venkovní učebny
a všech dalších naplánovaných
aktivit.
V srpnu, září a říjnu
proběhly všechny přípravné práce nezbytné
pro stavbu učebny. Připravil se veškerý „dřevěný“ materiál, upravil
se terén pod učebnu,
upevnily se zemní vruty, aby se počátkem listopadu mohla učebna
úplně postavit.
Začátkem listopadu
jsme realizovali také
hlavní část projektu,
zasadili jsme stromy
a keře, které se stávajícími dřevinami budou

tvořit naše malé školní
arboretum. Sázení jsme
měli v úmyslu provést
dříve, ale vzhledem
k nečekaně teplému
podzimu jsme čekali,
až se rostliny dostanou
do klidového režimu.
Koncem listopadu se
podařilo zhotovit a do
venkovní učebny umístit mobiliář – lavičky
a stoly.
Z peněz v projektu
jsme dále zakoupili část
nářadí určené nejen
k výsadbě dřevin, ale
také k péči o dřeviny
a celkově o školní zahradu v následujících
letech.
V malém školním arboretu chybí momentálně cedulky s názvy
nových i stávajících

dřevin. Kolíky s cedulkami jsou hotové. Jen
nám připadá rozumné
je k dřevinám umístit
až na jaře. Prodlouží
se tak o nějakou dobu
jejich životnost. Ta je
ovlivněna nejen materiálem, z něhož jsou
kolíky zhotoveny, ale
bohužel máme obavy,
aby nás o kolíky s cedulkami nepřipravil
přes zimu nějaký vandal.
Do mnoha prací
v projektu se zapojili
žáci druhého stupně.
Překvapilo nás s jakým
nadšením a ochotou.
S nejednou prací se
žáci setkali poprvé v životě. Všem zapojeným
žákům náleží veliká pochvala.

Na jaře nás ještě čeká
vytvoření malé zahrádky pro léčivé rostliny.
S žáky druhého stupně se budeme snažit
vypěstovat většinu sazenic léčivých rostlin
sami přímo ze semínek.
Připomínám,
že
na realizaci celého
projektu nám Ministerstvo
životního
prostředí
poskytlo celkově částku
70 000,- Kč a Obec
Hukvaldy necelých 35
000,- Kč. Všem jakkoli
zúčastněným osobám
patří veliký dík.
A nezbývá než doufat, že zima bude k našim dřevinám šetrná
a na jaře začnou pěkně
růst.
RNDr. Hana Piskořová

Na Hukvaldech proběhl „DOWNHILL HUKVALDY CUP 2013“
Tak se uskutečnil
DOWNHILL HUKVALDY CUP 2013.
Pořadateli byli Oliver
Jati a Filip Kovář, kameru obsluhoval Jiří Kovář.
Celý závod se povedl,
dokonce i počasí nám
přálo. Přijelo 8 jezdců,
z toho 4 v kategorii
15 - 23 let. Jezdci v ka-

tegorii 10 – 14 let byli
Dominik Mužný, Filip
Laník, Martin Petříček
a Viktor Blachowski
a v kategorii 15 – 23
let závodili Pavel Glos,
Štěpán Doležel, Adam
Strakoš a Eduard Válek.
Downhill – jízda
z kopce po rozbitém
terénu
Oliver Jati

