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Krásné
velikonoční chvíle...
Krásné velikonoční chvíle,
ať jaro k vám vtrhne v plné síle.
Básněte, zpívejte,
tancujte, ze života se prostě
radujte.
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi opět přispět informacemi o průběhu
velkých investičních akcí.
Výstavba kanalizace pokračuje dle harmonogramu. V současné chvíli je v zemi uloženo
veškeré sběrné potrubí a to jak v hlavní komunikaci tak v místních komunikacích. Dosud však
nejsou zhotoveny všechny kanalizační přípojky,
a to v Dolním Sklenově a na Hukvaldech. Realizace přípojek v krajské komunikaci může být
zahájena až v druhé polovině března (podmínka
Správy a údržby silnic F-M). V místních komunikacích už realizace přípojek probíhá. Od dubna budou probíhat přípravné práce související
s opravami komunikací a samotné asfaltování.
Harmonogram oprav komunikací bude umístěn na webových stránkách obce. Dne 14. 5.
2015 bude dle dodatku ke smlouvě o dílo stavba
předána a připravena ke kolaudaci a to včetně
nezbytných dokladů. Kolaudace musí proběhnout do 3 měsíců od předání díla. Od dubna bude za účasti zhotovitele, objednatele
a technického dozoru probíhat po jednotlivých
stokách kontrola provedení díla, ze které vzejdou požadavky na odstranění případných vad
a nedodělků. Majitelé dotčených pozemků budou vyzvání zhotovitelem a odsouhlasí převzetí dotčených parcel. Po zkolaudování stavby se
budou moci občané ke kanalizaci připojit. Přípojné šachty jsou ve většině případů umístěny
na hranici pozemku (před plotem). Je to podmínka dotačního titulu. Jen ve výjimečných
případech, kdy by bylo napojení do přípojné
šachty velice problematické nebo nemožné, jsou
umístěny na soukromém pozemku. Je to v případech kdy soukromý pozemek sousedí například s vodním tokem, vysokou zdí apod. Přípojná šachta slouží zároveň jako kontrolní místo.

Do této kanalizace smí být napojeny jen vody
splaškové. Některé veřejné části přípojek nemají přípojnou šachtici, protože jsou napojeny
přímo na velkou šachtici na hlavním sběrači, která je zároveň kontrolním místem. Na přípojnou
šachtu je možné se napojit u dna, kde je připraven zaslepený vývod, nebo je možno se
napojit „navrtávkou“ v jiném místě, tzn. v menší hloubce. Pro realizaci přípojky na vlastním
pozemku není z hlediska stavebního úřadu zapotřebí žádná dokumentace, povolení ani poplatky (platí pro přípojky kratší než 50 m). Obec
zajistí hromadný územní souhlas pro všechny. Při samotné realizaci přípojky budete mít
povinnost kontaktovat pověřenou osobu (v této
chvíli jsem to já), která potrubí před zasypáním
zkontroluje a zdokumentuje. Jestli pověříte realizací odbornou firmu nebo ji budete stavět
svépomocí, je zcela na vašem rozhodnutí. Další
vaší povinností bude podpis smlouvy se Sdružením měst a obcí povodí Ondřejnice „odvádění
odpadních vod kanalizací“ a souhlas s obchodními podmínkami. O všech podrobnostech a podmínkách připojení ke kanalizaci vás budu průběžně informovat na webových stránkách obce.
Od září loňského roku probíhá rekultivace skládky tuhého domovního odpadu. Stavba
probíhá bez vážných problémů. Práce probíhají
dle časového harmonogramu a ukončení a převzetí díla je plánováno na 31. 7. 2015.

Mgr. Luděk Bujnošek
starosta
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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE HUKVALDY
Jednání Rady obce Hukvaldy se uskutečnilo
v termínech 15. 12. 2014, 19. 1., 9. 2. a 23. 2.
2015. Mezitím probíhala také pracovní jednání RO k přípravě rozpočtu obce a také k návrhu
Plánu rozvoje obce Hukvaldy na období let 2015
– 2016. Po těchto pracovních jednáních v rámci
rady pak došlo ještě k projednávání těchto témat
se členy zastupitelstva obce.
Mezi nejdůležitější body jednání RO v předvánočním období dne 15. 12. 2014 patřilo projednání žádostí o prodloužení pronájmů nebytových
prostor s panem Petrem Eliášem, Antonínem Kročou ml. a Antonínem Kročou st.. Tyto žádosti byly
vyvěšeny na úřední desce obce a dále projednávány na dalším jednání rady po novém roce.
Také se projednávaly smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ distribuce a dodatky ke smlouvám o pachtu s Beskyd Agro Palkovice a Mléčnou
farmou Lubina.
Z důvodu nové zákonné povinnosti zavést
do bytových domů měřiče tepla byla uzavřena
smlouva se společností ENBRA na instalaci měřičů tepla na všechny radiátory v bytech DPS
a zároveň smlouva na provádění roční odečítací
a rozúčtovací služby měřičů.
RO dále schválila zpracování „Dokumentace
zdolávání požáru“ pro DPS za částku 13 000,- Kč
bez DPH.
Důležitým bodem jednání bylo prostudování varianty studie proveditelnosti na vybudování odborných učeben v prostorách školní půdy,
na základě které jsem se rozhodli podat žádost
o dotaci z programu „Podpory rozvoje a obnovy
materiálně technické základny regionálních škol
v okolí velkých měst“. Ke zpracování této žádosti byla vybrána ﬁrmy ASA EXPERT za částku
16.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná cena celé
rekonstrukce je 7,5 milionu korun.
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RO byla dále seznámena s vypracovaným projektem na Rekonstrukci sociálního zařízení v ZŠ
a MŠ Leoše Janáčka, projektová cena této akce je
1,7 milionu korun.
Předmětem dalšího jednání RO dne 19. 1.
2015 bylo projednání žádosti TJ Sokol Hukvaldy
o neinvestiční dotaci ve výši 270.000,- Kč a jejím
zařazením do návrhu rozpočtu na rok 2015.
RO se také zabývala návrhem pana Františka Kabáta na zařazení realizace úprav odstavné
plochy autobusů pod hukvaldským kopcem do
Programu rozvoje obce s tím, že bude navrženo
vhodné dopravní značení a projednána možnost
rozšíření parkovacích ploch pro osobní automobily.
RO dále schválila smlouvy o pronájmu nebytových prostor (viz. minulé jednání rady), licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních
děl s OSA na reprodukci hudebních děl a také
smlouvu o pronájmu pozemku pod amﬁteátrem
v hukvaldské oboře do roku 2018 za roční nájemné
3.104,- Kč.
RO se také zabývala informací pana starosty
o rozsahu podané žaloby Biskupstvím ostravsko-opavským o určení vlastnictví k majetku obce
Hukvaldy a průběhem stavby kanalizace v naší
obci.
Na jednání dne 9. 2. 2015 se RO obce zabývala
především žádostmi o zařazení ﬁnančních částek
do rozpočtu obce Hukvaldy na rok 2015, jednalo
se o požadavek 4M Rožnov na modernizaci zesilovačů na kabelovém vedení, digitalizaci infokanálu,
mixážního pultu video, dále návrhu rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ L. Janáčka, Fondu
Janáčkovy Hukvaldy na pořádání Mezinárodního
festivalu Janáčkovy Hukvaldy, Lukáše Šplíchala
na sportovní a reprezentační činnost ve sjezdu na
horském kole, Futsalového klubu Růžové tlapičky
na sportovní a reprezentační činnost, Sborů dob-
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rovolných hasičů Hukvaldy a Rychaltice, Klubu
seniorů na jejich činnost. Všechny požadavky byly
zařazeny do návrhu rozpočtu a jejich výše je závislá na schválení zastupitelstvem obce.
Dále RO uložila připravit návrh obecně závazné
vyhlášky obce Hukvaldy o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území obce Hukvaldy.
Návrh vyhlášky byl zpracován, posouzen pracovníky Ministerstva vnitra a bude předmětem schválení zastupitelstva.
RO také rozhodla o podání žádosti o dotaci
v rámci mimořádné výzvy ze Státního fondu životního prostředí České republiky na „Rozšíření
separace odpadů v obci Hukvaldy“. Předmětem
žádosti bude pořízení dalších 250 kusů kompostérů do domácností občanů obce, kontejnerů na kov
a velkoobjemových kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad. Ekonomickou analýzu prováděla
společnost DESACON a samotnou žádost o dotaci
zpracovávala ing. Markéta Hošková. V současnosti je už žádost zpracována a podána na MŽP a čeká
na hodnocení.
RO projednala a schválila Plán lesní činnosti
na rok 2015 vypracovaný na základě nových směrnic lesním hospodářem ing. Tomášem Svobodou
a také schválila podání žádosti o dotaci z rozpočtu
Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2015“ ve výši 94.000,- Kč.
V souvislosti s podáním žaloby o určení vlastnictví k majetku obce Hukvaldy podanou Biskupstvím ostravsko-opavským schválila RO nabídku
advokátní kanceláře Jirousek, Skalník, Bernatík
a partneři na zastupování obce.
Na dalším únorovém jednání dne 23. 2. 2015
RO projednávala návrh Magistrátu města F-M na
řešení bezpečnosti na místní komunikaci v osadě
Krnalovice. Tento návrh vzešel z požadavku obyvatel Krnalovic z důvodu nedodržování rychlosti

projíždějících vozidel. Jedná se o zřízení retardéru
a umístění nových dopravních značek.
Dále RO schválila uzavření dodatku č.1 ke
smlouvě o dílo s AWT Rekultivace, jehož předmětem je cena díla upravená v důsledku vzniklých
více prací a méně prací na částku 7.757.756,31 Kč
bez DPH, což je nižší částka než byla vysoutěžena
ve výběrovém řízení. ( Smlouva byla uzavřena na
částku 8 151 841,40 Kč bez DPH).
RO také projednávala uzavření pracovního
poměru na pracovníka parkoviště od 1. 3. 2015
a nájemní smlouvy v Domě s pečovatelskou
službou z důvodu uvolnění bytu.
RO uložila vyhlásit výběrové řízení na obsazení
pracovní pozice „účetní, mzdová účetní, rozpočtář
s nástupem od 1. 4. 2015.
Také byl stanoven termín 2. zasedání zastupitelstva obce Hukvaldy na den 9. 3. 2015 s následujícím programem:
1.

kontrola usnesení,

2.

zprávy ověřovatelů zápisu,

3.

zprávy kontrolního a ﬁnančního výboru,

4.

převody nemovitostí,

5.

závěrečný účet a účetní závěrka obce,

6.

Program rozvoje obce na období 2015-2018,

7. Obecně závazná vyhláška 1/2015 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Hukvaldy,
8.

informace o průběhu budování kanalizace,

9.

změna hranic v Krnalovicích,

10. projednání a schválení rozpočtu obce na rok
2015
11. Různé – smlouvy ad.
12. Diskuse, závěr
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Aktuality z webových stránek do vaší e-mailové schránky
Aktuální informace z dění v obci, které jsou zveřejňovány na www.hukvaldy.eu, mohou zájemci
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NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
OBEC Hukvaldy, Zastupitelstvo obce Hukvaldy
Obecně závazná vyhláška obce Hukvaldy
č. 1/2015,
o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Hukvaldy
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Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na složky:
a) Papír,
b) Plasty vč. PET láhví
c) Sklo, barevné a čiré
d) Kovy

Zastupitelstvo obce Hukvaldy se na svém zasedání dne 9. 3. 2015 usnesením č. 2/38 usneslo
vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou
vyhlášku:

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí
zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění
podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g).

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Hukvaldy,
včetně nakládání se stavebním odpadem1).

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

e) Biologicky rozložitelné odpady minimálně
rostlinného původu,
f) Nebezpečné odpady,
g) Objemný odpad,
h) Směsný komunální odpad.

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na
stanovištích uvedených v příloze, která je nedílnou

ƎĞǌĞŶ 2015

součástí této vyhlášky.
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) Papír, barva modrá,
b) Plasty, PET lahve, barva žlutá,

na webových stránkách obce Hukvaldy, informačních tabulích, v místním tisku.
2) Sběr nebezpečného odpadu je rovněž celoročně zajišťován ve sběrném dvoře.
Čl. 7
Sběr a svoz objemného odpadu

c) Sklo barevné, barva zelená,
d) Sklo čiré, barva bílá,
e) Kovy, barva červená.
4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno
ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro
které jsou určeny.
Čl. 4
Sběr kovů
Sběr kovů je zajišťován prostřednictvím sběrných
nádob a ve výkupnách kovů na území obce.
Čl. 5
Sběr biologicky rozložitelného odpadu minimálně rostlinného původu
1. Sběr biologicky rozložitelného odpadu
rostlinného původu je zajišťován prostřednictvím
domácího kompostování a velkoobjemových kontejnerů, umístěných na předem vyhlášených stanovištích, která jsou zveřejňována na webových
stránkách obce, informačních tabulích, v místním
tisku.
2. Shrabané listí se sbírá do plastových pytlů.
Datum a místo svozu je zveřejněno v místě způsobem obvyklým, na webových stránkách obce,
informačních tabulích, v místním tisku.
Čl. 6
Sběr a svoz nebezpečného odpadu
1) Sběr a svoz nebezpečného odpadu2) je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním
na předem vyhlášených přechodných stanovištích
přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány

1) Objemný odpad je takový odpad, který
vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn
do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek apod.)
2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován
dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených.
Informace o sběru jsou zveřejňovány na webových
stránkách obce Hukvaldy, informačních tabulích,
v místním tisku.
3) Sběr objemného odpadu je rovněž celoročně
zajišťován ve sběrném dvoře.
Čl. 8
Shromažďování směsného komunálního
odpadu
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se
sběrnými nádobami rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby popelnice o objemu 110l nebo 120l a kontejnery černé barvy o objemu 1100l určené ke shromažďování směsného
komunálního odpadu.
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde
jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným
komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo
společná pro více uživatelů.
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3) Občané a fyzické osoby, které mají bydliště mimo svozové trasy zejména (chataři a chalupáři), ukládají komunální odpad dle čl. 2, odst.
1, písm.h) do kontejnerů, umístěných na určených
stanovištích dle přílohy, která je nedílnou součástí
této vyhlášky. Odvoz odpadu se provádí v intervalech určených obcí.

2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

Čl. 9
Nakládání se stavebním odpadem

č. 4/2009 o systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním
odpadem na území obce Hukvaldy.

1) Stavebním odpadem se rozumí stavební
a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem
komunálním.

Nová povinnost pro obce - třídit
biologicky rozložitelné odpady

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje
Obecně závazná vyhláška obce Hukvaldy.

má velký význam pro půdu (zadržuje vodu v půdě,
provzdušňuje půdu a dodává jí živiny).

Co je to biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu?

