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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi vás opět informovat o průběhu výstavby kanalizace. Musím se přiznat, že se velmi
těším na dobu, kdy budu moci psát i o něčem jiném. Teď už věřím, že se toho dočkám a téma
výstavby kanalizace nebude tím hlavním v mých
článcích. Od vydání posledního čísla občasníku
jsme se posunuli zase o kus dál. Stavba je zcela dokončena. Do konce října nabude právní moci dodatečné stavební povolení a hned potom můžeme
požádat o vydání kolaudačního souhlasu. Pokud
nenastane zásadní problém, bude kolaudační souhlas vydán do poloviny měsíce listopadu. Od této
chvíle může být zahájen provoz kanalizace. Pro
napojení na kanalizaci nebudete potřebovat žádnou projektovou dokumentaci a ani povolení ze
strany stavebního úřadu. Po dohodě obce a stavebního úřadu obec vyřizuje tzv. „hromadný územní
souhlas“, na základě kterého si můžete přípojky na
svých pozemcích realizovat. Z naši strany budeme
vyžadovat prakticky jen dvě věci. Kontrolu provedení přípojky před zásypem potrubí, kterou na požádání provede pověřený pracovník obce současně
s fotodokumentací a váš podpis smlouvy o likvidaci odpadních vod. Už jsem to psal několikrát,
ale ještě jednou upozorňuji, že do kanalizace patří
jen vody splaškové (koupelna, WC, kuchyně atd.),
nikoliv voda dešťová.
Stočné bude účtováno podle množství spotřebované vody za dané období. Údaje nám poskytnou SmVaK. Kolik zaplatí majitelé domů, kteří
používají studnu, je zatím v jednání. Stočné budete mít možnost zaplatit v hotovosti na Obecním
úřadě nebo poslat bankovním převodem. Přesná
výše stočného není zatím stanovena, ale předpokládáme, že bude přibližně stejná jako vodné.
Ještě se musím vrátit ke stavu hlavní silnice
procházející obcí po výstavbě kanalizace. Určitě
jste zaregistrovali utopená víka kanalizační šachet
a propady povrchu po výkopech. Správcem komu-

nikace je Správa a údržba silnic F-M (SÚS), která
taky silnici po stavbě přebírala. Podle dohody SÚS
a ﬁrmy Eurovia (zhotovitel stavby) budou utopená
víka šachet opravena do zimy a propady v komunikaci v příštím roce.
V současné době taky zpracováváme projektovou dokumentaci a zároveň vyřizujeme stavební
povolení na rozšíření splaškové kanalizace, a to
ve čtyřech samostatných úsecích v celkové délce
220 metrů, Jedná se prakticky o prodloužení stok
v ulicích, ve kterých nebyla kanalizace vystavena
až dokonce. Našim záměrem bylo zahájit práce
ještě letos, ale v této chvíli vím, že by se nepodařilo zahájit stavbu dřív než v prosinci, je praktičtější
odložit realizaci na jaro příštího roku.
Nevím jestli jste zaregistrovali dění kolem připravované změny katastrální hranice mezi obcí
Hukvaldy a obcí Fryčovice. Ke změně by mělo dojít
na žádost občanů Fryčovic, žijících v Krnalovicích.
Jednání probíhala v různých intenzitách už několik let. Nejintenzivněji však probíhají posledních
12 měsíců. Výsledkem je „Dohoda o změně hranic
obcí Fryčovice a Hukvaldy“. V této dohodě jsou
uvedeny podmínky pro změnu hranice, musí být
projednána a schválena zastupitelstvy obou obcí
a projednána s Katastrálním úřadem. V případě, že
by jedno ze zastupitelstev dohodu neodsouhlasilo,
tak ke změně hranice nedojde. Jednou z podmínek
obce Fryčovice, je i kompenzace ušlého území jiným územím o minimálně stejné výměře. Takže
v případě realizace změny dojde k převodu pozemků o výměře125 816 m2 z k.ú. Fryčovice do k.ú.
Rychaltice, a zároveň k převodu cca 137 555 m2
(bude upřesněno po geometrickém zaměření) pozemků z k.ú. Rychaltice do k.ú. Fryčovice. Všichni
majitelé pozemků stvrdili svůj souhlas s převodem
úředně ověřeným podpisem.
Děkuji všem vlastníkům pozemků na k.ú. Rychaltice, kteří pochopili celou situaci a souhlasili
s převodem do katastru Fryčovic.
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konstrukcí mostu přes Ondřejnici v Rychalticích
u pana Štefka a projekt na půdní vestavbu v ZŠ.
Jelikož se škola potýká s nedostatkem prostor pro
výuku, měly by v půdních prostorách vzniknout
dvě nové učebny, dva kabinety a sociální zařízení.

Nový most u veteriny v Dolním Sklenově.
V současné době dokončujeme projekt na výstavbu chodníku v Rychalticích, projekt na re-

V měsících srpen a září bylo provedeno rozdělení
kabelové sítě OIIS Hukvaldy na 5 segmentů (Rychaltice, Dolní Sklenov, Horní Sklenov, Drážky
+ Kolonie, Hukvaldy) a výměně vstupního serveru
– routeru, přes který prochází veškerý internetový
provoz obce. Těmito kroky byla zvýšena propustnost sítě pro přenos internetu k uživatelům.
Luděk Bujnošek, starosta

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE HUKVALDY
Rada obce se sešla ke svým jednáním v pěti termínech od 22. 6. - 7. 9. 2015
Na 13. jednání dne 22. 6. 2015 byly projednány nabídky firem na zpracování projektové
dokumentace „Rozšíření splaškové kanalizace
v obci Hukvaldy“, jako nejvýhodnější byla vybrána
nabídka ﬁrmy C.E.I.S CZ s.r.o. z Českého Těšína
za částku 125.840,-Kč a byla doporučena jako
nejvýhodnější investorovi stavby „Povodí Ondřejnice, odkanalizování obcí Fryčovice a Hukvaldy“
- Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice.
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Nejvýhodnější nabídku podala ﬁ rma STATIKA
PROJEKTY z Frýdku-Místku za celkovou částku
133.900,- Kč.
Dále RO projednávala nabídky na provedení
opravy WC na hřbitově v Rychalticích a zakázku
získala ﬁrma Jan Kosa z Fryčovic za částku 45.680,Kč. Oprava bude probíhat v měsících září-říjen.

Z důvodu velké poruchovosti provozu kabelové
sítě OIIS Hukvaldy a nutnosti rozdělení sítě na
segmenty bylo RO schváleno uvolnění plánovaných
prostředků z rozpočtu obce na provedení modernizace Obecního integrovaného informačního
systému.

V souvislosti s rekultivací skládky TKO Rada
obce schválila uzavření dodatku ke Smlouvě
o dílo se společností AWT Rekultivace z Havířova,
jejímž předmětem je úprava ceny po vzájemném
započtení více prací a méně prací za částku
7.898.622,43 Kč bez DPH a úprava termínu dokončení zakázky do 30. 10. 2015.

Rada obce rozhodla o podání žádosti o dotaci
v rámci vyhlášeného programu Moravskoslezským
krajem na zpracování projektové dokumentace
„Nástavba odborných učeben ve 4. NP ZŠ a MŠ
Leoše Janáčka Hukvaldy“, na její zpracování
vybrala firmu ASA Expert z Ostravy za cenu
8.500,- Kč bez DPH a zároveň uložila oslovit
ﬁrmy na zpracování této projektové dokumentace.