Výsledky v kategorii 10 – 14:
1. místo

DOMINIK MUŽNÝ

2. místo

FILIP LANÍK

3. místo

MARTIN PETŘÍČEK

Výsledky v kategorii 15 – 23:
1. místo

PAVEL GLOS

2. místo

ŠTĚPÁN DOLEŽEAL

3. místo

ADAM STRAKOŠ
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Pravěk ve škole
Z tělocvičny se stalo muzeum. V pátek
11. října 2013 se na Základní škole a Mateřské
škole L. Janáčka uskutečnila pravěká show.
Přijeli k nám pracovníci
muzea z Hradce Králové, paní Šárka a pan
Lubomír, kteří takto
jezdí po školách už delší dobu.
Tématem byla cesta
pravěkem. Přednáška
byla velmi poučná. Viděli
jsme mnoho zajímavých
pravěkých věcí např. sochu Smilodona (šavlozubého tygra) a také
napodobeninu Věstonické Venuše. Hvězdnou
atrakcí byla obrovská socha mamuta.
,,Pravidelně
chodí
nabídky emailem nebo
chodí zástupci agentury osobně nám pořad
nabídnout. Samozřejmě těch pořadů a nabídek je hodně a musíme z nich vybírat. Tato
agentura měla zpracovaný katalog s nabídkou
a toto téma se mi zdálo
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pro žáky zajímavé a poučné. Samozřejmě je to
také otázka ceny. Některé agentury nabídnou
velmi pěkný program,
ale žáci by to nezaplatili“,
odpovídá Alena Lévová,
ředitelka školy.
A co na to naši žáci?
Názory našich spolužáků byly rozporuplné.
„Ty kulisy byly velmi
zajímavé, snažili se nám
ukázat, jak to vypadalo
před dávnými lety. Určitě bych to doporučila
ostatním školám“, říká
Johanka, žákyně osmého ročníku.
Adama, žáka devátého ročníku, rozbolela
z dlouhého sezení na
lavičkách zadní část těla.
„Nelíbilo se mi, že využívali reprobedny v tělocvičně a nešlo skoro vůbec nic slyšet“, dodává.
Určitě
souhlasíme
s tím, že by se do příště
mohla akustika zlepšit,
protože někdy jsme
opravdu nerozuměli.
Karolína Rečková,
Nikola Sokolová

Výlet do Vratimova
V pátek 1. 11. 2013 se
z mediálního kroužku
jelo jako každý měsíc
do Domu dětí a mládeže ve Vratimově.
Jeli se mnou zástupce ředitele Martin
Křenek, paní učitelka
Marcela Jašková,
kolega Oliver Jati
a kolegyně Hana
Piskořová.
Učili nás tam, jak zacházet s diktafonem
a s programy na stříhání zvuku. Byli jsme rozděleni na dvě části. Já
s Oliverem jsme šli na
stříhání zvuku a Hanka
na práci s diktafonem.
Následovala skoro ho-

dinová přestávka. Šli
jsme do jídelny, kde
na nás čekalo občerstvení. Byly tam nachystané chlebíčky se
sýrem nebo šunkou,
oplatky, obložený talíř
a popcorn. K pití nám
přichystali Hanáckou
kyselku. Zatím co jsme
se občerstvovali v jídelně, proběhla příprava počítačů k naší
další práci. Občerstveni
a osvěženi jsme zasedli
k připraveným počítačům a vykonávali úkol.
Vzhledem k časové tísni jsme práci nedokončili, a proto si ji doděláme doma.
Karolína Rečková

Děti se dočkaly – rozsvěcení vánočního stromu
Ve čtvrtek 5. 12. 2013
odpoledne se představily rodičům a prarodičům na vánoční
besídce děti z mateřské
školy. Jejich vystoupení muselo chytnout za
srdce každého z přítomných. Paní učitelky
ukázaly, že i s tak malými dětmi (mnohé jsou
tříleté) dovedou nacvičit krásný program.
Děti měly samozřejmě
největší radost z dárků,
které jim přinesl Mikuláš s čerty a anděly. Vše
měla na starosti paní
zástupkyně Vladimíra Nevludová, která si
s celým týmem zaslouží
poděkování.
V pátek 6. 12. 2013,
v 17:00 hod. jsme za
účasti vedení obce
a široké veřejnosti
rozsvítili před školou
vánoční strom. O jeho
výzdobu se postarala
paní
místostarostka
Ivana Hrčková. Již půl
hodiny před začátkem
hrála k poslechu část
Velkého
dechového
orchestru Frýdek – Místek. Pan starosta Luděk
Bujnošek po krátkém
pozdravu dal pokyn
k rozsvícení. Účastníci
postupně přecházeli
do společenského sálu