V minulém roce jsme díky dotaci z Operačního
programu životní prostředí získali celkem 500 kusů
kompostérů pro občany a majitele nemovitostí na
území naší obce. Jelikož o kompostéry byl velký
zájem, požádali jsme opět v rámci nově vyhlášené
výzvy o dalších 250 kusů, abychom mohli uspokojit
další zájemce. Pro připomenutí – kompostéry dostali občané do vypůjčky ZDARMA s tím, že po 5
letech přejdou do jejich vlastnictví.

Je to odpad, který neobsahuje, ani nepřišel do
kontaktu s biologickým rozložitelným odpadem
živočišného původu nebo s vedlejšími produkty
živočišného původu.

Pokud občané bioodpad sami zkompostují
a sami využijí na svých zahradách, ušetří tím náklady obce, které by jinak musela vynaložit na jejich
sběr a odvoz do kompostárny.

V praxi to znamená, že se jedná pouze o bioodpad z údržby veřejné zeleně obce, ze zahrad občanů a kuchyňské odpady rostlinného původu z domácností občanů např. tráva, listí, větve, spadané
ovoce zbytky ovoce a zeleniny apod.

Co s bioodpadem, který občan sám nevyužije?

S vydáním novely zákona o odpadech účinné
od ledna tohoto roku je obec povinna třídit biologicky rozložitelné odpady minimálně rostlinného
původu a zajistit místa pro jejich oddělené soustřeďování, a to minimálně v období od 1. dubna do
31. října kalendářního roku.

Jak předcházet vzniku bioodpadů?
Nejlepším způsobem, jak můžeme hospodařit
s bioodpadem, je předcházení jeho vzniku. Jedním
ze způsobů předcházení jeho vzniku je domácí
kompostování, při kterém je možné z bioodpadů
získat kvalitní organické hnojivo – kompost, který
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Čl. 10
Závěrečná ustanovení

Pro ty občany, kteří nebudou schopni vyprodukovaný bioodpad sami zkompostovat a využít,
bude obec zajišťovat sběr a svoz těchto odpadů
prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů
umisťovaných na vybraných stanovištích v obci,
a to v období od 1. 4 do 31. 10. 2015.
Přesné termíny a informace o sběru biologicky
rozložitelných odpadů budou zveřejněny na webových
stránkách obce, v kabelové televizi a vydáním letáčku,
který bude distribuován do každé domácnosti apod.
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Závěrem je potřeba zdůraznit, že se vznikem
nové zákonné povinnosti není nutné navyšovat
množství vyprodukovaných bioodpadů a navyšovat tak náklady na odpadové hospodářství obce

Hukvaldy, které by mohlo vést i k navýšení místního poplatku za komunální odpady pro každého občana obce.

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu
sobota 30. 5. 2015
Harmonogram sběru:
Rychaltice – hasičárna

8:00

–

8:45 hodin

Dolní Sklenov - u školy

9:00

–

9:30 hodin

Dolní Sklenov - u karosárny

9:45

– 10:15 hodin

Hukvaldy – pod Jednotou

10:30

– 11:15 hodin

Horní Sklenov – Bosňa(točna)

12:00

– 12:30 hodin

Prosíme, neukládejte nebezpečný a velkoobjemový odpad na sběrná místa mimo výše určenou dobu.
NEBEZPEČNÉ ODPADY
Y - mazací a motorové oleje, olejové ﬁltry, tonery, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nebezpečné léky.
VELKOOBJEMOVÉ ODPADY - skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace
ELEKTROZAŘÍZENÍ - se odebírá bezplatně v nově vybudovaném místě zpětného odběru elektrozařízení na Obecním úřadě během celého roku. Prosíme občany o využívání této služby.
Ivana Hrčková, místostarostka

Sběr použitých pneumatik
použité pneumatiky bude možno ukládat od 27. do 29. května 2015 na sběrné místo
pouze u hasičské zbrojnice v Rychalticích.
Pneumatiky budou odvezeny 30. 5. 2015. Pneumatiky odkládejte pouze bez kovových ráfků.
Prosíme neukládejte odpad na sběrná místa mimo určenou dobu.

Ivana Hrčková, místostarostka
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Splatnost místních poplatků pro rok 2015
Místní poplatek za psa 100,- Kč/rok
Splatnost do 31. 3. 2015
Místní poplatek za komunální odpad - občané 450,- Kč/osobu/rok
Při poskytnutí úlevy na ekologické topení (nutno vyplnit prohlášení) 338,- Kč/osobu/rok
Splatnost do 30. 4. 2015
Místní poplatek za komunální odpad - chataři 700,- Kč/ objekt/rok
Splatnost do 30. 4. 2015
Nálepky k označení popelnic na rok 2015
Upozorňujeme spoluobčany, že nálepky na označení popelnic jsou jiné, než byly v roce 2014.
Nálepky na popelnice žluté barvy pro rok 2015 obdržíte po zaplacení
poplatku za komunální odpad.
Nálepku nalepte viditelně na popelnici! Popelnice je nutno označit nejpozději do 30. 4. 2015.
Po tomto termínu nebudou popelnice bez platné nálepky vyváženy.

30. ročník Novoročního výstupu na
Palkovické Hůrky
Nový rok je pro část naší obce již desítky let
spojen s výstupem na Kubánkov. Na letošním
30. ročníku jsme se rozhodli odměnit naše příznivce malým dárkem a to perníčkem ve tvaru
turistické boty. Času
před Vánocemi je
pramálo, ale i přesto
si Radka Červenková, Kateřina Štolfová a Martina Rašková našly čas na
upečení perníčků.
Pří zdobení a balení
jim ještě pomohla
Zděňka
Štolfová.
Dokonce
upekly
i jednu maxi botu.
I letos jsme pod-

8

pořili akci, kterou organizuje ústředí KČT a to
Novoroční čtyřlístek. Ti účastníci, kteří přispěli
minimálně dvacetikorunou, obdrželi kalendář
a samolepící odznak. Letošní výtěžek z této
akce 4 310,-Kč, který byl třetí největší v oblasti
Moravskoslezské, bude použit na zbudování
bezbariérového vstupu na chatu Petra Bezruče na Lysé hoře.
V červnu se má
uskutečnit její slavnostní
otevření.
Novoročního setkání na Palkovických
hůrkách se zúčastnilo 300 až 400 turistů ze širokého
okolí z toho asi 70
z Hukvald.

Jiří Strakoš
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Novoroční čtyřlístek 2015 v Moravskoslezském kraji
Sbírka ve prospěch budování turistických tras pro vozíčkáře
*************************************************************************
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

*KČT Krnov 2x
*KČT Horní Datyně
*KČT Příbor
*KČT Hukvaldy
*KČT Kunčice p. O.
*KČT Baník Os. a ZdP
*Kr. rada ATOM
*KČT Břidličná
*KČT Vítkovice
*KČT VP Frýdek
*KČT Bohumín
*Sekce lyžař. tur.
*KČT Bílovec
*KČT Nový Jičín

Výstup na Praděd a Šelenburk
Pochod Slezská brána
Pochod na Hončovu hůrku
Výstup na Kubánkov
Pochod v místě
Výstup na Landek v Ostr.
Zimní sraz TOM na Ostravici
Stránský vrch
Výstup na haldu Ema
Čtyřlístek na chatě Prašivá
Zimní táboření Moravice
Přejezd Beskyd - Bílá
Fit výstup-Na výšině
Starý Jičín –hrad

2012

2013

2014

20115

6 469.3 110.2 500.3 541.1 010.8 052.3 340.1 000.-

5 829.3 250.2 665.3 798.1 810.6 300.4 530.1 200.7 381.2 686.1 120.240.-

6 532.4 060.3 045.3 711.2 000.5 800.5 200.1 530.4 646.3 400.1 130.2 000.760.2 749.-

7 210.4 200.3 313.4 310.2 354.6 013.2 760.1 550.3 616.3 330.1 140.2 000.1 136.2 080.-

Poděkování všem pořadatelům a účastníkům za příspěvek.
Výnos sbírky v Mor.-slezské oblasti v r. 2012: 29 022.- Kč, 2013: 40 809.- Kč, 2014: 46 563,- Kč
Výnos sbírky: v MS oblasti v roce 2015: 45 012,- Kč
Z údajů pořadatelů zpracoval za Programovou radu KČT obl. MS,
17. 1. 2015 Mgr. Jan Sládek, 776 126 091, e-mail: kct.sladek@quick.cz
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Třídenní „Lyžařský zájezd“
do Jeseníků
Již poněkolikáté vyrazili turisté z Hukvald
v únoru na vícedenní lyžařský zájezd za sněhem.
A opět to bylo do Jeseníků – do Karlova. Ubytování
jsme měli zajištěno v penziónu Eden, který nám
maximálně vyhovoval. Opět jsme zpestřili náš
zájezd pátečním večírkem – tentokrát pyžamovou párty. Hodnotná tombola, pěkná
pyžama a příjemná
hudba nás provázela celým pátečním
večerem.
Výtěžek
z tomboly v hodnotě
2000,- bude věnován
turistickému kroužku při škole LJ Hukvaldy.
Lyžaři
využili
plno sjezdovek ve
Ski areálu Kopřivná
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a Myšák, běžkaři absolvovali krásné tratě na hřebenech Jeseníků: lyžařskou magistrálu z Petrových kamenů přes Jelení studánku do Karlova, lyžařskou trasu z Hvězdy přes Rannou do Karlova a
lyžařskou trasu z Dolní Moravice přes vrchol Nová
Ves s rozhlednou do Karlova.
Celé tři dny nám přálo počasí, jak lyžaři, tak
běžkaři si tento zájezd užili a vyhlíží lyžařský zájezd roku 2016, který
opět připravují turisté z Hukvald. Letošního lyžařského zájezdu do Jeseníků se
zúčastnilo 47 lyžařů.
A kam na lyže
a běžky s hukvaldskými turisty v roce
2016 ? Co takhle Slovensko – Donovaly ?
Za KČT Hukvaldy
Drahoslav Koval
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22. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy se bude konat v době od
27. června do 12. července 2015. Pořadatelé festivalu – Fond Janáčkovy Hukvaldy zařadili v tomto

koncertem připomeneme „malé“ výročí barokních mistrů – 330. výročí narození J. S. Bacha
a G. Fr. Händela. Dalšímu programu festivalu už
bude dominovat hukvaldský rodák Leoš Janáček.
Významné bude jistě provedení dvou mistrových
oper, které už zlidověly podobně jako Smetanova
Prodaná nevěsta nebo Dvořákova Rusalka. Navíc
mají k Hukvaldům bytostný vztah –„Její pastorkyňa“ je nejtypičtější ukázkou použití nápěvků
lidové mluvy a celé libreto vychází z lašského nářečí. Příhody lišky Bystroušky jsou zase hymnickou
oslavou přírody, kvůli níž se Janáček vracel hledat
své inspirační zdroje právě sem, do svého domku

období celkem 13 koncertů. Zahajovací koncert
v sobotu 27. června ve 14 hodin zazní tradičně
v prostorách motty na hradě Hukvaldy a jeho
protagonisty budou komorní orchestr Camerata
Janáček s uměleckým vedoucím Pavlem Doležalem, jako sólisté vystoupí sopranistka Pavla
Flámová a houslistka Martina Bačová. Tímto

na Hukvaldech. V závěru opery vyvrcholí chápání přírodního řádu a jeho ﬁlosoﬁe s vyústěním
do jemně nostalgického tónu životního podzimu.
Z dalších Janáčkových skladeb uslyšíme oba smyčcové kvartety (Bendovo a Wihanovo kvarteto),
dramatický vokální cyklus „Zápisník zmizelého“,
sextet „Mládí“ zahraje soubor Harmoniemusik

MEZINÁRODN
MEZINÁRODNÍ
HUDEBNÍ FESTIVAL
JANÁČKOVY HUKVALDY
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z Londýna, Janáčka uslyšíme i na klavírním recitálu Lady Valešové. Na programu Janáčkovy
ﬁlharmonie zazní rapsodie Taras Bulba a po ní
virtuosní koncert Eduarda Lassena v podání Jiřího
Vodičky. Toto provedení bude obnovenou premiérou po 121 letech. Dalšími magnety festivalu bude
jistě i vystoupení souboru Hradišťan, kterým připomínáme také Janáčkovu lásku k folkloru nebo
uvedení muzikálu Pavla Helebranda „Decameron“. Na festivalových koncertech se dále setkáme
s Kubínovým kvartetem, sopranistkou Evou Dřízgovou, tenoristou Václavem Čížkem, klavíristy M.
Beinhauerem, Lukášem Polednou a poprvé také
s velkými dechovými orchestry z Příbora a Karviné (Májovák), abychom připomněli tradici pořádání mezinárodních soutěží dechových orchestrů

v nedaleké Ostravě. Závěrečný koncert v neděli
12. července v sále Základní Školy Leoše Janáčka
v Hukvaldech – Dolním Sklenově začne v 16 hodin a na něj pořadatelé pozvali tři mladé umělce,
kteří výrazně zazářili právě v uplynulém roce. Trio
Lobkowicz tvoří klavírista Lukáš Klánský, který na
sebe upozornil skvělým způsobem jako sólista na
minulém ročníku festivalu na Hukvaldech, houslista Jan Mráček – jehož letošní vítězství v prestižní
houslové soutěži Fritze Kreislera ve Vídní vzbudilo v hudebním světě senzaci a violoncellista Ivan
Vokáč, vítěz mezinárodní soutěže L. Janáčka
v Brně v roce 2013.
Jan Hališka, ředitel MHFJH

HASIČI INFORMUJÍ
Výroční zpráva mladých
hukvaldských hasičů za rok 2014
V sezoně 2014 jsme bojovali ve dvou bojových liniích.
První linie: Starší žáci - V pozicích starších
žáků jsme se zúčastnili 11 soutěží, při kterých jsme
se umísťovali na předních místech. Nejlepším výkonem byla poslední soutěž konaná v Brušperku, kde z 37 účastněných týmů jsme se umístili
o pouhou setinu sekundy na 4. místě. Po skončení
požárního útoku starosta Jarek Strakoš emotivně
konstatoval - ten byl.
Jako úspěch za mladší žáky považujeme 3. místo na pohárové soutěži na Hukvaldech.
Druhá bojová linie: Muži, ale my jsme VIP, tak
máme v základu i 2 ženy. Na rozdíl od našich starších bratrů jsme se zúčastnili všech ligových kol
Beskydské ligy a přesáhli hranici magických 100
b, které nás vynesli na 13. místo celkového pořadí. Na některých soutěžích museli zaskočit i starší bratři, kterým sem tam útok nevyšel. Náš tým
má nejnižším věkový průměr, a to - 16 let a přesto
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se snažíme vyrovnat časově ostatním soupeřům,
i když jsme věkově nejmladší, dovedeme svým
časem zamíchat konečným pořadím.
V loňském roce jsme přijali pozvání do polské
Wisly na jejich okrskovou soutěž, kde jsme předvedli i náš požární útok.
PS: V letošním roce řešíme letitý problém, a to
místo trénování. Potřebovali bychom trvale přidělené místo od obce, na kterém bychom se rádi
věnovali požárnímu sportu.
Matěj Gřes
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE
Změny ve školním stravování.