Rada obce schválila smlouvu o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí
v rámci operačního programu životní prostředí
o poskytnutí dotace ve výši 45.102,- Kč ze SFŽP
a 766.746,75 Kč ze státního rozpočtu na akci
„Rozšíření separace odpadů v obci Hukvaldy.
Předmětem dotace je pořízení velkoobjemových
kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad,

\şũĞŶ 2015

kontejnerů na kov a kompostérů do domácností.
Zároveň schválila uzavření smlouvy o vypůjčce
a darování zahradního kompostéru o objemu 900
l pro domácnosti a majitele nemovitostí na území
obce.
V souvislosti s výstavbou kanalizace RO schválila dodávku měřícího kompletu k Parshallovému
žlabu na šachtě Š 141 za cenu 109.207,- Kč
bez DPH.
Rada obce se také zabývala hodnocením cenových nabídek na zhotovení 2 kusů dvoukřídlých
kazetových jasanových vrat v hasičské zbrojnici na
Hukvaldech, nátěrem střechy na hasičské zbrojnici
v Rychalticích, opravou památníku obětem světových válek na Hukvaldech a výměnu oken a dveří
v budovách č.p. 4 a 5 na Hukvaldech.
Nejvýhodnější nabídku na výrobu dveří podala
ﬁrma pana Josefa Fajkuse za částku 99.057,- Kč,
na provedení nátěru střechy na hasičské zbrojnici
v Rychalticích firma DK Dremax z Příbora za
částku 47.795,- Kč včetně DPH, na opravu památníku obětem světových válek ﬁrma pana Martina
Bocka, reprodukčního sochaře z Vendryně za
částku 173.225,- Kč a na výměnu oken a dveří
v budovách č.p. 4 a 5 ﬁrma Window Holding a.s.,
Lázně Toušeň, pobočka Zašová za cenu 316.096,- Kč
včetně DPH.
Rada obce schválila nabídku pomoci místních občanů na vybudování zábradlí kolem řeky
Ondřejnice v blízkosti lávky vedoucí k restauraci na
Koupališti s tím, že obec uhradí náklady na materiál
a práce budou provedeny občany svépomocí.
Na jednání konaném dne 7. 9. 2015 Rada obce
projednávala žádost Biskupství ostravsko-opavského o odkoupení stavby občanské vybavenosti

Přátelské setkání v Krnalovicích
sobotu dne 15. 8. 2015 se konalo na Tobolově
louce v Krnalovicích již tradiční přátelské
posezení krnalovických občanů a jejich příznivců

– amﬁteátru v oboře s doporučujícím stanoviskem
Zastupitelstvu obce.
Rada obce souhlasila s nabídkou spolupořádání
Vánočního jarmarku pro dobrou věc, který se bude
konat na obecním pozemku na točně na Horním
Sklenově dne 21. 11. 2015, výtěžek celé akce bude
věnován Základní škole a mateřské škole Leoše
Janáčka na Hukvaldech.
Rada obce také schvalovala smlouvy na poskytnutí ﬁnančního daru ve výši 3.000,- Kč Českému
svazu včelařů, základní organizaci Rychaltice,
1.000,- Kč Záchranné stanici a centru ekologické
výchovy v Bartošovicích, 5.000,- Kč Mysliveckému
sdružení Hukvaldy a 1.000,- Kč integrovanému
centru ve Frýdku-Místku.
Rada obce rozhodla o podání žádosti o dotaci
z vyhlášeného dotačního titulu Ministerstva
životního prostředí, výzva č. 64 v rámci operačního programu ŽP 4.4. Zlepšení kvality prostředí
v sídlech na akci „ Kácení a výsadba stromů v obci
Hukvaldy“. Jako zpracovatele dotace určila společnost ASAP Managment CZ z Karviné.
Rada obce dále projednávala cenové nabídky
na zpracování projektové dokumentace na prodloužení místní komunikace na parc. č. 1243/1
v Dolním Sklenově, na zhotovení knihy J. V.
Sládka „Hukvaldská štafeta“ a opravu schodiště
Chatoviště-Koupaliště. Na zpracování projektové
dokumentace nejvýhodnější nabídku podala ﬁrma
Ing. Michala Slaniny z Frýdku-Místku za částku
39.000,- Kč, na vydání knihy Jana Václava Sládka
nakladatelství Czech Print Center za cenu 88 990,Kč včetně DPH a na provedení opravy schodiště
ﬁrmu KAHEMA za částku 340.044,- Kč včetně
DPH.
Ivana Hrčková, místostarostka

a přátel z jiných částí naší obce. Tentokrát na
rozdíl od loňského roku přálo i počasí, takže
přítomné děti se mohly vyřádit na skákacím
hradě. Všechny zúčastněné pak čekaly soutěže
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o palačinky s ovocem a se šlehačkou. A dokonce
nechyběla i bohatá tombola.
Celé odpoledne se velmi povedlo a těšíme se na
další pokračování v příštím roce.
Ivana Hrčková, místostarostka

ve střelbě ze vzduchovky a v zatloukání hřebíků
a dokonce i kurz klepání kosy. Velkým překvapení
byl příjezd členů Sboru dobrovolných hasičů
z Polanky nad Odrou, kteří předvedli zájemcům
jejich nové hasičské auto a dětem postříkali pro
zábavu téměř celou louku pěnou. Radost dětí
můžete vidět na přiložených fotkách.
Občer st vení si z ajist i li míst ní obč ané
a jako tradičně nechyběly „trynčky“ manželů
Ocelkov ých, k teř í letos rozšíř ili nabídk u

PAMÁTNÍK OBĚTEM 1. A 2. SVĚTOVÉ VÁLKY V RYCHALTICÍCH.
O tom, že by měly Rychaltice pomník obětem
1. světové války není nikde v kronikách žádný
záznam, jen se našla informace v pojednání pana
Tomančáka o historii Rychaltic, že Občanská
záložna věnovala na jeho vybudování 4 000 Kč.
Ve 2. světové válce zahynuli i rychaltičtí obyvatelé, kterým pak byla při oslavách 28. října 1946
odhalena pamětní deska naproti hasičské zbrojnici.
U ní byla pak podle pamětníků umístěna pravděpodobně dřevěná mohylka, kterou vyrobil ve své dílně
pan Alois Čajánek z Dolního Sklenova, věnovaná
na paměť rudoarmějců padlých při osvobozování
Rychaltic. Ti byli původně pohřbeni u zdi na rychaltickém hřbitově, kde byla původně i tato dřevěná
mohylka. Po exhumaci vojáků a jejich odvezení na
hřbitov do Frýdku-Místku pak mohylku přemístili
k pamětní desce k hasičské zbrojnici.
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V roce 1973 se píše v obecní kronice o postavení
nového pomníku, který byl vyroben ze světlé žuly,
jen s nápisem „ Obětem 1. a 2. světové války „ beze
jmen. Byl to sloupek a na něm rudá pěticípá hvězda,
po straně pak dvě nestejně široké i nestejně vysoké
desky. Koncem 80. let pak byla na základě požadavku členů tehdejšího Svazu protifašistických
bojovníků deska přebroušena a byla do ní zapsána
jména padlých spoluobčanů v obou světových
válkách. V této podobě je pomník dodnes, ale bez
pěticípé hvězdy, která byla v roce 1989 odstraněna.
Na rozdíl od pomníku hukvaldského, který se několikrát stěhoval, se nachází stále na stejném místě.
V roce 2002 bylo jeho okolí upraveno zároveň
s úpravami hřiště za bývalým kulturním domem.
Další oprava rychaltického památníku byla
provedena v roce 2015 kamenickou ﬁrmou pana
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Čištění bylo prováděno nejprve mokrou cestou
pomocí tlakové vody s buničinou, poté chemickou
cestou pomocí speciální čistící pasty a tlakové vody.
Očištěné povrchy korozí narušeného umělého
kamene byly konsolidovány zpev ňovacím
prostředkem na bázi esteru kyseliny křemičité
a to opakovaně do plného nasycení kamenné
hmoty.
Umělým kamenem byla doplněna místa
s úbytkem hmoty, stržené proﬁlační prvky, trhliny,
místa stržených druhotně doplněných dožívajících
tmelů a výplně spár.
Pro doplnění umělým kamenem byl namíchán
tmel, který se strukturou a barevností přizpůsobil
povaze a charakteru původního kamenného
materiálu.
Pro tmel byly použity frakce mramorových drtí
a tmel v hmotě byl plně probarven na světle stálými
anorganickými práškovými pigmenty.
Místa s úbytkem hmoty byla vyspravena nanášením tmelu a následného přebroušení.
Jaroslava Chovance z Lubojat na základě restaurátorského posudku pana Martina Bocka, reprodukčního sochaře.
Celá akce byla podpořena z rozpočtu Moravskoslezského kraje částkou 40 000,-Kč.
Památník obětem 1. a 2. světové války byl
v poměrně zachovalém stavu, statika díla
nebyla narušena. Celkově byl ale povrch památníku znečištěn ulpělými prachovými depozity,
mechy a zrněnkami. Výplně spár byly narušeny
a polychromie písma byla stržena, písmena byla
už méně čitelná.
Nejprve byly silně znečištěné povrchy umělého
kamene očištěny tlakovou vodou s regulací tlaku na
trysce. V této první fázi byl povrch kamene očištěn
od mechů, zrněnek a usazených zčernalých prachových depozitů. Následně byly snímány usazeniny
na nápisové desce.
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Velmi významná a ﬁnančně nejnáročnější pak
byla oprava písma, kde v mnohých místech už
bylo nečitelné a nevýrazné. Ke zlacení písma bylo
použito plátkové zlato 23/4 karátů a pozlacovačská
fermež Mixtion.