školy. Na chodbách si
mohli zakoupit výrobky dětí, které si je samy
prodávaly
(finanční
gramotnost v praxi).
Výtěžek zůstal každé
třídě. Bylo možno si zakoupit ozdoby kroužku
Mladý technik, perníčky 5. ročníku, svícny
7. roč., rámky na obrázky, pravé hukvaldské
preclíky apod. Klub
seniorů připravil vyhlášené
hukvaldské
koláčky, které napekly členky Klubu Marie
Vašendová, Marie Reková, Alena Reková
a Květa Válková. U baru
se prodával vynikající
punč Petra Eliáše a další dobroty. O toto zajištění se postarala Unie
rodičů pod vedením
Miriam Gřesové. Byli
to Dagmar Giňovská,
Silvie Jati, Radek Matějek, František Řeháček,
Pavel Reisig, Soňa Fojtíková a Jana Balcárková.
Následovalo vystoupení žáků školy, které
dramaturgicky připravily paní učitelky Vanda Perničková a Marie
Škvarová. Svými nápady a přípravou jednotlivých vystoupení se na
organizaci podíleli také
všichni ostatní učite-

lé. Bylo zřejmé, že děti
se prezentují s chutí
a nasazením. Plný sál
je vždy odměnil silným
potleskem. I starší děti
fandily těm malým,
které měly trošku trému. Paní Matějková jim
za odměnu sponzorsky
napekla věnečky. Návštěvníkům, kteří v sále
zůstali, pak k poslechu zahrála cimbálová
muzika z Kozlovic. Pan
školník Josef Sýkora
a paní uklízečky musely v sobotu sál uklidit, protože v neděli
pořádal Klub seniorů
koncert ZUŠ Brušperk
s názvem A léta běží….
aneb Valčík na rozloučenou. Děkuji všem,
kteří se na Rozsvěcení
vánočního stromu po-

díleli. Třetí ročník této
akce se povedl.
Ve stejnou dobu
a i v sobotu se konal
v Restauraci Budvarka
Vánoční jarmark, který
zorganizovali manželé
Tereza a Zbyšek Bartulcovi (Golf Hukvaldy).
Výtěžek z této akce
bude věnován Nemocnici Frýdek-Místek
a Základní škole a Mateřské škole Leoše Janáčka Hukvaldy.
Ještě nás čeká v pátek 13.12. v sále další
vánoční koncert, tentokrát Velkého dechového orchestru Frýdek
Místek.
Jak zpívaly děti: „Už
se všichni těšíme na ježíška ...“
Mgr. Alena Lévová
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Workshop „Práce s hlasem, audio pohlednice“
V pátek 1. listopadu
jsme jeli opět s naší
redakcí do Vratimova. Jela s námi paní
učitelka Jašková,
pan zástupce Křenek
a celkem jsme byli
tři žáci – Karolína Rečková, Oliver Jati a já,
Hana Piskořová.
Když jsme přijeli
k redakci, viděli jsme
naše nové kamarády.
My tři žáci jsme jeli
do Vratimova poprvé
a nemohli jsme uvěřit
svým očím, že redakce
je tak veliká. Na úvod
jsme byli všichni spo-
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lečně, ale pak jsme byli
rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina se
zaměřila na sestříhání
vytvořené práce, v druhé se pracovalo s diktafonem. Já jsem byla
u práce s diktafonem.
Na rozdělení do skupin
jsme se domluvili již ve
škole.
Skupinu s diktafonem
vedla paní Eva Bělohlavá. Paní Bělohlavá nám
na začátku řekla něco
o
Démosthenésovi.
Démosthenés se i přes
výraznou vadu řeči stal
vynikajícím řečníkem.
I když jsem si to nikdy

neuvědomovala, učili
jsme se správně dýchat.
Zkoušeli jsme například
na jeden nádech říct
básničku. Potom jsme
měli mluvit hlasy různých lidí, třeba hlasem
paní učitelky nebo hlasem blázna. Také jsme
se učili říkat správně
některá anglická slova.
V průběhu práce jsme
dostali papír s jazykolamy. Mohli jsme si vybrat
jeden, který jsme museli
umět. Dále jsme zjišťovali, kolik řádků přečteme za minutu. Někteří
četli pohádku „Hrnečku
vař,“ větší měli jiné čtení.