Výživové normy stanovené vyhláškou
107/2005 sb. o školním stravování

Základní škola Leoše Janáčka Hukvaldy, je nedílnou součástí života naší obce. Zajišťuje vzdělávání našich dětí od mateřské školy, po školu základní,
zároveň nabízí mimoškolní aktivity našim dětem
a zajišťuje jejich stravování. Školní stravování je
tudíž nedílnou součástí vzdělávacího procesu. Tak
jak se vyvíjí vzdělávací proces, tak se mění názory
na skladbu potravin nabízených v rámci školního
stravování. Současný výživový trend klade důraz
na pestrost nabízených pokrmů a jejich výživovou
hodnotu.
V prvopočátku školního stravování bylo úkolem
zejména nasytit, postupem let však získalo na důležitosti právě svou vzdělávací funkcí. Uvědomíme-li
si, že nás školní stravování provází od 3 do 26 let,
započteme-li i menzy vysokých škol, pak se jedná
o systém, který zásadně ovlivňuje stravovací zvyklosti celých generací. Je tedy nutno nahlížet na školní stravování, jako na něco velmi důležitého. V 60
letech minulého století, byl dán školnímu stravování řád, který se opíral o názory odborníků z oboru
lékařství. Ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví vznikl výčet potravin, které jsou pro zdravý
vývoj dětí nejdůležitější. Tyto byl zaneseny do přílohy vyhlášky o školním stravování. Jejich sledování
a dodržování je nejdůležitějším měřítkem pro určení kvality dané školní jídelny. Souhrnně je nazýváme spotřebním košem a v současnosti se jedná
o přílohu vyhlášky 107/2005 Sb. Spotřební koš je
pravidelně kontrolován jak pracovníky okresní hygienické stanice, tak orgány české školní inspekce.
Jejich nedodržování je považováno za hrubé porušení povinností pracovníků školního stravování,
tudíž se nemůže nikdo divit, že je vedením školních
jídelen bedlivě sledováno. Tím se k roli sytící přidala role zdravotně výživová a v současnosti i role
vzdělávací. Hlavní činností školního stravování je
výchova ke zdravému životnímu stylu. Úkolem je
vařit zdravě a podle výživových doporučení.

Poměr spotřeby rostlinných a živočišných tuků
činí přibližně 1 : 1 s důrazem na zvyšování podílu
tuků rostlinného původu.
Jak je vidět z přiložených tabulek, nemůže si tedy
školní jídelna vařit, co by chtěla, ale je vázána zákonnou normou. Je tedy zřejmé, že sestavení jídelního
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lístku je v prvé řadě zaměřeno na dodržení výše
uvedených norem, a poté se může vedení školní
kuchyně ohlížet na přání svých strávníků. Dalším
limitujícím faktorem při tvorbě jídelního lístku
je ﬁnanční limit, který je vyhláškou107/2005 sb.
také stanoven.
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.
Finanční limity na nákup potravin

Pokud se dobře podíváte na ﬁnanční limity
jednotlivých kategorií strávníků, sami můžete
posoudit, jaké jsou možnosti při výběru potravin. Zajistit kvalitní a chutné stravování pro naše
strávníky, je prioritou naší školní kuchyně, ale
jsou jistá omezení, která nám neumožňují plně
využít potenciálů pracovnic školní kuchyně.
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Vy, kteří se zajímáte o dění kolem školního stravování, jste mohli zaznamenat změnu, kterou sebou přinesla novela vyhlášky o školním stravování,
a to je zahrnutí dietního stravování do režimu stravování žáků škol. Tato novelizace sebou přinese
nemalé problémy pro školní kuchyně, neboť není
nijak zajištěna ani metodicky, ani ﬁnančně. V současnosti není možno díky novele vyhlášky, dietní

stravování vůbec ve školních jídelnách poskytovat,
neboť podmínka dohledu nutričního terapeuta,
§2
(4) Strávníkům, jejichž zdravotní stav podle
potvrzení registrujícího poskytovatele zdravot-
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ních služeb v oboru praktické lékařství pro děti
a dorost vyžaduje stravovat se s omezeními podle
dietního režimu, může provozovatel stravovacích
služeb poskytovat školní stravování v dietním
režimu (dále jen „dietní stravování“), a to v případě zařízení školního stravování za podmínek
stanovených jeho vnitřním řádem a v případě jiné
osoby poskytující stravovací služby v souladu s
ujednáním o zajištění školního stravování.
(5) Výběr potravin, receptur, sestavení jídelního lístku a způsob přípravy jídel vydávaných
v rámci dietního stravování provádí nutriční terapeut. Což není v reálných možnost snad žádné
základní školy. Finance na zaplacení takového
odborníka nejsou k dispozici, takže dietní stravování nemůže legálně nikdo ve školních jídelnách
nabízet.
V souvislosti s touto novelou, která nabyla
účinnosti od 1. 2. 2015, se zároveň uvádějí do
praxe určité změny, které mají vliv na pestrost
stravy.
Tato doporučení, která je ale nutno brát za závazná, se snažíme v naší školní jídelně uvádět od
praxe již od jara 2014. Máme totiž zájem o zajištění stravování, které bude v souladu s nejnovějšími poznatky lékařské veřejnosti.
Proto se setkáváte na našich jídelních lístcích
s větší nabídkou zeleninových jídel, častěji zařazujeme ryby, luštěniny, krajové přílohy (pohanka,
jáhly, kroupy apod.) snažíme se vyloučit z našich
jídelních lístků uzeniny. V neposlední řadě jsme
přistoupili k razantnímu omezení cukru v nápojích, což by mělo vést k menšímu přísunu kalorií
u našich dětí. Všechny tyto změny děláme hlavně
proto, abychom našim dětem ukázali směr, kterým by se jejich stravování mělo ubírat i doma.
Samozřejmě, že se všechny námi prováděné změny dotknou i stravování dospělých strávníků, ale
toto není možno od sebe oddělit.

Vyhláška o školním stravování jasně deﬁnuje
pro koho je tato služba určena a za jakých podmínek
§1
Úvodní ustanovení
(1) Školním stravováním se rozumí stravovací
služby pro děti, žáky, studenty a další osoby, jimž
je poskytováno stravování v rámci hmotného
zabezpečení, plného přímého zaopatření, nebo
v rámci preventivně výchovné péče formou celodenních služeb nebo internátních služeb (dále jen
„strávníci“).
(2) Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze č. 1 k této vyhlášce
a rozpětím ﬁnančních limitů na nákup potravin
stanovených v příloze č. 2 k této vyhlášce.
Proto žádám všechny dospělé strávníky, ať se
pokusí na způsob stravování v naší školní jídelně
podívat z našeho pohledu. Jsme vázáni pravidly
školního stravování a vaříme pro děti a žáky
naší školy, všichni ostatní, pokud chtějí služby
školní kuchyně využívat, musí přistoupit na pravidla stanovené ministerstvem školství.
Závěrem chci všem našim strávníkům slíbit,
že všichni pracovníci školní kuchyně, udělají maximum proto, aby byla naplněna litera zákona,
a zároveň jsme nabízeli chutné a kvalitní pokrmy.

Ivana Kapsiová
Vedoucí ŠJ
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Nová pravidla doporučené
pestrosti MZdr 2014
Polévky

• polévky by měly převažovat zeleninové
• 3x v měsíci nebo raději každý týden by měly
být zařazeny luštěninové polévky. Vyšším stupněm
rozvaření dojde k žádoucímu zahuštění polévky
bez nutnosti použít mouku. Případně spolu s luštěninami do polévky pro lepší stravitelnost přidat(jáhly, krupky...)
• Masovou polévku nezařazovat před sladké
a luštěninové pokrmy, například k buchtičkám
s krémem není nejvhodnější gulášová polévka nebo
k luštěninám masový krém.
• Masové polévky nekombinujeme s luštěninovými pokrmy z důvodu zbytečné zátěže dětského
organismu bílkovinami , a ani se sladkými pokrmy
z důvodu horší stravitelnosti oběda. Před tato jídla
je vhodnější předřadit polévku zeleninovou.
• Jako zavářku do polévek nepoužívat pouze
těstovinu, svitek nebo noky, ale i jáhly, pohanku,
kuskus, obilné vločky, krupky, bulgur apod.
Hlavní jídla

• u hlavních pokrmů dbát na pravidelné střídání a frekvenci různých druhů mas
• u mas je doporučena frekvence ryb, drůbeže
a maximální frekvence vepřového masa.
• nepřidávat uzeniny do pokrmů pro vylepšení,
např. Slaninu, párky apod. Bylo by vhodné uzeninu z jídelníčků zcela vyloučit.
• 4x za měsíc zařazovat bezmasé nesladké plnohodnotné zeleninové nebo luštěninové jídlo.
Bezmasý pokrm zajistí přiměřenou a požadovanou dodávku vlákniny, minerálních látek a vitamínů.
• mezi bezmasé nesladké pokrmy patří také
pokrmy luštěninové, pokud není přidáno maso.
• aby byl i bezmasý pokrm plnohodnotný, je
důležité znát správnou kombinaci surovin.
Pro získání plnohodnotné bílkoviny z rostlinných zdrojů – tedy například z luštěnin je vhodné
luštěniny kombinovat s obilovinami ( chléb, rýže,
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těstoviny, špagety, kuskus, apod.)
Například jsou vhodné kombinace – luštěninová polévka a rizoto nebo rizoto s luštěninami(
např. Fazolemi nebo cizrnou), fazolový guláš
s chlebem, čočku je vhodné kombinovat s chlebem
a dušenou zeleninou nebo čerstvým zeleninovým
salátem.
Přílohy

• je nutno dbát na pestrost příloh
• je třeba preferovat obiloviny( těstoviny, rýže,
rýže parboiled, , kuskus, bulgur, chléb...)
Postupně je třeba do jídelníčku zařadit i celozrnné těstoviny)
• část mouky( např. do knedlíků ) může být nahrazena moukou celozrnnou, špaldovou, žitnou.
Pokud je nahrazena alespoň z 40%, pak lze hodnotit knedlík jakoo žádoucí obilovinu.
• frekvenci podávání houskových knedlíků
omezit maximálně 2x za měsíc
• Brambory???????- nejsou pokynem vůbec
řešeny – ve starším pokynu byly doporučeny 5x za
měsíc.
Přesnídávky a svačinky v mateřských
školách

• 1x týdně je vhodné zařadit luštěninovou pomazánku
• minimálně 2x za měsíc zařadit rybí pomazánku
• každý týden nebo minimálně 2x za měsíc
zařadit obilnou kaši ( z vloček, jáhel, kukuřičné
krupice, rýže apod.)
• Slané přesnídávky doplňovat čerstvou syrovou
zeleninu, přesnídávky sladké doplňovat čerstvým
ovocem
• Doporučuje se obměňovat druhy pečiva, zařazovat také celozrnné druhy
• je-li zařazen mléčný výrobek, např. K svačině
jogurt, není nutno podávat současně k téže svačině i
mléčný nápoj.
• Alespoň 2x za týden tedy 8x za měsíc zařazovat
celozrnné pečivo
• nezařazovat uzeniny ani paštiky
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Zelenina

• denně je vhodné nabízet dětem zeleninu, jak
syrovou, tak i tepelně upravenou
• syrová zelenina obsahuje řadu důležitých
látek, ale zároveň může být i hůře stravitelná
• tepelně upravené zelenině jsou již některé
pevné vazby narušeny a proto se zelenina stává
lépe stravitelná. Příliš dlouhým varem je však
znehodnocena řada důležitých látek, proto je důležité do jídelníčku zařazovat zeleninu spíše krátkodobě tepelně upravenou., např. blanšírovanou,
napařovanou. Tepelně upravená zelenina by měla
být pravidelnou součástí pokrmů.
• je nutno preferovat zeleninu čerstvou před
sterilovanou.
• vybrané pokrmy je možné zdobit zelenými
natěmi.
Ovoce

• preferovat čerstvé ovoce před kompoty
• druhy ovoce a zeleniny volit s přihlédnutím

Nápoje

• neochucená pitná voda, pravidelně nabízet
nejen k jídlu, ale i v průběhu dne v rámci pitného
režimu.
• pokud je nabízen mléčný nápoj k obědu, je
vhodné nabídnout i nemléčný
• nápoje není vhodné přeslazovat, raději je více
ředit.
• pokud je nabízen sladký nápoj, měl by být současně nabídnut i nesladký
• pro zdravé děti jsou preferovány raději nápoje
přislazené cukrem před nápoji se sladidly
• je vhodné preferovat jiné druhy čaje než
je černý
• nápoje je důležité střídat
• pokud jsou zařazeny nápoje obohacené
jódem, neměly by být zařazovány častěji než
1x v týdnu
• hlavním zdrojem minerálních látek a vitamínů
je jídlo, obohacené nápoje jsou ve školním stravování zbytečné.

k ročnímu období
• nabízet rozmanitou skladbu a vhodně kombinovat s hlavními pokrmy, slanému pokrmu
servírovat zeleninu, k sladkému ovoce.
Luštěniny

• luštěniny zařazovat v menších dávkách
a častěji
• každý týden zařazovat luštěninovou polévku
nebo polévku s luštěninami
• luštěniny mohou být použity i k zahuštění
polévek(např. rozmixovaná červená čočka nebo
bílé fazole) místo standardně využívaného zahuštění moukou nebo jíškou.
• v MŠ je vhodné pravidelně zařazovat luštěninové pomazánky.
• doporučujeme používat i tofu( do rizota, do
polévek, do pomazánek) jako méně známý zdroj
luštěnin bez nadýmavého účinku.
• pro správné využití bílkovin z luštěnin je
nezbytné kombinovat je s obilovinami.
17
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Nadace obědy pro děti pomáhá i v naší škole
Na základě žádosti školy byla přiznána dotace na obědy jedné z rodin v naší obci. Nadace si zaslouží za svou záslužnou činnost poděkování. Pomoc by však nemohla být realizována bez ﬁnanční
podpory dárců. Finanční podporu může zaslat každý, a to na číslo účtu: 888 555 999/5500. Bližší
informace: http://www.obedyprodeti.cz/.

Zápis dětí do mateřské školy Základní školy a Mateřské školy Leoše Janáčka Hukvaldy
na školní rok 2015/2016
se bude konat 6. května 2015 od 10:00 do 17:00 hod. v kanceláři zástupkyně ředitelky školy
PaedDr. Vladimíry Nevludové.

Poděkování
Děkujeme paní Alexandře Rekové, jejímu manželovi a všem dalším organizátorům i sponzorům
Karnevalového reje, který se s velkým úspěchem
konal 7. února 2015. Výtěžek činil 51 098 Kč
a bude použit na zakoupení reprezentačních sportovních dresů pro žáky, kostýmy mažoretkám a na
keramickou pec, kterou bude využívat základní
škola i mateřská škola. Děkujeme manželům Tereze Bartulcové, jejímu manželovi a všem organi-
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zátorům Vánočního jarmarku za částku 30 000 Kč.
Peníze budou použity na zakoupení nábytku do
4. třídy. Děkujeme Mgr. Kateřině Eliášové a jejímu
manželovi za výtěžek z Blešáku v sousedství, který
činil 3 285 Kč. Finanční prostředky budou použity
na zakoupení stavebnic pro školní družinu. Děkujeme také Jaroslavu Nekolovi, vedoucímu volejbalového kroužku, za zajištění míčů na volejbal.

Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy
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Zápis do 1. ročníku Základní
školy a Mateřské školy Leoše
Janáčka Hukvaldy
Zápis žáků se konal 10. února 2015. K zápisu
se dostavilo 37 dětí. Rodiče dvou dětí žádají odklad školní docházky a jedno dítě ještě nedosahuje
šesti let věku. Do prvního ročníku pro školní rok
2015/2016 je v současné době zapsáno 34 žáků.

Zapojení školy do projektů
hrazených Evropskou Unií

Díky školské radě pod vedením Pavla Reisiga
a členům obecního zastupitelstva budou tito žáci
rozděleni do dvou tříd. Škola přijme na školní rok
2015/2016 dalšího učitele, kterého bude hradit
Obec Hukvaldy. Je to správné rozhodnutí, protože
pro první třídu je 34 žáků vysoký počet. V dalších
letech, pokud nebude překročeno číslo 34 (školský
zákon), mohou být (se souhlasem zřizovatele –
Obce Hukvaldy) třídy opět spojeny.

ford Univerzity Press a Fraus tak, aby byla zajištěna návaznost učiva v jednotlivých ročnících. 80%
učitelů školy v angličtině komunikuje. Zapojením
rodilého mluvčího do výuky nepochybně zvýší kvalitu výuky pro život tak důležitého jazyka.
1.

„Kooperativní model rozvoje ICT dovedností
učitelů“, CZ.1.07/1.3.00/53.0013
je další z projektů, do kterých je škola ve školním roce 2014/2015 zapojena. Jsme partneři Academie Rerum Civilium – Vysoké školy politických
a společenských věd, s.r.o. Praha.
Jedná se o dvě základní aktivity: „Vzdělávání ředitelů v oblasti ICT“, „Mentoring a podpora
pedagogických pracovníků školy“. Vzdělávání
v oblasti ICT .
Škola získá z dotace vybavení školy wiﬁ zařízením a 12 mobilních dotykových zařízení – tabletů
pro učitele.

Aktivita projektu – stručně

Rodilý mluvčí bude na škole v průběhu školního roku přítomen 200 hodin. V současné době
probíhala výuka ve všech ročnících jeden týden.
Lektor byl skvělý a žáci byli nadšeni.
2.

Aktivita projektu – stručně

Vzdělávání učitelů v metodě CLIL. Jedná se
o výuku nejazykových předmětů s podporou cizího
jazyka. Učitelé se zúčastnili vzdělávání, kde byli
seznámeni s touto metodou i s tím, jak ji ve výuce
využívat. Pod odborným vedením budou připravovat vyučovací hodiny s využitím této metody.
3.

Aktivita projektu – stručně

„Rodilí mluvčí do škol - zvyšování jazykové
vybavenosti žáků základních škol pomocí rodilých mluvčích a zapojením škol do mezinárodních projektů“, CZ.1.07/1.1.00/55.0002

Příprava projektů v rámci programu Erasmus
+ (bývalý Comenius) – výjezdy žáků a učitelů do
partnerských škol v zahraničí a spolupráce s těmito školami.

V tomto projektu je Základní škola a Mateřská
škola Leoše Janáčka Hukvaldy spolupracující školou.

O veškerých aktivitách v tomto projektu budeme postupně informovat na webových stránkách
školy www.zshukvaldy.cz, facebookových stránkách školy a v místní kabelové televizi. Žáci ze
žákovského mediálního studia Ježkovo vočko (naučili se to v rámci projektu Média do škol) poctivě
a rádi aktivity zaznamenávají.

V naší škole probíhá výuka anglického jazyka
již od mateřské školy přes všechny ročníky základní školy. Používáme učebnice nakladatelství Ox-
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V rámci 1. aktivity již v týdnu od 23. února do
27. února vyučoval anglický jazyk od 1. do 9. ročníku Ir z Belfastu Owen Ward. Žáci měli tak možnost
poznat, jak je důležité se cizí jazyk učit. Vyzkoušeli
si, jak jsou na tom se svými znalostmi a vědomostmi. Vše dokumentovalo Ježkovo vočko ve svých
reportážích – webové a facebookové stránky školy,
youtube a kabelová televize. Další výuka bude ještě
do konce školního roku probíhat.
V rámci 2. aktivity se učitelé zúčastnili školení ve
využívání výukové metody CLIL. Zpracovávají výukové materiály s využitím této metody a postupně
realizují při výuce.
V rámci 3. aktivity připravují paní učitelky Marcela Jašková a Marie Škvarová projekt na výjezdy
učitelů i žáků do zahraničí. V rámci této aktivity
přiblížil žákům (v anglickém jazyce) svou zem student Vysoké školy báňské v Ostravě. Jeho návštěvu
zhodnotila v následujícím příspěvku žákyně Nikola
Sokolová ze 6. ročníku,
Projekt Rodilý mluvčí - Slovinsko
V rámci projektu rodilý mluvčí do škol, jehož
cílem je zvýšit slovní zásobu cizích jazyků žáků
základních škol, k nám 14. ledna zavítal rodák ze
Slovinska Gregor Ogrizek. Vybraní žáci z páté až
deváté třídy, měli možnost se od něj dozvědět něco
o projektu Erasmus a o jeho rodné zemi.
Komunikačním prostředkem byla angličtina.
V případě, že někdo neuměl dost dobře anglicky,
byl zde překladatel Jakub Nohavica. Zjistili jsme, že
studenti, kteří se zúčastní pobytů v cizí zemi, mají
větší šanci na dobré zaměstnání. Také jsme se toho
hodně dozvěděli o Slovinsku. Kromě obecných znalostí i třeba to, že občas když na olympiádě vyhraje
Slovinec, začne mu hrát slovenská hymna. Skupiny
žáků mohli napsat pozdrav svým slovinským vrstevníkům. Na konci jsme dostali kvíz o Slovinsku
- a prostor na všechny dotazy.

Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy
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Zlepši si techniku
V rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost je hukvaldská základní škola zapojena do projektu VŠB-TUO Zlepši si techniku, a to konkrétně do klíčové aktivity Vytvoření
funkční sítě mezi ZŠ, SŠ, VOŠ a VŠ. Jedná se nejen
o popularizaci a vzdělávání v oblasti přírodovědných
a technických oborů, ale také o vytvoření systému,
ve kterém podchytíme nadané žáky a studenty.
V současné době přírodovědné a technické obory netrpí pouze nedostatečným zájmem o studium,
ale i nedostatečnou kvalitou zájemců o tyto obory.
Cílem naší aktivity je tento stav, alespoň pilotně a na
malém území změnit. Po ukončení projektu budeme mít otestovaný systém praktických kroků, který
můžeme v rámci vytvořené sítě škol dále využívat.
O kroužcích, které na naší škole z této aktivity
vznikly, jsem již psal dříve. Nyní si povíme, jak se
nám v nich daří.
1. Kroužek Programování
Velice oblíbený kroužek a je jen veliká škoda,
že trval pouhé dva měsíce. Programovali jsme ve
Scratchi a malou ochutnávku si můžete zahrát, pokud zadáte do internetového prohlížeče následující
adresu. http://scratch.mit.edu/projects/1593170/

2. Kroužek Robotika pro nejmenší
V kroužku se realizují nadějní programátoři ve
Scratchi. Jak již název napovídá
napovídá, stavíme roboty
roboty.
Scratchi
Učíme je pohybům, zvukům a inteligenci. Nádherný kroužek, který každý obdivuje, neboť spojením
mechaniky, elektroniky a programování vznikají
kouzelné hračky a je s nimi obrovská zábava. Je
jenom škoda, že nemáme nějakou stálou výstavku
pro veřejnost. Vidět je na vlastní oči je zážitek a tak
alespoň připojuji obrázek jednoho z nich.
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3. Paralelní robot
Kroužek, ve kterém již robota nestavíme, ale používáme. Dostali jsme jej zapůjčen z VŠB a kluci se
na něm učí praktické aplikace, jako přemísťování,
nebo třídění předmětů, ale i kreslení obrazců na
papír, či hraní dámy. Kroužek je více popularizační
a má za úkol názorně předvést k čemu se robot
v praxi dá použít a jak se dá ovládat a programovat.
4. Kroužek Lodní modelář
Kroužek pro tvořivé ruce od osmi do devadesáti
let. Kluci, kteří v kroužku v listopadu začali, již mají
své lodě téměř hotové. Zbývají jen detaily, nabarvit,
pojmenovat a hurá na závody. Starší kluci samozřejmě staví lodě na dálkové ovládání. Vzhledem
k tomu, že máme v kroužku přihlášeno 24 žáků, je
naše ﬂotila opravdu impozantní. Na obrázku vidíte
počítačový model, podle kterého lodě vznikají. Pokud byste chtěli vidět jeden z našich výtvorů naživo,
zastavte se na večeři do restaurace U námořníka.
Vojtěch Ermis a Klára Němejcová tam vystavují
svůj společný model historické plachetnice - celního kutru.

ci, nám tak pomáhají s přípravou pro modelář. Získali jsme patnáct školních licencí tohoto programu
v českém jazyce a také můžeme poskytnout licenci
studentům na doma. Pro opravdovou praxi a kutily,
je to snad nejduležitejší aktivita, kterou nabízíme.
Program Sketchup totiž obsahuje plugin, který dokáže vygenerovat dráhu nástroje pro naši modelářskou CNC frézku. A ta vám panečku usnadní tolik,
ale opravdu tolik práce, že vám pak už jde všechno
ostatní samo od ruky.

6. Technická laboratoř
Kroužek byl vytvořen pro středoškoláky, kteří
nám pomáhají v kroužcích, aby si mohli realizovat
své vlastní nápady a sny. Museli jsme sice zajistit
poměrně drahé materiálové a přístrojové vybavení
a kvalitní lektory z praxe, ale dělá mi radost, když
vidím, jak zajímavé projekty vznikají a jak to všechno mladší kluci ze základní školy dychtivě pozorují a
nasávají a nemohou se dočkat, až jednou také něco
takového zkusí. Řekněte, nechtěli byste si také umět
postavit domácí alarm se sirénou a modulem, který
vám pošle SMS, když se něco děje? Anebo na dálku,
po internetu ovládat domácí spotřebiče? Anebo sluneční panel, co se sám otáčí za sluncem?
Ano tohle všechno děláme. A tak rostou talenty.
Přijďte se na nás do školy podívat každou středu
a pátek od čtyř hodin odpoledne.
Realizační tým a lektoři:

5. Škola 3D modelování
Je vlastně hra na konstruktéry. Všechny modely
v modeláři byly nejdříve navrženy v počítači v programu SketchUp. Starší kluci, hlavně středoškolá-

Stanislav Čajánek, Alena Lévová, Hana Piskořová, Radoslav Jarošek, Marcela Jašková, Stanislav
Bujnoch, Marek Bek, Karel Závičák, Dalibor Vlček,
Jiří Matula.
Ing. Stanislav Čajánek,
vedoucí realizačního týmu
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Po stopách zločinu
Po stopách zločinu V úterý 17. února se šestý a
sedmý ročník vydal na zámek do Frýdku-Místku
na výstavu „Po stopách zločinu“. Od pořadatelů
jsme dostali sešitek a tužku na zapisování důkazů.
Rozdělili nás do malých skupinek, v kterých jsme
obcházeli stanoviště. Na těchto stanovištích jsme
si zahráli na kriminalisty. Postupně jsme začali
přicházet na kloub záhadné vraždě paní Zuzany.
Nakonec jsme odhalili pachatelku, byla jí Zuzanina kolegyně Michaela. Ani oběť však nebyla
nevinná. Zuzana Michaelu vydírala, při hádce se
popraly a Michaela na ni vytáhla nůž.
Pokud by šlo o skutečný případ, asi bych na
Zuzanino vydírání víc upozornila. Jinak jsem si
výstavu velmi užila, a pokud by se chystalo něco
podobného určitě bych zase šla.
Nikola Sokolová, 6. ročník

Výstava Kávy
Dne 17. února 2015 se šestá a sedmá třída vydala do Frýdku-Místku na zámek na výstavy: Za
historií kávy a Po stopách zločinu. Údajně se káva
začala pěstovat ve městě Kaffa.
Dne 1. října se v Japonsku slaví Svátek kávy,
19. října a 20. října se slaví Den kávy ve Francii.
Měli jsme možnost přičichnout si k jednotlivým
druhům kávy a opravdu, každý druh voněl jinak.

Karnevalový rej počtvrté
V sobotu 7. února 2015 se od 19 hodin uskutečnil ve Společenském sále Základní a Mateřské
školy Leoše Janáčka na Hukvaldech již tradiční
a velmi oblíbený Karnevalový rej pro dospělé. Stojí za zmínku, že v současné době, kdy všeobecně
klesá návštěvnost a obliba podobných akcí, je náš
hukvaldský Karnevalový rej považován za jednu
ze stěžejních akcí plesové sezóny. Lidé se na něj

22

Hrníčky na kávu byly všemožně zbarvené, pár jich
bylo i pro děti. Moc hezké byly i kafemlýnky, i když
byly méně lesklé a hezčí než hrníčky. Výstava byla
sice krátká, ale všem se moc líbila.
Veronika Bůžková, 6. ročník

Poradna pro primární prevenci
Ostrava
V úterý 10. února 2015 se pro žáky 6. ročníku
uskutečnil preventivní program proti kyberšikaně
a šikaně. Pan Tomáš Velička, ředitel této organizace, nám prozradil o kyberšikaně mnoho věcí,
použil metodu vyprávění pravdivých příběhů. Ptal
se nás i na facebook. Pouze dva žáci ze 6. ročníku
z osmnácti facebook nemají, mezi ně patřím i já.
Díky facebooku se děje hodně krádeží a vydírání.
Na facebooku bychom neměli mít mnoho přátel,
maximálně do stovky, protože nějaké účty by mohly být podvodné. Dále máme mít co nejlepší heslo,
na které by žádný hekr nepřišel a nevyvedl by něco,
co vůbec neplánujeme. Fotky, které umístíme na
facebook se můžou objevit i na veřejnosti, což by
určitě každý z nás nechtěl. A pokud nás někdo šikanuje, máme to říct okamžitě nějakému dospělému (rodič, učitel,…), který nám pomůže. Povídání
bylo moc hezké a hodně naučné, takže už vše víme.

Veronika Bůžková, 6. ročník
připravují dlouho dopředu, mnozí například již
letos věděli, v jaké masce půjdou za rok. Jiní obětují hodiny a hodiny své ruční práce, aby vyrobili
masku, která zaručeně ohromí všechny přítomné, ba co víc ocitne se na stupních vítězů v soutěži
o nejlepší masku večera. A všichni se hlavně snaží
udržet tajemství své masky až do poslední chvíle, což
nezřídka vede k tomu, že například sousedé či kamarádi se na bále vůbec nepoznají.