K hydrofobizaci byla použita bezbarvá, hydrofobizující impregnace v rozpouštědle pomocí
tlakového postřikovače.
Ivana Hrčková, místostarostka

Na závěr proběhla konečná povrchová úprava.
Povrchy kamene byly do nasycení napouštěny
organokřemičitým hydrofobizačním prostředkem,
který ochrání povrchy kamene před působením
vody na povrch díla a pronikáním vlhkosti do
hmoty kamene, zároveň na dlouhou dobu omezí
napadení povrchu kamene bioﬂórou.

PROBĚHLA DOBROVOLNICKÁ AKCE „UKLIĎME HUKVALDY“
Snad každý občan rád
vidí uklizenou obec. Proto
jsme se rozhodli něco udělat
pro zkulturnění Huk vald
a zorganizovali akci s názvem
„Ukliďme Hukvaldy“. V rámci
přípravy jsme procházeli
nejrůznější zákoutí naší obce
a zjišťovali, kde se nachází
pohozené odpadky, případně
menší „černé skládky“. Bylo
vidět, že úklid se rozhodně
vyplatí. Hukvaldy jsme schematicky rozdělili na 12 úseků
s předpokladem, že každý
úsek by vyčistila minimálně
dvoučlenná skupinka.
Termín jsme stanovili na
sobotu 20. 6. 2015 od 9 do
13 hodin. Jako pozvánka byl vytvořen plakátek.
Pozvánku jsme zveřejnili na Facebooku. Prostřednictvím předsedy KČT Hukvaldy Jiřího Strakoše
jsme požádali o pomoc také hukvaldské turisty, kteří
byli obesláni e-mailem. Oﬁciální sraz byl plánován u
oborní brány, turisté měli sraz u Tee-pee.
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Akce proběhla za pomoci
obecního úřadu Hukvaldy,
kter ý nám daroval modré
pytle na odpad a zapůjčil
přívěsný vozík na svoz naplněných py tlů. Dále obec
zajistila vytištění plakátku
a jeho vyvěšení na vývěsních
tabulích. Obci patří naše velké
díky.
A nast a la s ob ot a 2 0.
června 9 hodin. Počasí bylo
přímo ideální na práci venku
příjemná teplota, bez deště.
Akce se zúčastnilo celkem
8 lidí (včetně turistů), na
srazu jsme se rozdělili do
d vo u č l e n n ý c h s k u p i n e k
a domluvili jsme se, které
úseky projdeme. Vyčistili jsme pravý břeh Ondřejnice pod „Podlesím“ po karosárnu, dále lesíky
kolem koupaliště. Stranou nezůstala ani nově
budovaná turistická stezka „Jánáčkův chodníček“ v úseku od koupaliště, kolem bývalého
bistra, myslivecké chaty a kolem řeky směrem
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se jí více dobrovolníků. Tak bychom mohli projít
a vyčistit i vzdálenější místa. Příští ročník se uskuteční v brzkém jaře tak, aby nám práci neznepříjemňovala vzrostlá vegetace.
Děkujeme všem zúčastněným a do budoucna
úklidu obce zdar!

k „Vajtovi“. V průběhu prací jsme byli operativně
v telefonickém spojení. Nasbírali jsme celkem
10 plných pytlů a několik tašek nejrůznějšího odpadu
od plastů přes gumu, sklo, keramiku, plech až po
dráty. Nejkurioznějším nálezem byla lyže u Ondřejnice a několik žárovek uprostřed lesa :-).
Jak bylo domluveno s obecním úřadem, po ukončení úklidových prací jsme na obecním přívěsném
vozíku svezli všechen odpad k hukvaldskému dvoru,
odkud jej následující pondělí odvezli zaměstnanci
obce. Původně jsme chtěli odpad třídit, ale v tak
malém počtu lidí to v terénu nebylo možné. Snad
příště. Domluvili jsme se, že ve svém volném čase
během následujících 14 dnů vysbíráme úseky, které
jsme v oﬁciálním termínu nezvládli projít.

Na závěr si dovolíme reflektovat paradoxní
situaci, která nastala hned v pondělí po úklidu. Obec
vyvezla kontejnery na bioodpad, tak aby byly připraveny pro listí, trávu a další kompostovatelný materiál.
Vzápětí se v kontejnerech objevily staré dveře, cement
a další stavební suť. Sice lepší, než to hodit do lesa,
přesto nám to přijde smutné. Vždyť existuje tolik
možností. A vždy se dá domluvit, pracovníci obce
jsou tu od toho, aby poradili, pomohli... Neváhejme
se na ně s důvěrou obracet a neškoďme prosím sobě
ani přírodě!
Pavel Bělůnek a Jana Tomšíčková

Tato akce nebyla zdaleka první úklidovou akcí
na Hukvaldech. Do příštích let si přejeme, aby se
z „Ukliďme Hukvaldy“ stala tradice a zúčastnilo

DĚTSKÝ DEN POD TAKTOVKOU SDH RYCHALTICE.
Stejně jako v minulých letech, i letos přichystali
členové SDH Rychaltice kromě letního večera
také dětský den. V neděli 19. 7. 2015 byly v areálu
hřiště u hasičské zbrojnice připraveny soutěže pro
děti (běh s hadicí, střelba ze vzduchovky, skákání
v pytli, diskgolf atd.), kolo štěstí plné výher, skákací

hrad, bohaté občerstvení, předvedení požárního
útoku mladých hasičů a také ukázka hasičské techniky. Tu tentokrát přivezli hasiči z Frýdku – Místku,
jednalo se o automobilový žebřík a moderní
cisternu zn. Tatra. Během odpoledne mohli být
přítomní svědky toho, jak se hasiči připravují na
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„ostrý“ výjezd – to když byli povoláni k autonehodě. Naštěstí se ze zásahu včas vrátili a mohla
proběhnout ukázka vyprošťování z havarovaného
auta za pomoci hydraulického vyprošťovacího zařízení. Vyproštění provedli pod odborným dohledem
dva členové našeho hasičského sboru. Svoji tech-

niku přivezli ukázat i dobrovolní hasiči z Fryčovic.
Ti v závěru odpoledne vyrobili na hřišti pěnu, které
si nejen malí návštěvníci dosytosti užili. Navzdory
tropickému počasí byla účast hojná a hasiči se těší
na shledání i v příštím roce.
Markéta Kološová