Nakonec jsme dostali
za úkol udělat s někým
rozhovor. Protože Český rozhlas vyhlásil soutěž „Jak bude vypadat
Země za deset let“, byl
rozhovor zaměřený na
toto téma. Já jsem dělala
rozhovor s naší paní učitelkou Jaškovou. Ochotně nám při správné tvorbě rozhovoru radila paní
Bělohlavá.
Práce celého odpoledne mě velmi zaujala
a bavila. Naučila jsem
se hodně dovedností,
nejvíce mě bavila práce
s diktafonem.
Hana Piskořová

Předvánoční čas v Základní škole a Mateřské škole Leoše Janáčka Hukvaldy
Blíží se nejkrásnější
svátky v roce. Každoročně se na tento svátek
nejvíce těší naše děti.
Je těžké udržet jejich
pozornost ve výuce. Je
to však nutné, protože
musíme dodržet školní vzdělávací program
a časové rozvržení učiva
ve školním roce. K výuce patří také výchova,
která sice leží hlavně
na bedrech rodičů, ale
i v naší škole na ni klademe velký důraz. Předvánoční čas je k tomu
velká příležitost. V hodinách se probírají témata o vztahu mezi lidmi,
pomoci druhým, vztahu
k rodičům, prarodičům,

sourozencům, starým
a nemocným lidem
apod. Již třetím rokem
paní učitelky v kroužcích připravují vánoční
vystoupení žáků při Rozsvěcení vánočních stromů v obci. V letošním
roce to bylo 6. 12. 2013
před budovou školy, vystoupení pak proběhlo
v sále školy a dospělí se
mohli vánočně naladit
i po skončení programu
při cimbálovce. Na této
akci se významnou měrou podílí také Unie rodičů pod vedením Miriam
Gřesové, Obec Hukvaldy,
Klub seniorů Hukvaldy
a Restaurace U Námořníka. Děkuji jim za to.

Žáci dostali k Vánocům dva pěkné dárky,
které budou využívány na jaře – venkovní
cvičící stroje (díky Unii
rodičů a Alexandře
Rekové) a venkovní
učebnu, na kterou
jsme získali dotaci
z Ministerstva životního prostředí a z Obce
Hukvaldy. Za realizaci
děkuji paní učitelce
Piskořové a jejímu
manželovi.
Dne 8. 12. 2013 pořádal Klub seniorů
Hukvaldy v sále školy
pásmo
populárních,
operních a operetních
melodií pod názvem:
„A léta běží……. aneb

Valčík na rozloučenou“,
kde se představili bývalí žáci Základní umělecké školy Brušperk.
V pátek 13. 12. 2013
zahrál, také v sále, na
Vánočním
koncertu
Velký dechový orchestr
Frýdek Místek pod dirigentskou taktovkou
Tomáše Stančeka a Petra Hamrského.
Vánoční
prázdniny začínají od soboty
21. prosince a končí
v neděli 5. ledna 2014.
Přejeme všem občanům klidné svátky
vánoční a v roce 2014
zdraví, štěstí, osobních
i pracovních úspěchů.
Mgr. Alena Lévová
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Proběhlo další vítání občánků na Hukvaldech

Pacholátko boubelaté, očka modrá, vlásky
zlaté …
Sobota 30. 11. 2013
byla významný a slavnostní den pro naše nejmenší miminka, narozená v měsících březnu až
říjnu 2013.
V obřadní síni Obecního úřadu na Hukvaldech se u této příležitosti sešlo jedenáct
rodičů se svými mimin-

ky, mezi nimiž bylo pět
chlapců a šest děvčátek:
Alenka Rašková, Emilka Marhevská, Vojtíšek
Vicher, Patrik Smolík,
Šimonek Kološ, Verunka Nekolová, Vojtíšek
Budák, Adélka Kročová,
Emička Tobolová, Emička Janková a Viktorek
Miček.
Po velmi hezkém vystoupení dětí ze Základní a Mateřské školy Leo-

še Janáčka a projevu
paní místostarostky se
rodiče podepsali do pamětní knihy, děti dostaly malý dárek v podobě
pohádkové knížky, pamětní list a maminky
kytičku jako upomínku
na tento slavnostní den.
Dalším dárkem našim
dětem pak bude DVD
se záznamem celého
vítání, který natáčela
televize Sněženka a fo-

toalbum od pana Stanislava Fojtíka.
Děkujeme rodičům,
prarodičům i ostatním
hostům, že přijali naše
pozvání a přejeme všem
hodně zdraví, pohody
a radosti. A našim novým hukvaldským občánkům přejeme, aby
šťastně vykročili do života, který na ně teprve
čeká.
Ivana Hrčková