ƎĞǌĞŶ 2015

Tak jako každý rok se i letošní karnevalový rej nesl
v duchu hesla „Tančit budem víc a více, ať se baví
Sklenov, Hukvaldy i Rychaltice“. A skutečně, bylo
tomu tak. Díky skvělé atmosféře, kterou dokázali
vytvořit členové kapely Cactus,
jež se starali o hudební doprovod
večera, a díky všem, kdo se podíleli na přípravě vskutku netradičních vystoupeních, se to opravdu
vydařilo. Zejména taneční show
kankánových tanečnic v podání
místních nadšenců včetně starosty Luďka Bujnoška a Karla
Šlosara, kteří neváhali obléci si
vypasované korzety, široké sukně a taneční botky na podpatku,
všechny přítomné nadchla. Lidé
se zkrátka velmi dobře bavili,
skvěle si zatančili, vyhráli hromadu krásných cen
v tombole a nakonec všechno snědli a vypili. Atmosféra byla neopakovatelná a lidé díky tomu, že přišli
a tak dobře se bavili, umožnili vydělat celých
51 098,- Kč, které budou všechny věnovány žákům
naší hukvaldské školy.
Tahle skvělá akce by se ovšem nikdy neuskutečnila nebýt nekončícího nadšení organizačního týmu
v čele s Alexandrou Rekovou, které zdatně sekundo-

vali její věrní pomocníci: Jiří Matula coby neustále
se zlepšující konferenciér celého večera, jeho žena
Pavla, manželé Kašpárkovi, manželé Grufíkovi,
místostarostka Ivana Hrčková, Marta Sobotíková,
fotograf večera Svatopluk Lév,
ředitelka školy Alena Lévová
a její učitelský sbor, Marcela Jašková, hlava celého vystoupení,
školník Josef Sýkora a spousta
dalších lidí, kteří přiložili potřebnou ruku k dílu. Poděkování si zaslouží také Pavel Rek,
protože, věřte mi, ten to se svou
ženou Alexandrou dobrého půl
roku před karnevalovým rejem
nemá vůbec lehké. Děkujeme
rovněž všem, kdo věnovali ceny
do tomboly. Bez nich bychom
tolik peněz pro školu nezískali. Zároveň pevně věříme, že ten, kdo přelepil štítky na cenách v tombole, aby získal z jeho pohledu lepší cenu, se stydí
a příště už nic takového neudělá, ba naopak sám do
tomboly něco věnuje.
Co říci na závěr? Karnevalový rej je mrtev, ať
žije karnevalový rej 2016, tentokrát v duchu hesla
Z POHÁDKY DO POHÁDKY.
Kateřina Eliášová
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Výroční schůze ZO ČSV Rychaltice
V sobotu 14. 2. 2015 se konala v pizzerii u pana
Fojtíka v Hukvaldech za účasti šestnácti členů
a hostů výroční schůze ZO ČSV Rychaltice. Z jednání vyplynulo, že ZO čítá 22 řádných členů, kteří
zaplatili příspěvky za 181 včelstev. Kromě toho
včelaří v našich katastrech Sklenov a Rychaltice
dalších devět včelařů, členů jiných ZO, kteří zazimovali 87 včelstev. Rok 2014 patřil k těm horším.
Medu bylo vytočeno podle statistiky 2020 kg, tj.
o 1030 kg méně než v roce předchozím, ztráty na
zazimovaných včelstvech činí zatím asi 30%. Na
druhé straně jsme zvládli převod evidence do elektronického informačního systému, došlo k dalšímu omlazení členstva, zdravotní situace včelstev
se zdá býti pod kontrolou. Byl zvolen staronový výbor ZO, ale do dvou let mají včelaři v plánu, po dořešení některých organizačních problémů, provést
úplnou mimořádnou výměnu členů výboru ZO.
Schůzi pozdravil jednatel ZO ČSV Kozlovice
př. RNDr. Stanislav Ulčák, který upozornil na pro-
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blémy se zužitkováním nespotřebovaných zásob
včelstev, likvidovaných v důsledku moru včelího
plodu. Příjemným překvapením byl i učitel včelařství pan Jaroslav Kopeček, předseda okresní organizace. Ten se ve svém vystoupení podělil o zkušenosti ze své praxe a poradil, jak odhalit některá
onemocnění včelstev včetně moru včelího plodu.
Schůze vyjádřila poděkování Zastupitelstvu obce
Hukvaldy za příspěvek na činnost ve výši 3 000 Kč.
V době konání výroční schůze ještě nebyl znám
výsledek bakteriologického vyšetření včelí měli
na výskyt moru včelího plodu. Teď již víme, že byl
negativní. Nezbývá než našim včelařům popřát
radostný včelařský rok 2015!

ƎĞǌĞŶ 2015
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HISTORIE
70 let od konce II. světové války
Spisovatel G. Santyana napsal: „Ti, kteří si nepamatují vlastní minulost, jsou odsouzení si ji zopakovat“. A to my jistě nechceme. Proto je morální
povinností si připomenout že letos v květnu uplyne
70 let od konce II. světové války. Při této příležitosti neuškodí si trochu zavzpomínat.
Často se vedly názorové spory, zda si máme
konec II. světové války či osvobození od nacistické
okupace. Mně je bližší pojem osvobození, protože v den oﬁciálního skončení II. Světové války se
v našem hlavním městě ještě bojovalo. S tím také
souvisí státní svátek 8. či dříve 9. května. Tak tedy
jak to vlastně tehdy bylo?
Dne 7. května 1945 podepsal německý generál
Jodl ve Francouzské Remeši (sídle velitelství americké armády) bezpodmínečnou kapitulaci, dle
níž německá armáda měla ukončit válečné akce
8. května 1945 ve 13.01 hodin středoevropského
času. Tento časový údaj potvrdila 8. května v Berlíně i německá generalita na vyšší úrovni ( polní
maršál pozemních vojsk Keitl, generál letectva
Stumpff a admirál námořnictva Friedenburg). Ve
chvíli kapitulace byl v Sovětském svazu již 9. květen.
V Praze se však i přes oﬁciální ukončení II. Světové války 8. května stále bojovalo ( od povstání
5. května). Seskupení německých armád Střed
pod vedením maršála Schornera nacházející se východně od Prahy mělo sílu téměř jednoho milionu
mužů, čemuž povstalecká Praha nemohla odolat.
Proto v pražské operaci Sovětské armády byly nasměrovány 2 miliony vojáků ve směru od Berlína,
Ostravy a Brna na Prahu a tato operace zakončena
jejím osvobozením 9. května 1945. Při této taktické operaci bylo v českém prostoru vzato do zajetí
na 800 tisíc německých vojáků. A tak v historii
Československé republiky zůstane 9. květen dnem
osvobození. Na této historické skutečnosti se nedá
nic změnit. Osvobození Prahy bylo vlastně osvobo-
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zením celé republiky. Stejně tak se nedá nic změnit
na tom, že Prahu osvobodila Sovětská armáda a že
Paříž nebo Plzeň osvobodili Američané. Často se
také diskutovalo, proč Praze nepřispěchali na pomoc Američané, kteří byli nejblíže. Odpověď byla
často zpolitizována. Skutečnost byla taková, že
americká armáda, které velel generál Einsehower,
korektně dodržovala dohody se Sovětskou armádou a tedy i dohodnutou demarkační čáru, neboť
měla zájem, aby Sovětská armáda pomohla v dokončení II. Světové války v Asii proti Japonsku.
Takže dle mého názoru není podstatné, zda osvobození od fašismu si připomeneme 8. nebo 9. května. Podstatným zůstává, abycom si to připomněli,
a to důstojně. Oběti II. Světové války si to zaslouží.
K celkovému dokreslení tehdejší situace uvedu
alespoň několik dalších faktů:Druhou světovou
válku rozpoutalo fašistické Německo a zvítězila
v ní spojenecká vojska. Války se zúčastnilo 61 států, zahynulo v ní na 50 milionů lidí, z toho přes
11 milionů ve fašistických koncentračních táborech.
Válka zanechala na 35 milionů válečných
invalidů. Byly zničeny nevyčíslitelné hodnoty,
nenahraditelné kulturní památky lehly popelem,
z měst a lidských obydlí se stala pohřebiště.
Pokud jde o Československou republiku tak ta,
mimo obrovské hmotné škody, které jen z malé
části pokryl majetek odsunutých sudetských Němců, zaplatila ve II. Světové válce 360 tisíci obětmi.
Na území Československa padlo na 25 tisíc sovětských vojáků a padlo či zahynulo 147 tisíc německých vojáků. Padlých Američanů bylo okolo 1 200.
A jak to bylo s osvobozením naší obce, tehdy
ještě dvou obcí, a to Sklenova a Rychaltic sloučených v roce 1960?
Tak tedy ta později sjednocená obec nesoucí od
roku 1982 název Hukvaldy, byla osvobozena jako
jedna z posledních obcí v okrese Frýdek-Místek

ƎĞǌĞŶ 2015

a to v neděli 6. května 1945. V sobotu 5. května
byla silnice přes Rychaltice přeplněna ustupující
nacistickou armádou. Nejsilnější obranná linie
Němců byla na rozhraní Rychaltic a Sklenova:
kostel – bývalá obecná škola – Vápenky. Tato linie byla protažena až na Hájov. Ve věži kostela
byla nacistická pozorovatelna, odkud byla polním
telefonem řízena palba nacistického dělostřelectva rozmístěného na začátku Dolního Sklenova
a v prohlubni na Vápenkách a v Rychalticích.

kém hřbitově bylo pohřbeno 27 sovětských vojáků,
z toho jeden důstojník, kteří u nás padli. Později
pak byli exhumováni a převezeni na hřbitov ve
Frýdku-Místku.

V rychaltické škole (v 1. patře severní části)
umístili nacisté kulomety, pod lipami u kapličky
naproti škole byl nacistický tank – tygr. Po dělostřeleckém zásahu kostela sovětskou armádou
a následném požáru kostela se nacisté ocitli bez
pozorovatelny a jejich dělostřelectvo pak pozbylo
na významu.

Bělunek Michal, Blahuta Ludvík, Bujnošek
Bohuš, Ermis Ladislav, Marek Jan, Marek Vojtěch, Matějek Leopold, Morys Jan, Rek Adolf,
Sviták Otakar z Prahy(rodák), Šuléř František
z Mniší(rodák), Tomančák Alois, Vantuch Václav,
Zátopek Dionys, Židé: Kulka Emanuel, Kulková
Františka, Silberstein Max, Silbersteinová Berta, Sternlichtová Anna a desetiletá Sternlichtová
Erna.

Osvobozovací boje se protáhly do hluboké
noci, ve které ustala střelba pěchotních zbraní. Za
úsvitu 6. května jsme uvítali osvoboditele, sovětské vojáky. Pro naše obce to byl konec nacistické
okupace..
Její závěr byl v obou obcích doprovázen deseti
požáry včetně rychaltického kostela. Na rychaltic-

Co se stalo před 115lety (tedy 1.5.1900)
Představte si den, o nic jiný než předcházející
dny toho báječného roku 1900. Jaké bylo ten den
počasí? Některé prameny uvádějí, že to byl parný
jarní den.
Pan Leopold Sviták a jeho čtyři nejbližší spolupracovníci opět vyjíždějí na svou, kolikátou už,
zkušební jízdu. Znovu zkouší nějaké nové vylepšení kopřivnického Presidenta. Dnes mají namířeni
po ,,Císařské silnici,, do Místku.
Když jsem předtím psal – představte si, tak tedy
byla to vlastně udusaná hlína a kola Presidenta,
byly jen kovové ráfky, žádné pneumatiky.

Za německé okupace bylo umučeno v koncentračních táborech nebo popraveno a zahynulo 22
občanů a 2 naši rodáci. Z části to byli příslušníci
nebo pomocníci partyzánské skupiny Jiskra. Byli
to:

Dnes po 70 letech vzpomínky na těch šest temných válečných let slábnou, nenávist vůči těm,
kteří válku rozpoutali se vytrácí, ale zapomenout
bychom neměli nikdy.
Zdeněk Hubeňák st.
Dolní Sklenov, leden 2015

Jízda probíhala bez problémů, motor si pobrukoval, posádka rozdávala úsměvy po okolí. Trochu
se obávali blížící se bouřky, ale říkali si, zkoušíme
za každého počasí.
Začalo se schylovat k bouřce. Ta je chytla v Rychalticích i s kroupami.
V zatáčce mezi hospodou Teplá a mostem přes
řeku Ondřejnici se nabourali. Neštěstí to bylo
strašné, se smrtelnými následky. Jeden mrtvý na
místě, druhý těžce zraněný, Leopold Sviták přišel
o nohu a čtvrtý vyvázl bez zranění.
Následovaly soudní rozepře.
Obvinění ze zabití.
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President byl v Kopřivnici rozebrán, takže jestli
byl příčinou havárie technický problém, to se nedovíme. Tak se stala První automobilová nehoda
v Rakousko-Uhersku.
Je potřeba vzdát panu Leopoldu Svitákovi hold
už jen za to, že při vývoji automobilů vytrval.
Poznámka autora: > Na různých místech se
název President píše různě, Prezident, Praesident
a dokonce Präesident nebo Praësident. Zřejmě,
podle tlaku na poněmčování.
Něco z historie kopřivnické automobilky:

Leopold Sviták - spolutvůrce
automobilu President
Leopold Sviták nemá sice
v letošním roce
žádné osobní kulaté výročí, k napsání toho článku mne
vedla skutečnost,
že během loňského
proběhly na domku, kde tento náš
významný občan
pobýval, rozsáhlé
stavební úpravy. A to byl důvod, proč si alespoň
ve zkratce připomenout jeho životopis a také historii domu číslo 86.
Leopold Sviták je znám jako spolutvůrce automobilu Praesident. Mimo to byl jmenován čestným občanem Hukvald. Jeho rodiče, Josef a jeho
manželka Josefa, rozená Tesařová, přišli na Hukvaldy před 170 lety v roce 1839. Josef se stal sedlářským a řemenářským mistrem na hukvaldském
panství. Zpočátku rodina bydlela porůznu a každé
z jejich dětí se narodilo na jiném hukvaldském čísle popisném. U Josefa Svitáka se vyučil sedlářem
i Josef Šustala, pozdější zakladatel kopřivnické
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• 1853 - p. Ignác Šustala zakládá kočárovou
výrobu v Kopřivnici.
•

1894 - stavba vozu President.

•

1898 - vyjíždí 1. President.