NA KOLECH PO MÁCHOVĚ KRAJI, RALSKEM A KOKOŘÍNSKEM.
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Ve dnech 24. - 28. června 2015 podnikli
hukvaldští turisté cyklozájezd po Máchově kraji,
Ralskem a Kokořínskem. Po celý zájezd nám přálo
počasí, tudíž jsme navštívili ta nejzajímavější místa
v této krajině. Každý den byla naplánována nějaká
cykloetapa po zdejším kraji. A ať už jsme zamířili
k Máchovu jezeru, do bý valého vojenského
prostoru Ralsko či do oblasti Kokořínska, kochali
jsme se opravdu nádhernou přírodou, nabídkou
architektonických památek, přírodních zajímavostí, technických památek a zdejších přírodních
rezervací.
I samotné ubytování v rekreačním areálu Poslův
mlýn nám poskytlo příjemné zázemí, odkud jsme
vyráželi do blízkého i vzdálenějšího okolí.
V první den našeho cykloputování jsme projížděli krajinou kolem Mladé Boleslavi s historickými
památkami Zvířetice , Michalovce, starým městem

Mladé Boleslavi. Po celý den jsme měli jako na
dlani státní hrad Bezděz, který je dominantou
zdejšího kraje.
V dalším dni jsme se vydali na Ještěd a odtud
po stezkách Ralska. Opuštěná krajina Ralska
s krásnou přírodou, borovými lesy, skalními
hrádky na zdejších kopcích v nás zanechala
příjemné dojmy z pěkné cyklovyjížďky po tomto
docela zapomenutém kraji, a je pro cyklisty
doslova rájem.
V dalších dnech jsme si vyjeli kolem Máchova
jezera a navštívili jsme další zajímavá místa
zdejšího kraje. Nemohu zapomenout na trasu po
Kokořínsku – tato oblast, která se nachází nedaleko města Mělník v blízkosti hradu Kokořín,
jehož silueta dominuje krajině. Kokořínský důl
je jedním z nejkrásnějších údolí v České republice. Ústí do něj množství roklí s různorodými
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pískovcovými bloky a věžemi. Tajemně poetickou
krásu údolí umocňují malebná roubená stavení.
Z dalších míst, která jsme navštívili, musím
zmínit hrad Houska, rozhlednu Vrátenský vrch,
historické město Mělník se soutokem řek Labe
a Vltavy, opuštěné letiště Ralsko, zámky v Doksech
a Bělé pod Bezdězem, hrad Bezděz, průrvu Ploučnice, přírodní rezervaci Swamp, Břehyně-Pecopala, Provodínské kameny, psí kostely u Hradčan
či Hamerský rybník, kde se natáčel ﬁlm Dovolená

s Andělem. Potřebovali bychom mít aspoň ještě
týden volna, abychom mohli shlédnout všechny
zajímavosti ve zdejším kraji. Ale to je asi na další
zájezd.
Celý zájezd se nesl v duchu pohody z krásných
cyklovýletů a pěkného počasí.

Za KČT Hukvaldy
Slávek Koval

OPĚT JE TU TENIS.
Zdravím všechny skalní fanoušky tenisu.
Hlásím se po parném létě, abych Vás informovala
o dění na našich tenisových kurtech. O prázdninách
jsme opět nabídli dětem z naší obce aktivní odpočinek
na tenisových kurtech a troufnu si tvrdit, že už se stává
pravidlem, že někdo z našich sportovců této nabídky
vždy využije. Jsem za to ráda, neboť jak jinak by měly
děti trávit prázdniny, než aktivním pohybem.
Letošní léto jsme nezahájily tradičním turnajem
Old rice, který se pravidelně koná v měsíci červenci,
protože některé naše členky měly příjemnější starosti,
než běhat po kurtech, ale první turnaj se konal až na
konci prázdnin.
Poslední sobotu v měsíci srpnu jsme se sešly
na tradičním turnaji Prasklé rakety, abychom si
opět společně zasportovaly a užily si krásný den.
Kabinou se nesla vůně koláčů, závinů, ale i masa,
které si vždy na turnaj připravíme, a samozřejmě
nesměl chybět Bohemia sekt, kterým si připíjíme
na vítězství. Je krásné, že se pořád scházíme
v plném počtu, a i když některá z nás nemůže ráno,
tak přijde aspoň odpoledne. Po rozlosování do
párů jsme se pustily do hry a nedarovaly jsme si ani

míč. Zápasy byly napínavé a krásné, ale vítězem
může být jen jeden. Letošní Prasklé rakety vyhrály
matka Eva a dcera Marta Kučovy, které dokázaly
ve finálovém zápase porazit pár Pavla Kovalová
a Ivana Kapsiová. Jelikož jsme měly letos málo zápasů,
tak jsme v tento den stihly ještě jedno kolo turnaje
v obměněných sestavách. Tady si prvenství odnesl
silný pár Petr Laník a Marta Kučová. Tenisovou
sobotu jsme zakončily společným posezením před
kabinami a spokojeně jsme se rozešli do svých
domovů.
Já osobně děkuji všem děvčatům, že si
najdou na naše tenisové klání čas a účastní se ho
v hojném počtu. Musím však otevřeně přiznat, že
organizátorky dalších turnajů budou muset začít
přemýšlet o zdravotnické službě. Pokud nás totiž
někdo po skončení turnaje sleduje, tak se diví, že
jsme schopny vůbec hrát. My se ale nevzdáváme
a i když druhý den nemůže vstát z postele, opět se
těšíme na další turnaj. A to je správné.
Takže někdy příště na tenise zdar
Iva Kapsiová

TENISOVÉ MEMORIÁLY 2015
V sobotu 11.7. 2015 uspořádal tenisový oddíl TJ
SOKOL Hukvaldy tradiční turnaj čtyřher mužů, který
je otevřen pro tenisovou veřejnost z blízkého okolí. Byl
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to již 26. ročník Memoriálu Jaroslava Strakoše a 12.
ročník Memoriálu Zdeňka Adamovského. Turnaje
se zúčastnilo 20 hráčů, z toho domácích 9. Většina
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hráčů patří k pravidelným účastníkům turnaje
a nechyběl ani sedmnáctinásobný vítěz Petr
Kunčický z Ostravy. Hráči byli rozděleni do 2
skupin po pěti dvojicích, ve kterých se utkali
systémem každý s každým na jeden vítězný set. Do
ﬁnále postoupili první 2 dvojice z každé skupiny,
které se pak utkaly do kříže A1-B2, B1-A2.
Skupina A
1. Kaloč, Huťka
2. Lanča, Hložanka Zd.
3. Husárik, Bartoníček
4. Kunčický, Elbel,Č.
5. Kroča, Hinšt

4 body
2 body
2 body
1 bod
1 bod

Skupina B
1. Förster, Sedlář
2. Weber, Vašenda
3. Šplíchal, Gunfrovič
4. Toř, Huťka
5. Janošek, Solanský

4 body
3 body
2 body
1 bod
0 bodů

Přehled finálových výsledků :
A1) Kaloč, Huťka : B2) Weber, Vašenda

6:3

B1) Förster, Swdlář : A2) Lanča, Hložanka Zd. 7 : 6
V kategorii hráčů pod 50 let (Memoriál J.Strakoše)
zvítězila dvojice Roman Főrster a Roman Sedlář.
V kategorii nad 50 let (Memoriál Zdeňka Adamovského) obhájili loňské prvenství Zbyněk Kaloč
a Vladimír Huťka. Vítězové obdrželi upomínkové
ceny.
Na závěr se uskutečnilo ještě finále o absolutního
vítěze turnaje bez ohledu na věk hráčů. V tomto
ročníku byla sehrána řada vyrovnaných utkání,
ve kterých rozhodovala zkrácená hra. Ve skupině

A se rozhodovalo o finalistovi až v posledním utkání,
kdy byla za určitých okolností šance pro postup u tří
dvojic. Nakonec postoupili Lanča s Hložankou na úkor
dvojice Husárik-Bartoníček.
Ve finále o absolutního vítěze zvítězili hráči starší
kategorie Kaloč-Huťka nad Förstrem a Sedlářem,
a získali dárkový poukaz restaurace „U námořníka“.
Turnaj proběhl v dobrém sportovním duchu
a splnil i své společenské poslání se vzpomínkou
na zesnulé kamarády. Na své si přišli i diváci, kteří
některé výměny a zdařilé míče odměňovali bouřlivým
potleskem. Turnaj sponzorsky podpořili Vít Lanča
a Petr Eliáš, za což jim děkujeme. Děkuji rovněž
Jaroslavu Janoškovi a Janu Kozlovi, kteří se mnou
turnaj organizovali.
Tomáš Elbel