Geocaching! Hledání v přírodě - hra na pomezí sportu a turistiky
V pátek se naše školní redakce Ježkovo
Vočko a žáci osmého
ročníku stali hledači
pokladu. Přijeli za námi
z Vratimova Michaela
Bělohlavá a Petr Macura a vytvořili pro nás
projektový den, kde
jsme se seznámili s pravidly
geocachingu.
Zaregistrovali jsme se,
také jsme psali vědo-
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mostní testík o Hukvaldech, natočili 2 scénky
a dostali jsme sladkou
odměnu. Náš spolužák
Tadeáš Matula našel
v zámecké zahradě
„kešku“. Byl tam deník,
kde se každý, kdo jej
našel, podepsal. Potom
jsme se rozdělili na dvě
skupiny. Jedna skupina
natáčela scénku v zámecké zahradě a druhá

šla k lišce Bystroušce
hledat další „kešku“.
Opět ji našel Tadeáš
Matula a Dalibor Rojíček.
Jakub Rojíček a Matěj Gřes natáčeli scénku
o staré škole. Potom,
kdo chtěl jít zpátky do
školy, tak šel, protože začalo pršet a byla
zima a ostatní šli znovu
k lišce Bystroušce. Tam

Míša Vašicová a Hanka
Tomková natáčeli také
scénku o lišce Bystroušce. Celý geocaching se
nám moc líbil. Nejen,
že nám rozdali tablety
a GPS navigace, ale že
jsme si mohli díky mediálnímu kroužku zkusit natáčení na velkou
kameru.
Michaela Vašicová,
Hana Tomková

přehled: obec

Stručný zápis z jednání Rady obce Hukvaldy
Rada obce Hukvaldy se od minulého
jednání ZO sešla ve
dnech 30. 9., 21. 10.,
11. 11. a 25. 11. 2013.
1. RO uložila připravit cenové nabídky na
zpracování projektové
dokumentace na vybudování
chodníku
z Rychaltic do Dolního
Sklenova k mostu přes
řeku Ondřejnici. Dne 21.
10. 2013 byla na tuto
akci vybrána firma Dalibor Macura z Ostravy
za částku 156 800,- Kč.
Předmětem zakázky je
geodetické zaměření
zájmového území, projektová dokumentace
pro územní řízení (DUR)
a projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP).
2. RO projednala
cenové nabídky na
zpracování
žádosti
o dotaci z Operačního
programu
životního
prostředí na pořízení
Kompostérů pro občany obce. Byla vybrána
firma Ing. Markéty Hoškové ze Zlína za částku
20 000,- Kč bez DPH.
Součástí žádosti bylo
vypracování
studie
zastavění a propočet
nákladů firmou DESA-

CON ze Zlína za částku 12 000,- Kč včetně
DPH.
Celkové
náklady
projektu byly vyčísleny
na 1 206 975,- Kč, zahrnují jednak projektovou přípravu v částce
57 475,- Kč (dokumentace pro výběr dodavatele,
dokumentace projektu
předkládaného k žádosti o dotace ze SFŽP,
analýza potenciálu tvorby odpadů, zpracování
žádosti o dotaci) a pak
přímé realizační výdaje,
tzn. nákup kompostérů
za částku 1 149 500,- Kč.
Předpokládaná
cena
jednoho kompostéru
je 1 900,- Kč bez DPH
(vč. DPH 2 299,- Kč).
Počítáme s nákupem
500 kusů, na základě
předběžných dotazníků
máme zatím požadavek
na necelých 300 kusů.
V současnosti je žádost
zpracována a je připravena k podání na Státní
fond životního prostředí.
3. RO projednala cenové nabídky na výrobu
kalendářů pro rok 2014
a vybrala jako zhotovitele tiskárnu Kleinwachter z Frýdku-Místku
za částku 67,10 Kč za
1 kus včetně DPH. Ka-