• 1919 - automobilka dostává název Tatra,
podle úžasných výkonů ve Vysokých Tatrách.
Podle vyprávění paní Karly Klečkové, pana
Aloise Tomančáka a Wikipedie.
Karel Šlosar
kočárovny. Josef Sviták zemřel v roce 1895 a byl
pohřben na hřbitově v Rychalticích.
Leopold se jako nejmladší z potomků Josefa Svitáka narodil v roce 1856, a to jako jediný
z dětí Josefa a Josefy Svitákových ve Frenštátě pod
Radhoštěm. Byl tedy současníkem Leoše Janáčka.
S Janáčkem, po tom kdy se Svitákova rodina vrátila z Frenštátu na Hukvaldy, chodil do školy. I když
byl nadaný, musel ukončit studium na německé
reálce v Novém Jičíně a jít do učení. Dalšímu
vzdělávání nepřála jeho macecha. Po vyučení zámečníkem u mistra Nesvadby v Kroměříži sbíral
zkušenosti na vandru. Po jedenácti letech putování
a práci ve Vídni se vrátil domů a v září 1884 přijal
zaměstnání ve vagónce v Kopřivnici. Jeho manželka Jenovéfa Ondráčková, s níž se oženil v roce
1886, pocházela z Jaktaře u Opavy. Nějakou dobu
však žila na hukvaldské faře u faráře Šlapety a tam
se s ní Leopold seznámil.
Leopold Sviták postupuje v kariéře ve ﬁrmě,
která nese název „Nesselsdorfer Wagonbaufabriks
Gesellschaft, vormals a co.“ Ta v roce 1895 nakoupila některé patenty ﬁrmy Benz a pro Leopolda
Svitáka to byl počátek nové usilovné práce na tvorbě součástek pro vytvoření automobilu. To byl první osobní automobil v tehdejším Rakousko-Uhersku. Jak víme, dostal jméno President. Na cestu
vyjel v roce 1897 (to byl rok jeho dokončení), a to
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na trase Kopřivnice - Vídeň. V následujícím roce
byl ﬁrmou Leopold Sviták vyslán na delší studijní
cestu do ciziny, aby se seznámil se stavem výroby
automobilů v Evropě. Výsledkem této cesty byla
mnohá konstrukční a výrobní zlepšení. Pamětník Leopolda Svitáka a také jeho učeň pan Emil
Hanzelka vzpomíná, že mistr všechny součástky
navrhoval, skicoval, sám obráběl a montoval. Každá součástka musela být odzkoušena a často i několikrát vyměňována. S dohotoveným vozem sám
Sviták vyjížděl na zkušební jízdu.
Osudným se
pro něj stal 1. květen roku 1900. Při
zkušení jízdě po
„císařské silnici“ do
Místku se v Rychalticích auto převrhlo
a Leopold Sviták
byl těžce zraněn.
Došlo k rozdrcení
pravé nohy, která
mu musel být amputována. Po více
jak ročním léčení,
kdy musel snášet
obrovské bolesti, se
uzdravil natolik, že
se naučil chodit s protézou. Také musel čelit obvinění ze zabití spolujezdce, který při nehodě zahynul. Jeho zdravotní stav mu sice nedovolil pracovat naplno, ale pracoval dál. Stal se poradcem
generálního ředitele, hlavně při zavádění technických novinek. V době své činnosti v Kopřivnici
odchoval spoustu vynikajících odborníků. Z jejich
velké řady to byl například Hans Ledwinka
Leopold Sviták byl aktivní i na Hukvaldech,
kam se po několikaletém pobytu v Kopřivnici do
svého domku s rodinou vrátil. Byl předsedou dozorčí rady Hukvaldské záložny, za 1. světové války
vedl obecní zásobovací agendu, od roku 1926 do
svého skonu psal obecní kroniku, byl členem ﬁnanční komise. Jako významnému hukvaldskému

občanu mu bylo v roce 1931 usnesením schůze ze
dne 10. října uděleno čestné občanství.
Leopold Sviták s manželkou Jenovéfou měli
5 dětí – 3 syny a 2 dcery. Jeho život skončil 10. prosince roku 1931. Pohřeb na hukvaldský hřbitov,
kde má dosud Svitákova rodina hrob, se za velké
účasti nejen Hukvalďanů, ale i zástupců ﬁrmy Tatra, kteří vezli rakev s mnoha věnci, konal v pátek
13. prosince. Rakev byla do hrobu uložena za zvuku automobilových klaksonů. Manželka Jenovéfa
ho přežila o 21 let. Zemřela 17. července 1952.
Životopis Leopolda
Svitáka,
z něhož jsem čerpala pro článek
údaje,
zpracoval
jeho nejstarší syn
ing. Jaroslav Sviták. Mně ho poskytl nejmladší vnuk
Leopolda Svitáka,
pan Zdeněk Sviták,
který žije v Blovicích v západních
Čechách.
Mimo
něj žijí ještě dvě
vnučky Leopolda
Svitáka – v Praze paní Jarmila Nohejlová, která je dcerou generála Otakara Svitáka a ing.
Milada Svitáková, dcera Zdeňka Svitáka. Dále
pak 6 pravnoučat a 6 prapravnoučat. Jedním
z nich je Jakub Sochor, který má své webové stránky
a v nich vzpomínku na svého slavného prapradědečka. Napsala jsem do jeho „návštěvní knihy“
prosbu o informace. Namísto Jakuba se ozval
jeho děda, pan Zdeněk Sviták. Díky němu jsem
mohla do obecní kroniky doplnit údaje o našem
významném občanu panu Leopoldu Svitákovi
a pro čtenáře Hukvaldského občasníku napsat
alespoň několik poznatků o hukvaldském významném občanovi.
Karla Klečková
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Z rukopisu pana Aloise Tomančáka, řídícího
učitele z Rychaltic, který byl umučen v koncentračním táboře v 2. světové válce:
V kapitole o stravě a zaměstnání obyvatel
Rychaltic píše:
„….zdejší lid chápal se každého průmyslu, jenž
se v okolí rozvíjel. V Kopřivnici koncem 90. let počali usilovně pracovati na zdokonalení dopravních
prostředků. V roce 1900, 1. 5. konal zkušební jízdu

prvním automobilem, zcela jednoduchým, na vysokých nápravách s kovovými ráfy, mistr kopřivnické
továrny L. Sviták z Hukvaldů a ztroskotal při jízdě
z kopce na zatáčce proti „Teplé“ (bývalá hospoda
v čp. 54, dnes Hrabovský). Při nehodě, která se stala
v parný jarní den, těsně před bouřkou s krupobitím,
byl zabit jeden spolujezdec (Kuchař), jeden byl těžce
raněn a Sviták pozbyl jednu nohu, čtvrtý vyvázl bez
úrazu. Tento památný vůz stojí dodnes v technologickém museu v Praze na Hradčanech.“

Legionáři v naší obci
Touha Čechů a Slováků po samostatném státě se začala projevovat před sto lety, v období
1. světové války. Českoslovenští legionáři byli právě těmi, kteří předurčili zrod československého
státu. Jednotky legionářů vznikaly v Rusku, Francii a Itálii a byly v té době nazývány „revolučním
dobrovolným vojskem“. Byli to Češi nebo Slováci,
kteří žili v zahraničí nebo přešli zejména ze zajetí
na druhou stranu fronty, bojovat na stranu Dohody. Princip dobrovolnosti představoval důležité osobní rozhodnutí a zároveň cosi neznámého.
Každý rakousko-uherský voják, který v průběhu
války padl do zajetí, mohl přečkat válku v zajetí
a vyhnout se bojům na frontách. Statisíce Čechoslováků to však neudělalo, prahli po vlastní suverenitě, a tak se stali dobrovolníky revolučního
vojska.
A co zbylo po této tisícové armádě dnes? Možná
nějaká medaile, vybledlá fotograﬁe, málo čitelný
dopis či deník vojáka. Dovolte mi, abych v tomto
a následujících číslech občasníku napsal o legionářích z naší obce, zavzpomínal a vzdal jim tak čest.
Dnes jsem vybral svého pradědečka Jana Frankeho.
Jan Franke se narodil 15. června 1894 v Hukvaldech v domě č. p. 37. Jeho matkou byla Barbara Řezníčková (nar. 23. listopadu 1867), která
pocházela z Velkých Kunčic (dnes Kunčice pod
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Ondřejníkem). Otcovství k narozenému Janovi
přiznal Jan Franke (nar. 26. dubna 1872), který
pracoval jako bednářský pomocník v hukvaldském
pivovaru a pocházel z Trojanovic. Ten se také
s Barbarou později oženil, společně byli oddání
dne 3. února 1897 v Hukvaldech. Jan měl pak ještě dva sourozence – Františka (nar. 8. října 1897)
a Cecílii (nar. 21. listopadu 1900).
Legionářský osud mého pradědy se bez jeho
vědomí začal odvíjet 23. června 1914 na malém
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venkovském nádraží v Chlumu u Třeboně. Právě
tam totiž nastoupil do zvláštního vagonu generální inspektor rakouské armády a následník trůnu
František Ferdinand d´Este a vydal se na manévry
15. a 16. armádního sboru do Bosny a Hercegoviny. O pouhých pět dnů později byl v Sarajevu
společně se svou manželkou Žoﬁí Chotkovou zastřelen atentátníkem Gavrilo Principem.
A právě tento čin se stal záminkou k tomu, aby
28. července 1914 vyhlásilo Rakousko-Uhersko
válku Srbsku. Hned následující den začalo podunajské rakousko-uherské loďstvo ostřelovat Bělehrad. Ruská vláda na nic nečekala a 30. července
vyhlásila mobilizaci. Dne 2. srpna 1919 vstoupila
německá vojska do Lucemburska a o dva později
do Belgie. Mezitím stačilo Německo vyhlásit válku
Francii.
Konﬂikt, který zachvátil tři kontinenty a který
byl pojmenován jako Velká či Světová válka, byl
rozpoután. Tyto události tak poznamenaly životní
osudy většiny mužů v Čechách i na Moravě, protože byli mobilizováni pro válečnou mašinérii Rakouska-Uherska.
Na Severní Moravě rukovali povolanci
k I. krakovskému sboru. Za první mobilizační den
byl určen 28. červenec 1914, kdy také Rakousko-Uhersko vypovědělo Srbsku válku. Na základě
povolávacích rozkazů byli ke svým vojenským
útvarům povoláni jak muži náhradní zálohy sloužících ročníků a nováčci ročníků 1893, tak záložníci a náhradní záložníci ročníků 1882-89 i příslušníci domobrany ročníků 1872-81.
Po vypuknutí 1. sv. války byl mladý Jan Franke odveden 26. října 1914 také jako poddaný
Rakousko-Uherska, bylo mu tehdy 21 let a nastoupil k 100. pěšímu pluku v hodnosti střelce.
Stejně jako ostatní mobilizovaní rekruti z Doplňovacího velitelství v Těšíně i on byl odeslán na
východní frontu, kde se účastnil se svým plukem
bojů proti ruské armádě.

Dne 2. července 1916 byl ruskou armádou
u města Luck (dnešní Ukrajina) zajat a odeslán následně jako válečný zajatec do zajateckého tábora,
zřejmě někde v oblasti Kazaňské gubernie. Tam
totiž v Kosmodimjansku podal přihlášku do tvořícího se československého vojska, dne 20. prosince
1917. Byl tedy v zajetí dlouhých 17 měsíců.
V zajetí zažil dobu, kdy byl na jaře roku 1917
svržen ruský car, vlády se ujala tzv. Prozatímní vláda. Vítězství v bitvě u Zborova (2. července 1917)
proslavilo československé vojáky a napomohlo
k neomezenému náboru dobrovolníků z řad válečných zajatců do československého vojska v Rusku.
Ke všem zajatcům se ale informace o existenci,
organizaci a podobě vznikajícího vojska dostaly.
Mnohdy se o něm dozvěděli až s velkým zpoždě-
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ním a často jen na úrovni různých fám. Jan se
v zajetí pravděpodobně
seznámil s Františkem
Tichavským, který pocházel z Lichnova. Důkazem je nejen jejich společná fotograﬁe, kterou
se podařilo dochovat, ale
také záznamy ve Vojenském ústředním archívu
v Praze o tom, že František Tichavským podal
přihlášku do revolučního
vojska také v Kosmodimjansku. Prošli tedy celou
legionářskou
anabází
společně a jejich kamarádství přetrvalo i po návratu do civilního života.

při snaze probít se přes
celé Rusko až do Vladivostoku silou. Nikdy nikdo před Čechoslováky,
ani po nich, to nedokázal.
Jan Franke se zúčastnil
všech klíčových bitev
a výprav 4. střeleckého
pluku, a to: boje o Penzu, u Alexandrovského
mostu, u Bezenčuku,
u Lipjag, u Samary, bojů
na nikolajevské frontě,
inzenské frontě, ústupu
od Volhy a ochrany sibiřské magistrály. Na konci
ho čekal Vladivostok,
který věštil návrat domů.

Transport československých legionářů byl
Pradědova
přihlášzahájen z ruského přístaka byla kladně vyřízena
vu Vladivostok. Evakuace
v březnu 1918, kdy se
proběhla v období od 9.
přesně 18. března 1918
12. 1919 do 30. 11. 1920.
stává příslušníkem ČesPro odsun legionářského
koslovenského armádvojska bylo vypraveno 42
Jan FRANKE (vpravo) a František TICHAVSKÝ
ního sboru a je zařazený
transportů, většinou na
legionář
k 4. střeleckému pluku
pronajatých nebo vypůjProkopa Velikého ke 12. rotě v hodnosti střelce. Je
čených lodích. Do Československa se postupně
to v době evakuace Československého armádního
vrátilo 67.750 osob, z toho 56.500 vojáků.
sboru z Ukrajiny (po úspěšném stažení se po tříLodě s evakuovanými vyplouvaly z Vladivostodenní bitvě u Bachmače v polovině března) a jeho
ku těmito směry:
cesty na východ s cílem dosáhnout Vladivostoku.
Během tzv. Čeljabinském incidentu v květnu
1918 byly ale československé vlaky sovětskou vládou záměrně zdržovány s cílem jejich likvidace
a použití k bojům v občanské válce či vydáním Německu a Rakousko-Uhersku. Následné provokace
a přepady vlaků ze zálohy bez vyhlášení nepřátelství vyústily k propuknutí otevřeného nepřátelství
Československého armádního sboru se Sověty.
Následovaly těžké téměř každodenní boje s mnohonásobnou a lépe vyzbrojenou přesilou nepřítele
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a) kolem Asie, přes Suezský průplav do Terstu
b) přes Tichý oceán, Panamský průplav, Atlantický oceán do Terstu nebo Hamburku
c) přes Tichý oceán, Kanadu, Atlantický oceán
do Hamburku.
Jan byl účastníkem 22. transportu na lodi
AMERIKA, která plula kolem Asie, přes Suezský průplav do Terstu. Velitelem transportu byl
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plk. Kroutil. Zmíněný 22. transport zahrnoval
4. pluk, 5. pluk, těžký divizion, muniční divizion,
dělostřelecké sklady 1. divize, nemocnici č. 1, týlové intendantstvo, 10. – 13. sbornou rotu a další,
celkem představoval 6321 osob. Kapitánem lodi
byl William Rind a trasa z Vladivostoku do Terstu
(Itálie) představovala neskutečných 18 518 km.
Loď tuto trasu urazila za 46 dní, během transportu
zemřeli dva legionáři. Byli pochováni spuštěním
rakve do moře.
Jan se 13. června 1920 se vrátil do už svobodného Československa, přijel do domovského města
jeho pluku – Hradce Králové.