NOVÁ NAUČNÁ STEZKA LEOŠ JANÁČEK OČIMA DĚTÍ.
Nová naučná stezka Leoš Janáček očima dětí se
dokončuje a rádi bychom – Klub českých turistů
Hukvaldy - toto pozoruhodné dílo zpřístupnili
lidem. Oﬁciální otevření Naučné stezky proběhne
dne 3. října 2015 v odpoledních hodinách. Mohu
zatím přiblížit, že se to odehraje v sále ZŠ Leoše

Janáčka s kulturním programem. Podrobnosti
budou na letácích na informačních tabulích obce.
Dokončovací práce na stezce finišují: zbývá
dodělat: nainstalovat 4 ks map na výhledovém
místě na Vrších, nainstalovat informační tabule na
sloupky ( již se tisknou ), dodělat interaktivní herní
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akustické prvky u splavu Na koupališti (dendrafón)
a na Korýtkách ( xylofón ), dodat 3 ks laviček na
trase (splavu koupaliště, u sochy svatého Jana
Nepomuckého u lávky v Dolním Sklenově a u teepee), dokončit zpevnění plochy posezení„Kroužek
pod akáty u hukvaldského kostela“.
Při realizaci stezky přicházíme s novými nápady
na zvelebení míst v naší obci: podařilo se nám
realizovat odpočinkové místo u splavu Na koupališti
( 200m po proudu řeky ) - místo má své kouzlo
a velké kameny u splavu ( 13 ks ) mají svou symboliku
spojenou s Leošem Janáčkem a jeho tvorbou. Toto
místo jsme předali žákům zdejší základní školy
a je jen na nich, s jakým nápadem přijdou. Dále

jsme nainstalovali novou lavičku u studánky na
Korýtkách, novou lavičku na Janáčkově lavičce nad
Podlesím a opravili rozpadající se zeď u Janáčkovy
lavičky, instalujeme stojany pro kola na místech
u splavů ( U koupaliště a u splavu mezi teepee a sochou
sv. Nepomuka ).
Za celým projektem je práce dobrovolníků z řad
zdejších turistů, ale i ostatních občanů Hukvald, kteří
se připojili a pomohli nám při práci na stezce.
Chtěl bych tímto poděkovat za hukvaldské turisty
všem, kteří se na této akci podílejí.
Drahoslav Koval
koordinátor realizace NS Leoše Janáčka očima dětí

AUTOBUSEM S KDU-ČSL
V sobotu 8. 8. 2015 vyjela skupina třiceti
zájemců klimatizovaným autobusem na poznávací
zájezd na opavsko, konkrétně se zastávkami
v Opavě a Hradci nad Moravicí. Po příjezdu
na autobusovou zastávku Praskova jsme se
vydali směrem ke konkatedrále Panny Marie
Nanebevzaté. Jaké bylo naše překvapení, když
jsme po několika krocích narazili na vonící kvetoucí
strom, podobný jasanu. Včely byly nejen na květech
stromu, ale i na zemi, která byla pokryta drobnými
kvítky. Dodatečně bylo zjištěno, že se jednalo
o několik jerlínů japonských. V konkatedrále nás
s nestrojenou radostí uvítal hukvaldský rodák P.
Aleš Písařovic, který tam působí jako farní vikář.
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Co čert chtěl, dělníci, pracující v přilehlé ulici
překopli elektrické vedení, takže chrám byl bez
proudu. Mše svatá byla obětována za poutníky.
Následovala prohlídka chrámu s v ýkladem
a potom jsme se přemístili do jednoho z opavských
skvostů, barokního kostela sv. Vojtěcha na Dolním
náměstí. Po srdečném rozloučení s rodákem byl
vyhlášen rozchod, který účastníci využili k obědu
a prohlídce města. Někteří vystoupali na radniční
věž Hlásku a prohlédli si město z ptačí perspektivy,
jiní navštívili sady Leoše Janáčka, další si
odpočinuli v 35-ti stupňovém horku někde ve stínu
nebo se osvěžili u fungujících kašen. Náš pohyb po
celou dobu pozorně sledoval veliký portrét v rohu
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Horního náměstí, pod kterým stálo: „Miloš Zeman,
prezident České republiky“. Za dva dny skutečně
pan prezident Opavu navštívil.
Do Hradce nad Moravicí jsme dorazili před
čtrnáctou hodinou. Kromě aut stála na nádvoří
zámku bryčka s párem grošáků a kočím na
kozlíku s cylindrem na hlavě. Nejednalo se
o předem objednanou projížďku pro členy našeho
výboru, ale o dopravní prostředek pro nevěstu.
Čekání na prohlídku se poněkud protáhlo a tak
varhanice Klárka nelenila a v přilehlé kočárovně
zahrála na klavíru něco z Chopina a Bacha. Paní
průvodkyně se nám věnovala s velikou péčí. Původně
přemyslovský hrad byl později přestavěn. Pobýval
zde také významný německý hudební skladatel
Ludwig van Beethoven a na jeho počest se zde
každoročně koná festival vážné hudby Beethovenův
Hradec. Pánové si za smíchu ostatních vyzkoušeli,
jak by jim slušel klobouk cylindr z 19. století. Zámek
i jeho okolí za návštěvu opravdu stojí. Přes všechen

viditelný přepych bych život v takovém prostředí
ani roli šlechty nikomu nezáviděl.
Obdobný výjezd do Slezska organizovala
MO KDU-ČSL v roce 1976, ale jak pravil jeden
rabín: „Všecko je ináč“. Obdiv patří několika
osmdesátníkům, kteří osvědčili dobrou fyzickou
kondici a největší poděkování za organizaci zájezdu
zaslouží předseda br. Ing. Antonín Petratur.
Ing. Petr Bujnoch

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 V ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ
ŠKOLE LEOŠE JANÁČKA HUKVALDY BYL ZAHÁJEN
Nový školní rok jsme tradičně slavnostně
zahájili 1. září před budovou školy. Základní školu
navštěvuje 166 chlapců a děvčat a jedna žákyně
žijící dlouhodobě v zahraničí. Mateřská škola
má naplněnou kapacitu, je k dispozici 81 dětem.
Po dlouhých letech jsme mohli díky ﬁnančnímu
zajištění platu učitelky otevřít dvě první třídy.
Nastaly i změny v pedagogickém sboru a mezi
správními zaměstnanci.

Žáci naší školy se nadále vzdělávají podle
školního vzdělávacího programu „Držím se kořenů
života a rostu.“ Získávání nových vědomostí,
dovedností a zkušeností podpoří projekty, na
jejichž realizaci jsme získali ﬁnanční prostředky
z Evropské Unie a Ministerstva školství ČR.

Konkrétně pro uskutečnění projektu Komunitní škola 2 (Community school 2) se jedná o 921
308 korun. Vytvořeno bude čtyřicet čtenářských
dílen, které by měly pomoci zkvalitnit čtenářskou

gramotnost našich žáků, část z nich bude ověřena
v hodinách literatury. Obecní knihovna získá díky
zmíněnému projektu 200 nových knih pro děti
a mládež. Komunitní škola 2 ale obsahuje i klíčovou
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aktivitu Zahraniční jazykově vzdělávací pobyt pro
žáky. Čtyřiceti žákům 2. stupně školy a čtyřem
učitelům zdarma umožní ve druhém listopadovém
týdnu výukový pobyt v Bournemouthu na jihu
Velké Británie. Žáci absolvují mimo jiné devět
vyučovacích hodin anglického jazyka pod vedením
zkušených lektorů, seznámí se s britským školstvím,
historií i současností země. Navštíví i památky
v Londýně. Třetí aktivitou je Zahraniční jazykový
kurz pro učitele. Dalším čtyřem vyučujícím jsou
tak určeny dvoutýdenní vzdělávací kurzy pro
učitele anglického jazyka na jazykových školách
v Londýně. Naše škola se ale rozhodla účastnit i
projektu Technika nás baví (Having fun with
technology), který zajistí pro rozvoj technických
dovedností žáků na druhém stupni 212 481 korun.
V rámci jedné klíčové aktivity učitelé vytvoří
s žáky výrobek, postarají se o přípravu, vlastní
realizaci i zpracování závěrečného portfolia.
Školní dílna bude díky tomu vybavena zařízením
za 100 000 korun. Druhá klíčová aktivita je určena
rozvoji profesních dovedností učitelů pro výuku
zaměřenou na zlepšování technických dovedností
žáků základní školy. Finanční prostředky z ní
jsou určeny na vzdělávání učitelů technických
předmětů.