lendář dostane každá
domácnost v obci zdarma a jsou k dispozici na
podatelně OÚ.
4. Z důvodu špatného
stavu pletiva a sloupků
na plotě u nově zbudovaného dětského hřiště
u Základní školy bylo
nutno tento plot zcela
vyměnit, zároveň došlo
k posunutí o 6 metrů,
jelikož původní plot nebyl v hranici pozemku.
Proto RO projednala
cenové nabídky na zhotovení nového plotu
a vybrala k realizaci pana
Lukáše Tobiáše za částku
33 544,- Kč.
5. RO projednala cenové nabídky na provedení opravy okapů
smuteční obřadní síně
a vybrala jako zhotovitele Lukáše Konvičku
za částku 26 768,- Kč
a zároveň projednala
cenové nabídky na provedení nátěru střechy na
této budově s výběrem
Lukáše Tobiáše za částku
40 100,- Kč.
6. RO vybrala na opravu místní komunikace
k domu čp. 100, které
sousedí s katastrem Hájova, firmu Lesostavby
za částku 117 732,- Kč
včetně DPH. Polovinu
částky uhradilo město

Příbor formou účelového
neinvestičního
příspěvku mezi obcí Hukvaldy a městem Příbor.
7. RO schválila uzavření smlouvy o dílo se
společností ASA expert
z Ostravy na zpracování
díla „Průkazy energetické náročnosti budov
pro objekty v majetku
obce Hukvaldy“ za cenu
82 500,- Kč bez DPH.
Tento audit je podle
zákona o hospodaření
povinný pro organizační
složky státu, kraje, obce
a příspěvkové organizace nastává tato povinnost od roční spotřeby
energie 1.500 GJ. Vypracovaný audit musí být
předložen Státní energetické inspekci nebo
ministerstvu.
8. RO schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností
Frýdecká skládka o navýšení počtu nádob
na sběr separovaného
odpadu od října 2013
a zároveň pro příští rok
prodloužení doby vývozu kontejnerů na plast
do konce měsíce září
s účinností od 1. 1. 2014
z důvodu velkého přeplnění kontejnerů v tomto
období.


Pokračování na další straně

21

Stručný zápis z jednání Rady obce Hukvaldy
Pokračování z předchozí strany

9. RO schválila zadání
technických podkladů
pro přípravu projektu
rozšíření kanalizace firmou KONEKO za cenu
25 000,- Kč.
10. RO souhlasila
s umístěním krmelce
v obecním lese v lokalitě
Krnalovice.
11. RO schválila žádost společnosti Koordinátor ODIS z Ostravy
o umístění informačního
monitoru na označníku
autobusové
zastávky
Hukvaldy – hotel a jeho
napojení na síť veřejného osvětlení. Tato akce
je realizována v rámci veřejného projektu „Poskytování dopravních informací cestujícím“, který je
financován z prostředků
regionálního operačního programu. Jedná se
o elektronické informační panely s jízdními řády,
budou zde zobrazovány
aktuální odjezdy autobusových spojů.
12. RO projednala a doporučila ZO
schválit
smlouvu
o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti na rok 2014.
Jedná se o částku
208 000,- Kč, kterou
zaplatí obec Hukvaldy
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za celoroční provoz
linky MHD č. 5.
13. RO vzala na vědomí informaci Poštovní
spořitelny o možnosti
umístění
bankomatu
na Hukvaldech a o rozšíření dalších hotovostních a bezhotovostních
služeb v obci. Instalace
bankomatu by vzhledem k velikosti obce
a sezónnosti návštěvníků
byla podle banky ztrátová, jedinou možností by
byla plná účast obce na
hrazení ztráty, která by
činila zhruba 50 000,- Kč
za čtvrtletí. ČSOB podporuje hotovostní a bezhotovostní služby na České
poště a v prodejně COOP,
kde je zavedena tzv. služby Cashback, kdy si může
zákazník přímo na pokladně při nákupu nad
300,- Kč zároveň vybrat
hotovost do 1 500,- Kč
bez poplatku za výběr.
Česká pošta chce dále
podpořit klienty ČSOB,
ERA a PS možností výběru a vkladů hotovostí
a dále ještě oslovit další
obchodníky v obci s nabídkou platebních terminálů.
14. RO schválila Plán
činnosti v obecním lese
na rok 2014 vypracovaný lesním hospodářem