A zde se také jeho vojenské dobrodružství uzavírá. Od jeho narukování do Světové války uplynulo téměř 6 let. V revolučním vojsku byl více než
2 roky. Jeho život se naplnil dobrodružstvím, zážitky, zkušenostmi, poznáním, ale také válečnými
útrapami, strachem o přežití, setkáním se smrtí,
hladem, strádáním válečného zajatce. Urazil trasu,
za kterou by se nestyděl žádný dnešní cestovatel.
Po návratu do civilního života pracoval Jan jako
pomocník v hukvaldském pivovaře, zaměstnanec
drah a poštovní úředník. Dne 31. ledna 1925 se
oženil s Marií Sládkovou, dcerou Jana Sládka,
s kterou vychoval dvě dcery – Marii a Annu.

Všechny ročníky 1894 a starší mohly být po návratu demobilizovány, takže Jan po obdržení demobilizačních listin a vyřízení nezbytných formalit
mohl opustit Hradec Králové a odjet do rodných
Hukvald.

Jan Franke zemřel 9. června 1968 a je pochován v Hukvaldech.

Legionářský večer a další akce
obecní knihovny

zvem O lišce u Lišky. A na čtenáře už teď čekají
novinky přímo v knihovně. První z nich je odebírání nového časopisu. Je jím týdeník Respekt, který
patří mezi uznávané zdroje informací o domácí
a zahraniční politice, ekonomice a společnosti.

Zájemci o historii zavítali 12. února na přednášku, kterou pořádala obecní knihovna ve spolupráci
s klubem seniorů. Návštěvníci si vyslechli životní
příběhy dvou hukvaldských legionářů, Jana Frankeho a Aloise Daňka. Poutavé povídaní společně
připravili Karla Klečková, Vlasta Doležalová a Petr
Jurečka. Přednášku doplňovala projekce dobových fotograﬁí a dokumentů. Někteří návštěvníci
si na oba místní ještě osobně pamatovali a pro jiné
byly životní příběhy hukvaldských legionářů překvapením. Historie tak přes rodinné vazby i paměť
místních ožívá a přenáší se tak až do současnosti.
Další legionářský večer se bude konat 2. dubna
v 17 hodin opět v klubu seniorů.
Knihovna bude společně s dalšími lidmi a organizacemi pořádat i další akce. Na konci března
podpoří učitelský sbor Základní školy Hukvaldy
a společně připraví pro děti Noc s Andersenem.
S jarním a teplejším počasím vyrazí knížky také
ven. V plánu je mimo jiné čtení s pracovním ná-

Petr Jurečka

Návštěvníci knihovny také mohou nahlédnout
do podrobného rozpisu vzdělávacích kurzů z projektu Obec21, které se v případě zájmu budou
konat ve škole. Jsou určené lidem v produktivním
věku, nezaměstnaným a maminkám na rodičovské
dovolené. Čtenáři i nečtenáři se mohou zapojit do
ankety o nových knihách a otvírací době knihovny. Mohou ji vyplňovat přímo v knihovně nebo
na obecním úřadě. Svá přání můžete zasílat také
e-mailem na knihovna@zshukvaldy.cz. Další novinky a informace budou brzy k nalezení na úplně
nových webových stránkách knihovny.

Zuzana Jurečková, knihovnice Obecní knihovny
při ZŠ a MŠ L. Janáčka Hukvaldy

33

HUKVALDSKÝ ŽďēĂƐŶşŬ
Hukvaldy očima
Jana Václava Sládka
(vybráno z novinových článků)
Náš rodák, akademický malíř Jan Václav Sládek, který se na hukvaldském Podlesí narodil 21.
února před 106 lety, vyjadřoval svůj vztah k rodným Hukvaldům nejen obrazy, ale také svým literárním dílem - fejetony, knihami Hukvaldské miniatury a Hukvaldské siluety a dalšími drobnými
díly. Jsou v nich zobrazeny Hukvaldy jeho dětství
i dospělosti, vzpomínky na přátele, na hukvaldská
zákoutí.
Fejeton Mládí přibližuje život akademického
malíře, hukvaldského rodáka, Jana Václava Sládka v dětství. Píše: Moje mládí, od jara do podzimu
v romantickém prostředí hukvaldského hradu a od
podzimu do jara pod zimním příkrovem staré podlesanské chalupy, a to od prvých krůčků a sedřených
kolen v nenasytných hrách. Nahoře, na kopci byl
otevřený svět a stálé překvapení, dole teplý pelíšek v
prostorném zápecí potemnělé světnice s širokou lavicí u dubového stolu, dlouhé zimní večery s matným
svitem petrolejové lampy.
Kouzlo domova, kouzlo představ a snů – a človíček jako lodivod. Sousedovi Křenkovi kluci si postavili a vlastnoručně namalovali betlém. Tak my kluci
v rodině též a hned. Knoﬂíky vodových barev nalepené na kus papundeklu rozehrávaly mysterium barev
až do pokusu je též zpodobňovat. Človíček ještě cucal
palec a byl jen a jen maminčin, ale barvy a betlém,
to bylo něco.
Mistr Sládek dále vzpomíná: Kastelánství hovělo tatínkově družné povaze. S vážnou tváří dovedl
poutavě vyprávět a si vymýšlet, že sebenepravděpodobnější historky se zdály být přesvědčivě skutečné.
Bylo jich hodně a byly propletené. Třeba tato: …To
bylo tak. Hrad vyhořel od blesku. Kuchařka právě
míchala zásmažku, když udeřil hrom. Vařecha se
zabodla do krbu. Po čase vyrostl z ní veliký javor.
Měl tu zvláštnost, že měl listy jak vařechy. Když vařechy kvitly, děvčata se vdávala. Javor sťali, kosovský
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drvař přišel přitom o život, bylo po javoru, po vařechách a po vdávkách. Kera si vezme na památku
z pňa aspoň za nehet, zaručeně se do roka vdá.
Jinou historku si kastelán vymyslel nad mohutným mlýnským kamenem ve strážnici čtvrté brány: Hradní paní měly tu výsadu, že nikdy nezestárly.
Zázračný mlýn je stále přemílal na mladé. Uvažuje
se o znovuzřízení teho mlýna.
Jan Václav Sládek dodává : To byl celý můj otec.
Zůstalo jen při slibech
Ve fejetonu Ze vzpomínek popisuje příhodu ze
svého dětství v zimním období. Píše: „Povinností
mého otce, hajného, bylo pravidelně zimní krmení
daňků a muﬂonů v hukvaldské oboře. Početné stádo bylo v zimě výhradně odkázáno na péči hajného,
který den co den plnil jesle a žlaby senem, kaštany
a někdy i kukuřicí. Čtyři sta hladových krků uzavíralo se svým ošetřovatelem důvěřivé přátelství
a v touze po lahůdkách ztrácelo plachost“. Jan
jako chlapec otci pomáhal, pomáhali i ostatní
členové rodiny. Vzpomíná, že jednou na Štědrý
den měl pomáhat otci při vánoční nadílce zvěři. Bylo hodně sněhu a on se chtěl pochlubit, že
už umí lyžovat. Nedopadlo to, po zmrzlém sněhu
jel jako vítr a skončil v chumlu překvapené zvěře
a také otce. Zvěř se uklidnila, dostala svou nadílku
a Jan pár pohlavků s komentářem.
Paměť mu připomněla i jinou příhodu na Štědrý večer, kterou popisuje v druhé části fejetonu
. Bylo to setkání s mohutným „lopatářem“ daňkem u Morysákovy chalupy na hukvaldském Podoboří.: „Pro pána, co ty tady děláš? … kam jdeš… nevíš, kam patříš…nevíš, kudy do obory…?“ . Když tak
k němu promlouval, daněk pokýval palicí, otočil se
a pomalu oba stoupali Podobořím na Podzámčí až
k otevřené bráně obory.

Vybrala
Karla Klečková
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Fojťáky, Vrchy, Steklá, Palesky…..
(aneb jak jim říkáme)
…. pomístní názvy, pojmenování kopečků
a vršků, malých lokalit, lesíků nebo i malého shluku stromů, názvy potoků a potůčků, cest, pěšinek.
Užívají se od nepaměti, u většiny nikdo neví, jak
a podle čeho vznikly. Třeba se o tom vyprávějí legendy. Na mapách je vždycky nenajdete, leda na
těch turistických, alespoň některé. Mnohé jsou
dávno zapomenuty, užívali je kdysi naši předkové,
mladší a nejmladší generace je ani neznají.
U nás máme dost pomístních názvů. Kupříkladu „Dílky“. U nich je to zřejmé, ty své jméno
dostaly podle dílků políček, které byly přiděleny
při Josefínské parcelaci z arcibiskupských pozemků majitelům domku na Podoboří. Podoboří, Malá
a Velká strana, je další z pomístních jmen, tak jsou
nazvány řady domů u oborní zdi. „Mlýnská strana“
– domky kolem cesty z hukvaldského kopce na křižovatku ke Kozlovicím. Býval tam kdysi mlýn.
Další lokalitou v části Hukvaldy je „Steklá“.
Slyšela jsem, že prý tam fouká vítr jako „steklý“
– vzteklý. Naproti Steklé se svahu od bývalého dvora ke křižovatce na Horní Sklenov říká Štěpnice.
Tam snad byl ovocný sad.
A co „Palesky“? To je místo u silnice z Hukvald
na Mniší, kde je pár hornosklenovských domků
s posezením u obrázku svatého Isidora. Ten současný před časem vytvořil akademický malíř Antonín
Kroča. Původní tam byl od nepaměti. Proč právě
„Palesky“. Že by podle lesíka, který tam kdysi byl?
Nové dvě ulice domků postavených na bývalých
arcibiskupských pozemcích v 50. letech minulého
století u silnice na Hájově lidé pojmenovali „Kolonie“, také se kdysi říkalo „Na Koreji“. Kdoví proč.
V Dolním Sklenově i v Rychalticích jsou „Vápenky“. Těžil se tam vápenec – o tom píše kronika. Nebo „Kamenec“ – to je kamenitý břeh řeky.
V Rychalticích se kopci na silnici směrem na Příbor

stále říká „Juřeňák“. Juřena tam kdysi měl chalupu
a i když se pak na ní vyskytovalo jiné jméno, kopec
„Juřeňák“ zůstal. Zajímavý je také „Měchovec“ což
je v Rychalticích stráň svažující se od chalup vpravo
od Juřeňáku čísla 50, 49, 48, 47 k Ondřejnici. Pamětníci uvádějí, že tam bylo zahrabáno množství
zabitých koní na konci druhé světové války. Ale proč
zrovna Měchovec, neví.
Existují také místní názvy cest – „Příčnice“, to je
cesta pod Hůrkami kolem kapličky, stará obchodní
cesta, která přes Hukvaldy vedla od moře k moři.
„Široká mez“je cesta z Velké strany na Mlýnskou
stranu. „Řehůvka“- cesta od lávky naproti kostelu
mezi domky do polí. Dříve po ní chodívali Hájovjané do kostela. Dneska už se musí částečně přes
pole. Kdo ví, proč „Řehůvka“.
„Dráhy“ v Rychalticích je místo s domky, kde
ty první byly snad z doby osídlování a vzniku
Rychaltic, další pak byly postaveny počátkem
20. století a pak v 50. letech. Dráhy se snad říkalo
prostoru, který sloužil k honění dobytka na pastvu.
Existují také „Drážky“, což je křižovatka silnice
z Hukvald na Hájov a cesty z Dolního Sklenova na
Horní Sklenov. Hornímu Sklenovu se někdy říká
„Bosňa“. Kdoví, kde má původ tento pomístní
název. Místní říkají, že jméno místu dali vojáci,
kteří se vrátili z boje za 1. světové války v Bosně
a hornosklenovská krajina jim Bosnu na Balkáně
připomínala.
Lidé si pomístními názvy označovali lesíky.
Třeba „Marčák“, to je lesík vpravo od Vrchů. Patřil a snad stále patří k dolnosklenovskému popisnému číslu 19. To v roce 1873 koupil Jan Marek
z rodiny sklenovských fojtů. Postavil tam hospodu, ta tam existuje dodnes. Takže podle jména
Marek se lesíku říká Marčák. Číslo 19 s pozemky
i lesem však patří už jinému majiteli. Také „Lipina“ nebo „Lípí“ – Matulovo, kam se kdysi dávno
vynášela „Mařena“ a odbývaly výlety. Býval tam
kříž, k tomu se chodívalo v prosebné dny prosit
o hezké počasí a dobrou úrodu. Byl dřevěný a tak
na něm zapracoval zub času.
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A také Krnálovice – to je osada, při svém vzniku pasekářská, na lesních pozemcích vykáceného
lesa. Podle nepodloženého údaje by mohla být pojmenována podle slova krnál – lidově pařez. V těch
místech je ještě „Salaš“ a „Tobolanka“. Část osady
je na fryčovickém katastru. Krnálovice najdeme
i na katastrální mapě.
Na turistické mapě jsou vyznačeny „Fojtovy vrchy“ mezi lidmi zvané „Fojťáky“ – pozemky patřící
fojtovi. Nesprávně někteří tímto jménem označují
i sousední kopec „Vrchy“, kde stojí několik roků
zvonička postavená našimi turisty. Na turistické
mapě jsou tyto kopce označeny každý svým jménem. Také měly a mají jiného majitele. Odděluje
je lesík .
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Na turistické mapě najdeme také známá
„Korýtka“ a nad nim stráň jménem „Kalvárie“.
Pro připomenutí : Kalvárie, jak jsem se dočetla
v encyklopedii, je počeštěný název biblické Golgoty, na níž byl ukřižován Ježíš Kristus. Také tak
býval označován vrch s křížem či křížovou cestou
nebo místem utrpení. Možná u nás proto, že na
těchto polích při své práci trpěli poddaní. A Korýtka pravděpodobně sloužila k napájení zvěře v původní oboře.
Určitě jsem neuvedla všechny místní názvy.
Pokud znáte další nebo jak vznikly, napište o nich.