Koordinátorka obou projektů: Alena Lévová.
Naše škola bude také partnerem v projektu
Řemeslo má zlaté dno. Žákům má přiblížit
různé profese ve stavebních oborech, předat
jim informace o možnostech uplatnění, pomoci
posílit střední školství v těchto oborech a rozšířit
tak základnu mladých kvalitních řemeslníků.
Koordinátorka projektu: Marcela Jašková.

Čtvrtým rojektem je Erasmus+ (v inulosti
znám pod názvem Comenius). Škola na něj
získá 27 750 euro (cca 750 000 Kč). Jedná se
o projekt partnerství škol k problematice zdraví
a stravy ve společnosti, kde budeme spolupracovat
se školami v Turecku (hlavní koordinátor projektu),
Polsku, Maďarsku, Litvě, Španělsku a v České
republice. Naši žáci a učitelé tak budou mít
možnost vycestovat do uvedených zemí, aby
poznali jejich školství, historii a kulturu.
Koordinátoři projektu: Marcela Jašková a Marie
Škvarová.
Alena Lévová, ředitelka školy

LEZECKÝ KÁMEN

Jedním z nejpřirozenějších pohybů člověka
je lezení. Pomáhá mu roz v íjet motor ické
a koordinační schopnosti. Dětem na hřišti naší
školy bude proto k dispozici umělý lezecký
kámen. Nabídne jim nejen prospěšný pohyb
v dostatečném množství. Děti se totiž podvědomě,
tedy nenásilnou formou, naučí zodpovědnosti,
uvážlivému rozhodování a práci s vlastním tělem.
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Umělý kámen bude instalován díky dotaci
z Nadačního fondu Vítkovice Steel. Částku ve výši
padesát tisíc korun pro školu získal předseda TJ
Sokol Hukvaldy Slávek Koval. Děkujeme.

Alena Lévová
ředitelka školy
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TÝDEN S TENISEM NA HUKVALDECH

Zdejší tenisové kur t y patř ily ve třetím
prázdninovém týdnu deseti šikovným žákům.
A ž na jednoho se jednalo o děti naší školy.
Soustředění vedla paní Jitka Janošková. Malí
sportovci trénovali vždy dopoledne, a to ve
skupinách podle zdatnosti. Poslední den si navíc

užili hru „Hledání pokladů“. Počasí jim naštěstí
přálo. Ve středu sice trochu sprchlo, ale ve čtvrtek
a v pátek již krásně svítilo sluníčko. Paní trenérce
Jitce Janoškové moc děkujeme.
Marcela Jašková

HUKVALDŠTÍ BĚŽCI NA OSTRAVSKÉM MARATONU
V neděli 6. září 2015 se v Ostravě uskutečnil
54. ročník Ostravského maratonu. Mezi 2000
běžci přihlášenými v několika různých kategoriích
(běh na 5 km, 10 km, koloběh, štafeta, ½ maraton
a maraton) stanulo na startovní čáře i několik
hukvalďanů, kteří se
rozhodli změřit své
síly v ½ maratonu
(21,0 9 75 k m)
a maratonu (42,195
km).
Společný start
na obě vzdálenosti
byl naplánován na
10 hodin dopoledne
a ráno to s počasím
vypadalo všelijak.
Hustě pršelo a bylo
n e v l í d n o, t a k ž e

jsme si říkaly, jestli nebylo lepší si raději přispat.
Krátce před desátou najednou vysvitlo sluníčko
a výrazně se oteplilo. Hned jsme měly lepší náladu!
Protože spolu my holky běháme i normálně a jsme
všechny tři členkami Běžeckého spolku Hukvaldy,
řekly jsme si, že se
naši kamarádku,
která se rozhodla
běžet maraton,
pokusíme podpořit
a po doběhu do cíle ½
maratonu, na který
jsme byly přihlášené,
s ní poběžíme
i další okruh, tedy
m a r a t o n (r e s p .
chtěly jsme běžet
tak dlouho, dokud
budeme moci).
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Před startem se všechno zdálo jednoduché, ale
s přibývajícími kilometry se náš slib jevil jako čiré
bláznovství. Skvělá atmosféra a naše nezdolnost
nás nakonec vyhecovaly tak, že jsme se rozhodly
pokračovat i ve druhé půlce, tedy 21 km. A že nám
na posledních kilometrech bylo všelijak. Jenže to už
jsme to přece vzdát nemohly. Nakonec jsme do cíle
maratonu doběhly všechny tři, a to v krásném čase
4:51:06. S těžkýma nohama, ale s pocitem štěstí,
že jsme to dokázaly a překonaly samy sebe. A to je
na běhu to nejlepší. Běháte pro sebe, cíle si můžete
stanovit, jaké chcete, je to jen na vás, překonáte jen
sebe, děláte to pro sebe. Takže běhejte a přidejte se

k nám běžcům: Radce Březinové (1/2 maraton za
1:49:55), Jitce Janoškové (1/2 maraton za 1:56:48),
Jiřímu Škorvánkovi (1,2 maraton za 1:56:48),
Markétě Máchové (1,2 maraton za 1:54:44, maraton
za 4:51:06), Kateřině Eliášové (1/2 maraton za
2:12:09, maraton za 4:51:06) a Tereze Bartulcové
(maraton za 4:51:06), kterým moc gratuluji ke
skvělým časům.
Více informací na www.bezeckyspolekhukvaldy.
cz nebo na našem Facebooku Běžecký spolek
Hukvaldy.
Kateřina Eliášová

KLUB SENIORŮ INFORMUJE
První pololetí v klubu seniorů.
Poprvé jsme se sešli 8. ledna a popřáli si zdraví
a dobrou náladu v roce 2015. V březnu proběhla
výroční členská schůze, které se zúčastnil pan
Mgr. Luděk Bujnošek, starosta obce a paní Ing.
Ivana Hrčková - místostarostka. Jsme vděční za
jejich zájem. Daří se jim naši činnost obohacovat.
V prvním pololetí jsme vyslechli 5 přednášek.
Pan Zdeněk Hubeňák hovořil o významných
hukvaldských občanech, rodné škole Leoše
Janáčka, zajímavostech ze světa a událostech
spojených s osvobozováním republiky a Hukvald.
Pan Petr Sobotík vyprávěl o zážitcích z cestování. Vyprávění doplnil videozáznamem.
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Pan Petr Vondra připravil 6 krásných vycházek.
Někdy mu vypomohla paní Věra Orviská. Na
vycházkách jsme obdivovali krásy Hukvald,
Rychaltic a Sklenova. Na jaře, když se příroda
probouzí, s chutí vdechujeme příjemnou vůni
země, obdivujeme v ybar vení okolních lesů,
květin, rozkvetlou lísku i jívu. Bzukot včel zní jako
písnička, ke které se přidávají ptáci i kukačka.
V době, kdy na vycházce uvidíme první zvonky, si
říkáme: „Buď léto pozdraveno“. Krásná podívaná
byla na pole červeného jetele i zrajícího obilí. Je
konec léta, když obilí padne pod žacími stroji
a ze zlatého pole se stane strniště. Když vítr začne
foukat ze strnišť víme, že naše poslední vycházka
bude spojena s opékáním párků.
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Na myslivecké chatě jsme smažili vaječinu.
Chatu zajistil a vytopil pan Pavel Rek. Do příprav
se zapojili téměř všichni.

kulturní dům a vyhlídkovou věž, ze které se nabízí
pohled na panorama Beskyd s dominantou Lysé
Hory.