Ing. Dušanem Vyvialem.
Tento plán také slouží
jako podklad k vypracování zadávacích podmínek na výběrové řízení
na výběr firmy na těžební a pěstební činnost
v obecním lese, které
bude vyhlášeno v prosinci 2013.
15. RO projednala cenové nabídky na dodávku a montáž vodoměrů
v Domě s pečovatelskou
službou, která by měla
proběhnout v prvním
týdnu měsíce ledna
2014 a k realizaci vybrala firmu Instal servis, s. r.
o., z Palkovic za částku
40 434,- Kč včetně DPH.
Jedná se o výměnu
vodoměrů na teplou
i studenou vodu ve 24
bytech DPS a společných prostorách, celkem
52 kusů a dále dvou centrálních vodoměrů v kotelně v přízemí a v druhém patře.
16. RO schválila poskytnutí daru ve výši
5 000,- Kč organizátorům
5. ročníku festivalu Souznění 2013, které budou
také příspěvkem na realizaci DVD.
17. RO vzala na vědomí zprávu o bezchybném výsledku dílčího
přezkoumání hospoda-

ření obce v roce 2013,
které provedl Krajský
úřad Moravskoslezského kraje, odboru kontroly a interního auditu
dne 24. 10. 2013 a dále
zprávu o daňové kontrole provedené Finanční
úřadem pro MS, která se
týkala kontroly poskytování příspěvků zaměstnanců, kteří byli na obci
zaměstnáni v rámci veřejně prospěšných prací
v letech 2009 a 2010.
18. RO uložila zpracovat a podat žádost o dotaci z Programu obnovy
kulturních památek a památkově
chráněných
nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok
2014 na Výměnu oken
v rodném domě Leoše
Janáčka na Hukvaldech.
19. Na základě vyhlášeného dotačního titulu
Programu péče o krajinu,
které vyhlásilo MŽP, jsme
požádali o finanční prostředky na výsadbu tzv.
izolačního pásu zeleně,
který nám schválil odbor
životního prostředí Magistrátu města Frýdku–Místku. Jedná se o stromořadí
dubů s podsadbou keřů.
Celková výše dotace, která
je bez finanční spoluúčasti
obce činí 224 552,- Kč.
Ivana Hrčková