Karla Klečková
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SPORT
Růžové Tlapičky vítězem
krajského přeboru
Do své celkové šesté sezóny působení v krajském přeboru MS kraje vstoupili hráči futsalového týmu RT Hukvaldy v soutěžního ročníku
2014/2015 s jednoznačným cílem a to poprvé
v historii klubu tuto soutěž vyhrát. Po jednom druhém, jednom čtvrtém a třech třetích místech se
tento konsolidovaný tým pustil za svým vysněným
cílem hned od začátku soutěže a její první část prošel jako nůž máslem a po polovině soutěže se usídlil s plným bodovým ziskem na čele tabulky krajského přeboru. Ve druhé polovině soutěže přišla
sice 3 drobná zaváhání, nicméně tento již zkušený
tým nenechal nic náhodě a v posledním turnaji
si v souboji s největším rivalem (Roub Vítkovice „B“) deﬁnitivně pojistil své vedení a stal se

krajským přeborníkem s 18 výhrami, 1 remízou
a 3 prohrami. Dalším neméně cenným úspěchem
je celkové střelecké umístění hráčů, když 3. a 4.
příčku střelecké tabulky obsadili Marek Košica
a Jan Rumel s 24 resp. 23 vstřelenými góly. Úspěšný byl rovněž „B“ tým, který se v okresním přeboru FM+NJ umístil uprostřed tabulky.
Jak již bylo uvedeno, družstvo RT Hukvaldy
prošlo celou soutěží bez větších problémů
a v konečné fázi zužitkovalo své letité zkušenosti a herní kvalitu v zisk cenného úspěchu. Vítězství v soutěži rovněž znamená, že tento futsalový tým by mohl od příští sezóny postoupit do třetí
nejvyšší republikové soutěže, kterou je DIVIZE
F. Vše se ovšem bude odvíjet od ﬁnančních možností klubu, jelikož tato soutěž vyžaduje náklady
v řádech několika desítek tisích Kč. Doufejme,
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že s pomocí obce Hukvaldy a dalších sponzorů
a partnerů se podaří tento cíl realizovat.

palík, Jan Rumel, Radek Štefek, Aleš Žídek (Jan
Chamrád, Vít Lanča, Jiří Tobiáš – střídavé starty).

Hráčský kádr ročníku 2014/2015: Petr Grufík,
Adam Hubeňák, Daniel Hubeňák, Jiří Huvar, Jan
Mifkovič, Filip Korneta, Marek Košica, Jan Otou-

Ing. Zdeněk Hubeňák
sportovní manager

Tabulka okresního přeboru mužů:

Tabulka i rozlosování je ovlivněno odstoupením družstva Dobrá B ze soutěže, čímž došlo k anulování
všech zápasů družstvu Dobrá B. V každém kole tudíž bude mít jedno mužstvo volný los, pro tým Hukvald
připadá volno na 16.5.

Rozlosování
Muži

Dorost sloučený s Fryčovicemi odehraje na našem hřišti tyto zápasy:
9.5.2015 14:15 TJ Sokol Fryčovice - FC IRP Český Těšín
23.5.2015 14:45 TJ Sokol Fryčovice - TJ Durman Staré Město
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SENIOŘI
Stručný přehled činnosti Klubu
seniorů v druhém pololetí roku 2014
Říká se, že v seniorském věku se vracíme do
dětských let a proto náš Klub seniorů má v červenci a srpnu prázdniny. Tyto končí 28. srpna,
naší první akcí, výletem vláčkem Podhoráčkem
do Kozlovic a zpět. Předchozí dny bylo chladno
a deštivo, ale na náš výlet se vyčasilo, svítilo sluníčko a tak jsme v hojném počtu vyrazili na výlet.
V Kozlovicích byl individuální program, většina
zašla na oběd Na fojtství, pak do cukrárny, ke známým či rodině. K večeru jsme se vrátili domů.
V září zorganizoval pan Vondra
vycházku na koupaliště. Rozdělal
se oheň a opékali
jsme donesené špekáčky a podobné
uzeniny, zapíjeli pivečkem a probírali
zážitky z prázdnin.
Další dvě schůzky
klubu se konaly
v restauraci Na
zastávce u Vajta.
V naší klubovní
místnosti se z rozhodnutí obce měnila okna, byla opravdu v dezolátním stavu. V restauraci pan Zdeněk Hubeňák ze
svých zdrojů povyprávěl o Leoši Janáčkovi , jeho
životě a osudových ženách.
Dne 24.9.2014 jsme jeli na zájezd, zorganizovaný paní Janou Holubovou a to do Domu přírody
Poodří. Jde o záchrannou stanici pro divoká zvířata a ptactvo. Prohlídka s průvodcem byla velmi zajímavá, byl by to pěkný a poučný výlet i pro rodiny
s dětmi. Pak jsme vyrazili do Nového Jičína. Zde
jsme si prohlédli zámek a poté zamířili do klobouč-

nického muzea. Po zhlédnutí informačního videa
celého postupu výroby klobouků, kdy někteří z nás
si malý klobouček zkusili vyrobit, nadešla nejzajímavější část.
V místnosti plné nejrůznějších klobouků a čepic si každý mohl jakýkoliv model vyzkoušet a to
jsme se opravdu velmi pobavili a nasmáli.
Na první schůzce v říjnu pan Zdeněk Hubeňák
doplnil zajímavosti o životě Leoše Janáčka. Při
další schůzce byla volná zábava, probrali jsme co
nového v našich rodinách a zazpívali jsme si.
15. 10. jsme
se vypravili na
poslední
zájezd
v roce 2014, který
opět zorganizovala Jana Holubová
a to do Polska a poté
do ﬁrmy Marlenka
u Frýdku Místku.
Majitel Gevorg Avetisyan / mimochodem byl zvolen za
rok 2014 vítězem
v soutěži Podnikatel roku za Moravskoslezský kraj / vybudoval u svého závodu
pěknou kavárnu, kde nám promítli informační
video, průvodce jej doplnil svým výkladem a každý
obdržel vynikající kávu a pár kousků jejich výrobků. Následovala prohlídka proskleným ochozem,
mohli jsme vidět výrobu dortů na unikátní lince,
zhotovené výhradně pro Marlenku. Na závěr jsme
si za režijní ceny nakoupili různé výrobky Marlenky. Zájezd jsme zakončili pozdním obědem
v Rychalticích v restauraci U Richarda. V říjnu
nám náš historik pan Hubeňák vybral téma Nezapomenuté televizní seriály a protože jsme již všich-
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ni pamětníci, zavzpomínali jsme nejen na seriály,
ale i na herce, kteří v nich hráli.
20. listopadu náš klub jako každoročně navštívila paní doktorka MUDr. Marcela Chalupová s přednáškou o zdravotních problémech
seniorů, odpověděla na dotazy i na ty trochu
všetečné o svém soukromí. Atmosféra jako vždy
byla velmi přátelská a myslím, že i paní doktorka mezi nás vždy ráda přijde. Poslední měsíc
v roce zahájil předseda Miroslav Bujnošek Mikulášskou nadílkou, každý obdržel mikulášský balíček s dobrotama.
Všechny
balíčky
předseda zakoupil
a nabalil se svou
rodinou a proto má
náš velký dík. Zazpívali jsme si, také
štamprlička na přípitek tohoto svátku
byla. Další schůzka
byla sváteční. Pan
Petr Vondra dojednal vystoupení souboru Radost s vánočním koncertem.
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Jde o starší dámy, které si pro nás připravily soubor písní a koled s vazbou na Vánoce a tentokrát
s nimi přijel i zpěvák. Při závěrečné písni Tichá noc
to byl dokonalý závěr uměleckého vystoupení.
29.12.2014 pak přišel den rozloučení s rokem
2014, konal se na Myslivecké chatě, sešli jsme se
v hojném počtu i se vzácnými hosty panem starostou Luďkem Bujnoškem a paní místostarostkou
Ivanou Hrčkovou. K pohoštění nám pan Rek myslivec připravil výborný zvěřinový guláš, naše členky vařily kávu, čaj a prodávalo se pivko a také něco
ostřejšího. Předseda klubu Miroslav
Bujnošek popřál
všem hodně zdraví
a štěstí do Nového
roku a poděkoval
zástupcům obce za
podporu zejména
ﬁnanční naší činnosti.
Tak jsme slavnostně ukončili rok
2014.
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CHARITA - INFORMACE

CHARITA FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
Kostelní 15, 744 01 Frenštát p.R.
Bankovní spojení – KB exp. Frenštát p. R. 9492120287/0100, IČO: 49590588
Telefon: 556 836 937, Email: frenstat@charita.cz; www.frenstat.charita.cz
Zajímá Vás, co je to pěstounská péče a jak pěstounská péče funguje?
Máte dítě v pěstounské péči a chcete poznat další
pěstounské rodiny?
Chcete uzavřít Dohodu o výkonu pěstounské péče?
Pokud ano, zkontaktuje

• informace k Dohodám o výkonu pěstounské péče
• uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče
• setkávání pěstounských rodin v Místním klubu
náhradních rodin
Pro více informací kontaktujte
paní Mgr. Michaelu Koloničnou
email.: michaela.kolonicna@frenstat.charita.cz
mob.: 732 955 839

CHARITU
FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
Charita Frenštát pod Radhoštěm nabízí:
• informace o pěstounské péči
• informace, jak se stát pěstounem
• informace o dávkách pěstounské péče
Získané ﬁnanční prostředky z prodeje jsou
dále využívány na podporu sociálně slabých rodin
a osob v nouzi.

Nabídka kvalitního ošacení
a vybavení domácnosti za nízké ceny
Charita Frenštát pod Radhoštěm Vás zve do
obchodu BUMERANG, kde za symbolické ceny
můžete nakoupit nejenom zimní oblečení pro děti
a dospělé, lyže, lyžařské boty, hračky, vybavení do
domácnosti, ale třeba i knížky, obuv a mnoho dalšího.

Díky Vaší podpoře jsme z prodeje za rok 2014
obdrželi celkem 46 913,-Kč. Obdržené peníze byly
využity na podporu rodin s dětmi, osoby v hmotné
nouzi, nebo jiné náročné životní situaci. Pomoc
byla poskytnuta 204 osobám.
V Bumerangu můžete nejen nakoupit, ale také
darovat oblečení, věci do domácnosti, boty, které
již nevyužíváte a mohly by posloužit dalším lidem.
Darované věci třídíme a neprodejné kusy posíláme
do Charity Hrabyně, kde jsou dále zpracovávány
osobami s handicapem. Celkem bylo do Charity
Hrabyně od zahájení provozu Bumerangu odveze-
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no 1278 kg, a to oblečení, pak lůžkovin, dek, ale
i kabelek, batohů, bot.
V Bumerangu nabízíme také výrobky z chráněných dílen. Pořídit si u nás můžete jak výrobky
z keramiky, tak látkové hračky a maňásky.
Udělejte radost svým blízkým, zakupte jim výrobky z chráněných dílen v obchodě Bumerang.
Výrobky potěší jako dárek k narozeninám, jmeninám, nebo jen tak pro radost.
Jejich zakoupením tak podpoříte osoby s handicapem, které v chráněných dílnách pracují.

Otevírací doba:
Po – Čt 11:00 – 16:00 hod.
Havlíčkova 32
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
(zadní strana Městského úřadu)

Doporučení vlastníkům lesa
Chtěl bych Vás v krátkosti seznámit se dvěmi
záležitostmi, které se bezpodmínečně vztahují
k Vašim lesům.
1. V minulém roce byly vydány nové lesní hospodářské osnovy, jejichž účinnost je stanovena na
dobu od 1.1.2014 do 31.12.2023. Separát této osnovy si může každý z Vás vyzvednout, a to na této
adrese:
Magistrát města Frýdku-Místku, Odbor životního prostředí a zemědělství, Palackého 115,
Frýdek –Místek (u bývalého autobusového nádraží). Osnovy Vám bezplatně vydá ing.Gongol nebo
p.Krobot.
Lesní hospodářské osnovy jsou důležitým
vodítkem při plánování hospodaření ve vašem
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www.bumerangshop.cz
lese. Například je v nich určena maximální výše
těžby, popisuje jednotlivé porosty, součástí je
i mapa, vymezuje Vaše povinnosti atd..
2. Dotace v tomto roce se týkají stejných dotačních titulů jako v letech minulých. Jedná se
o ﬁnanční příspěvky na zalesňování, zajištění porostu,přirozenou obnovu, prořezávky a probírky
do 40-ti let věku. Apeluji zvláště na vlastníky, kteří ještě nemají zalesněné holiny. Ze zákona musí
být holina zalesněna do dvou let od jejího vzniku.
Pokud tak vlastník v této lhůtě neučiní, pak ztrácí
nárok na dotaci a vystavuje se zbytečně sankcím.
POZOR ZMĚNA!!! V tomto roce se musí
v prvé řadě o dotaci požádat a až poté se mohou začít provádět práce, které souvisí s předmětem
dotace. Finanční prostředky jsou
omezené, takže doporučuji s vypsáním žádos-
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ti neotálet. Po ukončení prací pak ještě musí
vlastník lesa, ve lhůtě do jednoho měsíce, podat
na krajský úřad vyúčtování realizace předmětu
dotace. Zvláště upozorňuji ty vlastníky lesa,
kteří ve své lesní hospodářské osnově mají
taxovanou holinu, aby ji v tomto roce zalesnili.

Fryčovice, Chlebovice, Kozlovice, Lhotka
u F-M, Měrkovice, Myslík, Palkovice, Rychaltice,
Sklenov

Výše uvedená doporučení se týkají vlastníků,
kteří mají lesy na těchto katastrálních územích:

Odborný lesní hospodář
Ing. Tomáš Svoboda
tel.603 867 494

Pověření soudního exekutora
Okresní soud ve Frýdku-Místku v exekuční věci oprávněného Stanislava Reka proti povinnému
Milanu Javorskému dle ustanovení §43a odst. 3 zákona č.120/2001 Sb., exekučního řádu ve znění pozdějších předpisů exekučního řádu
pověřuje
vedením exekuce k vymožení povinnosti povinného zveřejnit v nejbližším čísle Hukvaldského občasníku následující:
„Omlouvám se panu Stanislavu Rekovi, bytem Hukvaldy 51, za to, že jsem mu v době od 1.7.2008 do
30.7.2008 odcizil a posléze zničil reklamní plakáty , taktéž propagující jeho podnik a že jsem mu ve dnech
31.7.2008, 1.8.2008 a 3.8.2008 odcizil reklamní tabuli.
Dále se omlouvám, že jsem se dne 17.2.2009 v objektu Obecního úřadu Hukvaldy na zasedání zastupitelstva Obce Hukvaldy, které bylo zároveň vysíláno přímým přenosem a poté i ze záznamu v obecní kabelové televizi vyjadřoval o Stanislavu Rekovi tak, že „si ze své ﬁrmy udělal cirkus, že mi vyhrožoval, posílal
na mě své policajty, že je schizofrenik, že udělal v obci tolik průserů a ostudy a že si z obce dělá srandu“.
Tímto jednáním jsem se dopustil nekalé soutěže.
Milan Javorský,
místem podnikání Hukvaldy 159
podle vykonatelného rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě dne 13.6.2013

Poděkování za laskavou pomoc při adopci psa Rexe po zemřelých majitelích.
V prvé řadě organizaci ”Pomoc pejskům Novojičínska” a nemalou nezištnou pomoc souseda
Vaška Mužného, který tohoto vlčáka krmil čtyři měsíce. Rexe se nakonec ujala hodná paní
z Kateřinic.
Děkujeme. Milan a Miloslava Javorští
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REKLAMA
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