Blahopřání s písničkou si vyslechlo 9 členů, kteří
oslavili významné životní jubileum. Oslavencům
popřál pan Miroslav Bujnošek, předseda klubu a po
něm všichni přítomní. Písničkou potěšili oslavence
pan František Hrček, pan Zdeněk Hubeňák a pan
Julius Rek.

Druhý zájezd se konal 8. čer vna. Pr vní
zastávka byla v Loučkách, kde stojí vodní mlýn
Wesselsk ý. Výklad o historii mlýna i rodu
mlynářů přednesli manželé Královi. První zmínka
o vlastnictví mlýna je z roku 1545. Jádrem
rozsáhlého areálu je funkční mlýnská technologie,
obno-vená transmise pro přenos síly z vodního kola na stroje v hospodářství. Vodní náhon
k mlýnu měří 2,72 km. Dnes se tam netradičně
snoubí technika, věda, poznání i kultura.

Uskutečnili jsme 2 zájezdy. Jejich přípravu
a průběh zajistili paní Jana Holubová a pan
Petr Sobotík. V dubnu jsme z Polska jeli na
Žermanickou přehradu. Průvodcem byl pan
Vojtěch Pěluch. Nádrž
Žermanice byla budována
v l e t e c h 1951-1956 ,
do tr valého provoz u
předána v roce 1967.
Přehrada zajišťuje
vodu pro ostravsk ý
průmysl. Účelem nádrže
je také ochrana před
p ovo dněmi a v ý roba
elektrické energie. Dech
beroucí byla prohlídka
přehradního tělesa. Na
pravém břehu přehrady
se rozkládají Soběšovice. S historií i současností
Soběšovic nás seznámil starosta obce pan Karel
Obluk. Po přivítání nás zavedl do kostela Navštívení
Panny Marie. Dějiny kostela jsou rozděleny do
dvou období. Dřevěný kostel stál v Soběšovicích
od nepaměti. Na jaře roku 1957 byl rozebrán
z důvodu výstavby vodní nádrže Žermanice.
V témže roce proběhlo svěcení základního
kamene a v říjnu roku 1961 byl nový kostel
vysvěcen. V létě 2009 byl opraven za přispění
fondů EU. Z původního kostela je obraz Navštívení
Panny Marie, křtitelnice a zvon. Z kostela jsme
procházkou došli k nově postavenému domu
s pečovatelskou službou. Byli jsme srdečně
přivítáni a pohoštěni. Cestou k autobusu nám
pan Obluk ukázal novou budovu obecního úřadu,

Z Louček jsme jeli
do Dobroslavic. Tam
stojí domeček, ve kterém
je 650 porcelánových
panenek. Jsou v různých
velikostech a v různých
českých, slovenských
i zahraničních krojích.
Obdivovali jsme všechny.
Na ž e h l e n á m i m i n a ,
ž e n i c h y, n e vě s t y,
kuchaře, kominík y
a hlavně šikovné ruce
majitelky, která podle
předloh a hodinářské lupy kroje zhotovuje.
Po obědě v nákupním centru Globus nás čekala
prohlídka Planetária v Krásném Poli. V nově
upravených prostorách jsou zajímavé expozice.
Na závěr jsme shlédli ﬁlm Lichtmond 2: Universe
of Light.
S činností klubu jsme spokojeni. Na klubovní
čtvrtky se těšíme. V plánu na 2. pololetí jsou další
zajímavé akce. Srdečně zveme všechny seniory
mezi nás.
Přijďte, bude nás víc!

Za klub seniorů
Marie Vašendová
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Jste aktivní senior? Přijďte se opět
posadit do lavic!
GOODWILL – vyšší odborná škola, s. r. o.
ve spolupráci s Městskou policií F-M otevírá ve
Frýdku-Místku od září 2015 první ročník Seniorské
akademie se zaměřením na Cestovní ruch
a prevenci občanů. Stačí pouze vyplnit přihlášku,
kterou naleznete na svém obecním úřadě, na
stránkách www.vos-goodwill.cz nebo přímo
ve VOŠ GOODWILL, ul. P. Holého 400, F-M
a můžete začít studovat jeden z nejzajímavějších
oborů – Cestovní ruch. Studium bude probíhat
1x týdně 3 vyučovací hodiny, mezi kterými se
budete moci občerstvit dobrou kávou a koláčky.
Studium bude rozděleno na semestry, 1 rok má dva
semestry po 10 setkáních, součástí jsou také 2 – 3
exkurze a semestr zakončíte zkouškami, které Vám
budou zapsány do studijního průkazu. Za semestr
zaplatíte pouze 500,- Kč.
Špičkoví lektoři Vám budou poutavě přednášet
například o našich dějinách, zeměpisu naší
země, ale i Evropy a celého světa, abyste poznali
atraktivity, za kterými můžete cestovat; dozvíte se,
jak fungují hotely, cestovní kanceláře, letiště, ale
také se seznámíte s rodinným právem, ekonomií,

marketingem a mnoha dalšími zajímav ými
předměty. Veškerá výuka je maximálně prakticky
orientována.
Každý školní rok bude slavnostně zahájen
imatrikulací v Rytířském sále frýdeckého zámku,
kde obdržíte studijní průkaz a imatrikulační list.
Po ukončení ročníku tamtéž obdržíte certiﬁkát
s přehledem vystudovaných předmětů. V případě
zájmu můžete postoupit do dalšího ročníku, kde na
Vás budou čekat nové zajímavé informace z různých
oblastí. Absolvujete-li všechny 3 ročníky, po třech
letech budete slavnostně promováni za účasti
primátora Frýdku-Místku a dalších významných
hostů, výstupem bude závěrečný certiﬁkát.
Během studia se setkáte s novými lidmi,
v rámci exkurzí navštívíte zajímavá místa, na
chvíli zapomenete na všední starosti a zase bude
o čem vyprávět rodině! Svůj čas strávíte aktivně,
s příjemným pocitem, že na vzdělávání není nikdy
pozdě.
Těšíme se na Vás
RNDr. Kamila Slováková, Ph.D., ředitelka školy;
Bc. Lenka Biolková, manažer prevence kriminality
Městské policie F-M a tým nadšených lektorů

DÁLE O LIŠCE BYSTROUŠCE
Od krádeže lišky Bystroušky už plynula nějaká
doba, ale stále si ji návštěvníci obory připomínají.
Chodí k balvanům v oboře, vzpomínají, jsou
smutní, jsou stále i rozhořčeni, že se něco takového mohlo stát.
Asi za týden po zprávě o zcizení bronzového
odlitku Lišky Bystroušky vysílal ostravský rozhlas
pořad redaktorky Ivy Pískalové s názvem Koktejl.
Hostem v něm byl vnuk tvůrce návrhu sochaře
Karla Vávry, vysokoškolský pedagog pan Marek
Penhaker. Vyprávěl velmi zajímavě nejen o vzniku
pomníku lišky Bystroušky, ale také o svém dědovi,
sochaři Karlu Vávrovi.
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Přesto mnoho věcí kolem sochy stále zůstalo
neobjasněno. Kupříkladu to, pokolikáté byla liška
ukradena. První, sádrovou, patinovanou, kterou
ale nevytvořil sochař Karel Vávra, jak uvedl
v rozhovoru jeho vnuk, a která také jinak vypadala,
možná někdo poškodil nebo ukradl. Neví se, kdo
byl autorem první Lišky a také, kde a kým byla
vyrobena. Každopádně popud ji naproti amﬁteátru
umístit na počest prvého uvedení Janáčkovy
opery Příhody lišky Bystroušky vyšel od myslivců
a lesníků. O tom ostatně na fotograﬁi vypovídá
deska s věnováním na vedlejším balvanu. Biskupství
ostravsko-opavské ji v loňském roce do majetku
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získalo spolu s pozemkem v hukvaldské oboře,
na němž stála a jako vlastník se k soše přihlásilo.
Přislíbilo ji obnovit, a to do takové podoby, jakou
měla před krádeží.
Co se dosud všeobecně nevědělo a z rozhovoru
s panem Markem Penhakerem jsme se mohli
dovědět, bylo kupříkladu to, že akademický malíř
Jan Václav Sládek, člen Mysliveckého sdružení
v naší obci, jeden z iniciátorů pořízení druhého
pomníku Lišky, byl osobním přítelem sochaře
Karla Vávry, který byl podle vzpomínek pana
Penhakera také nadšeným myslivcem. Sochař
Karel Vávra na Hukvaldy jezdíval, do obory, kterou
měl rád, také chodil. Navštěvoval i Mistra Jana
Václava Sládka. Lišky v hukvaldské oboře snad
viděl, proto je jeho socha tak věrohodná. Vlastně
byla, to dokazuje spousta fotograﬁí, které zatím
po ní zbyly.
Moderátorka paní Pískalová se pana Penhakera
zeptala, jestli jeho dědeček vyslovil, že kdo lišce
pohladí čumáček a špičku ocásku a něco si přeje,
přání se mu splní. Liška skutečně měla vyleštěný
čenich i konec ocásku. On se nedomnívá, že to byla