Následující příspěvky neprošly redakční úpravou
a v nich obsažené názory nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Vážení spoluobčané, chtěl bych se s Vámi podělit o některé postřehy a
názory, které souvisí s mojí prací v zastupitelstvu obce. Nejprve bych
chtěl poděkovat současné redakční radě, že takové připomínky ( pokud jsou
psané slušně) zveřejňuje, což se v minulosti nestávalo.
Můj kolega Jirka Sedlář psal v minulém občasníku, že jeho volba byla
kompromis. Jaký kompromis? Je kompromisem to, že se změní celé vedení obce
a rada obce? V radě jsou 4 nováčci a minimálně jeden z nich si dodnes plete
kontrolu usnesení a kontrolu zápisu z jednání zastupitelstva. To je přínos?
Starosta a místostarosta byli zvoleni také jako nováčci. Byl to ale
požadavek občanů, když nejvíce hlasů suveréně získal bývalý místostarosta a
starostka? Nastoupilo nové vedení, nezpochybňuji, bylo to podle zákona.Ale
tím, že nastoupili noví, bez zkušeností, bez kontaktů a bez toho, že by se
na tu práci v minulosti připravovali, vrátilo to obec zpět. A tady, u té
volby, je třeba hledat příčiny sporů, ty přestřelky jsou jen důsledkem.
Pokud jsou vedeny konstruktivně a věcně, jsou v pořádku,ale bohužel se
často stává , že se to dostane do osobní roviny a to v pořádku není. Jirko,
Tvoje volba nebyl kompromis, ale revoluce!
Před necelým rokem bylo žhavé téma amnestie prezidenta Klause. Je všeobecně
známo, že drtivá většina občanů republiky nesouhlasila nejen s rozsahem
amnestie a s omilostněním
" tunelářů", ale především i s minimální možností poškozených
získat náhradu škody. A to se týkalo nejen velkých dlužníků, ale třeba i
vymáhání alimentů. Je to správně? Nejhorší na tom je to, že prezidentu,
jako trestně nepostižitelném ( mimo vlastizrady),se nemůže nic stát a ani k
tomu rozhodnutí není žádný opravný prostředek. Zjednodušeně řečeno, že celý
národ může nadávat, ale nic s tím neudělá. Zastupitelé obce Hukvald kdysi
udělili čestné občanství Václavu Klausovi a zastupitelé obce Hukvald můžou
toto občanství odejmout. To je naprosto legitimní. Byl jsem jedním ze 7
zastupitelů, kteří toto podporovali. Mělo to být, a zdůrazňuji, nepolitické
gesto, které vyjadřovalo drtivý nesouhlas občanů s amnestií. Jinak se s tím
nedalo nic dělat. Nepolitické proto, že nikdo nenavrhoval odejmout
občanství paní Lívii Klausové. Bohužel někteří kolegové zastupitelé,
přestože bytostně nesouhlasí s amnestií, nenašli v sobě dostatek odvahy,
aby veřejně svůj názor vyjádřili. Názor, že amnestie nesouvisí s čestným
občanství neobstojí, právě naopak. Proč mít čestným občanem člověka, s
jehož názory resp. rozhodnutím nesouhlasí většina obyvatel? Není
nezajímavé, že hlasování konkrétních zastupitelů dopadlo stejně jako při
ustavující schůzi.A zrovna ti,kteří nejvíc tvrdí- nedělme se na koalici a
opozici a táhněme za jeden provaz, dokázali že to nemyslí vážně. A není
důležité, že se jeden zastupitel zdržel....
Závěrem bych nechtěl tvrdit, že všechno je jen špatné. Ale o tom budou psát
jiní.
A úplně na závěr bych chtěl popřát všem občanům ( bez ohledu na politické
názory) klidné a pohodové prožití svátků vánočních a v novém roce 2014
hlavně pevné zdraví a splnění svých přání.
Ing. Petratur Antonín
zastupitel obce
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Následující příspěvky neprošly redakční úpravou
a v nich obsažené názory nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Dobrý den,
občanem Hukvald jsem jen krátce a je pravdou, že místní obyvatele ještě moc neznám. To ale
neznamená, že by mě nezajímalo dění v obci. Právě naopak.
Když jsem si přečetla Hukvaldský občasník 3/2013, bylo mi trapně. Trapně za pana
"zastupitele" Žáčka. Prostě jsem nechápala styl jeho projevu. Pan Žáček se mi jeví jako
člověk s poruchou osobnosti ve smyslu narcismu, kterému nejde z principu o nic jiného, než
aby se sám zviditelnil, byť na úkor vulgárního napadání a osočování jiných.
Takoví lidé nebudou nikdy s ničím spokojeni, hledají obdiv u druhých, aby si posílili své
EGO a zakryli tak své neukojené mindráky z touhy po moci.
Pokud bych měla možnost rozhodovat o tom, kdo bude v zastupitelstvu, určitě by to nebyli
lidé podobného typu, kteří nemají daleko k vulgárnostem a spíše než o blaho obce jim jde o
"vzrušení" za každou cenu.
Pane Žáčku, neumím si představit, že bych si vážila představitele obce, který neovládá ani
základní zásady slušného chování. Věřte, že vše lze řešit daleko slušněji a kultivovaněji. A
věřte, že slušní lidé ještě existují.
Mgr. Hana Svobodová, Dolní Sklenov 140
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Kateřina Vaňková
Kateřinice 200, 742 58
tel.: 736 41 41 41
katka.salon@seznam.cz

Možnost zakoupení Vánočního dárkového poukazu!

Permanentní prodlužování řas
Manikúra, nehtová modeláž,
Mikromasáž očního okolí
Barvení řas a obočí, úprava obočí

inzerce
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Uzávěrka příštího čísla Hukvaldského občasníku je 28. února 2014.
Termín uzávěrky pro příspěvky občanů a reklamu, které nejsou redakcí upravovány, je 5. března 2014.
Veškeré příspěvky zasílejte na adresu: mistostarosta@ihukvaldy.cz.
Prosím, řiďte se při psaní a zasílání příspěvků pokyny pro autory článků.
Hukvaldský občasník číslo 1/2014 vyjde koncem března.