myšlenka jeho dědy, myslí si, že by byl potěšen, že
Lišku lidé takto chápou a přisoudili jí takovou moc.
Na závěr trochu optimismu. Podle sdělení
mluvčího Ostravsko-opavského biskupství by se
socha lišky Bystroušky měla do obory do konce
roku vrátit. Pro Právo to sdělil dne 1. srpna mluvčí
Biskupství Pavel Siuda: „Už teď je jasné, že bude
vyrobena kopie z peněz pojišťovny, která po krádeži
uznala nárok na pojistné plnění. Peníze z pojistky
budou plně postačovat. Biskupství kromě toho na
vlastní náklady udělá terénní úpravy tak, aby nová
liška byla lépe přístupná pro turisty“. Podotkl také,
že nový bronzový odlitek bude zabezpečen proti
krádeži. O jakou formu zabezpečení půjde, ale
nespeciﬁkoval, protože to se zatím řeší. Zatím není
jasné, kdo novou lišku a pamětní desku zhotoví,
biskupství ale nebude vypisovat žádnou soutěž.
„V budoucích týdnech budeme řešit, jaká
technologie se použije, zda půjdeme cestou
počítačového 3D modelování, anebo sochař vyrobí
kopii klasickou cestou na základě fotografií,“
doplnil Pavel Siuda.
Karla Klečková

LADISLAV DRYÁK
Domovem je vesnička Dolní Sklenov
a rodný kraj pod
Beskydami. Domovem
je pro něj i německé
město Düsseldorf, ve
kterém žije mnoho let.
Narodil se 12. 7.
1930 v Dolním
Sklenově. Od mládí
se zajímal o výtvarné
umění. Brzy po válce se chtěl přihlásit do učení
k akademickému malíři Janu Václavu Sládkovi,
bohužel Mistr Sládek tehdy nikoho nepřijímal.
Proto Ladislav Dryák nastoupil do umělecko-průmyslového ateliéru Aloise Drobného v Místku na
Frýdlantské ulici.

Po absolutoriu v roce 1949 Ladislav Dryák
pracoval jako grafik – návrhář ve firmě MZE
Frýdlant nad Ostravicí. Později dálkově studoval
u profesora Purkrabka v Praze. V letech 1954-1964
pracoval jako jevištní výtvarník a malíř dekorací
v Těšínském divadle a následně až do roku 1969
v Kovoně Karviná jako graﬁk a návrhář reklamních
materiálů.
Pro sv ůj odmítav ý postoj ke komunistickému režimu byl podstatnou část svého života
persekuován, vyloučen z SČVU a ČFVU a nesměl
vystavovat a prodávat obrazy ve výstavních síních.
V období Pražského jara emigroval na západ.
Ocitl se mimo svou vlast, kterou tolik miloval,
bez rodiny, bez dětí – bez jemu blízkých. Až po
sedmi letech se mohla manželka s dětmi za ním
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Do té doby nepříliš výrazné a nijak pojmenované
okolí kina Petra Bezruče na sídlišti Riviéra se jako
mávnutím kouzelného proutku proměnilo a stalo
se centrem pozornosti občanů Frýdku – Místku.
Poprvé vystavoval v Galerii Langův dům ve
Frýdku – Místku obrazy, které věnoval městu
Frýdku – Místku. Výstava obrazů a kreseb 1952
– 2002 v Knihovně v Šenovském muzeu byla jeho
druhou autorskou výstavou v České republice.
Výstava přibližuje výběr z autorovy celoživotní
tvorby, dále etnograﬁcké studie z rodného kraje,
studie z Těšínska, portréty osobností evropské
kultury, ilustrace k autorem oblíbeným příběhům
Dona Quijote apod.
Ačkoli se autor z vážných zdravotních důvodů
nemohl zúčastnit zahájení šenovské výstavy,
pomyslně návštěvníkům adresoval poselství
evropského humanismu a poselství rodnému kraji:
vystěhovat. Musela tak učinit do 24 hodin a veškerý
rodinný majetek zanechat v ČSR.
Do ČSR se Ladislav Dryák poprvé přijel podívat
až v polovině devadesátých let minulého století.
V současné době Ladislav Dryák žije a působí
v Německu ve městě Düsseldorf a jako svobodný
výtvarník spolupracuje s různými evropskými
institucemi. Jako první Čech byl vyznamenán
FIME – Akademií v Oberhausenu diplomem
a medailí „DANS LA LIBERTE – LA PAIX –
LA FRATERNITÉ“ za příspěvky ke spolupráci
v evropském hnutí.
V roce 2000 autor získal 1. cenu v mezinárodní
soutěži vypsané evropským parlamentem ve
Strasburgu za plakát „EUROPA 2000 – EUROPA
TERRA NOSTRA“
Další ocenění obdržel za sochu EUROPA
2000, která měla původně stát před Akademií
v Oberhausenu – Saarbrückenu, později na
Rudém náměstí v Moskvě., a na jaře v roce 2003
byla deﬁnitivně umístěna ve Frýdku – Místku na
prostranství nazvaném „Prostranství Evropy“.
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„Kdo byl jednou zapsán na černé listině jako
kontrarevoluční živel, tak rozsudek i po dlouhých
letech musel být vykonán, třeba i na příslušnících
rodiny. Mordci nebyli dosud potrestáni … Před
nelehkými setkáními vidím aroganci, ironii,
puntičkářství, nátlak i šílené zvyky, vidím ticho,
němotu, apatii, ochrnutí a všechny tyto klamy,
které se lidé naučili používat jako štít, aby skryli
svůj strach.“
Trvalá instalace jeho starších prací ve starém
hotelu na Vlčině ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Od roku 1969 do roku 1999 podnikl mnoho
studijních cest po Holandsku, Belgii, Španělsku,
Francii, Německu, Lucembursku, Dánsku a Itálii.
Ladislav Dryák byl pevně rozhodnut opustit
svůj druhý domov v Německu a chtěl se navrátit
zpět do rodného kraje. Jeho sen se zatím neuskutečnil.

Zapsala Iva Jílková
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LUBOMÍR REK
Ohlédnutí za životem a koníčkem
jednoho našeho občana.
Lubomír Rek.
Narodil se v Kopři-v nici. k us život a
prožil také na
Huk valdech. Před
několika lety jsme
ho doprovodili na
poslední cestě na
hukvaldský hřbitov.
Letos by se dožil
90 let. Svůj život
věnoval automobilům, zejména automobilům
značky Tatra. 603, do kterých usedal jako spolujezdec v mnoho soutěžích.
Lubomír Rek, vynikající navigátor, manažer
továrního týmu Tatra a také jezdec. Bydlel
v bezprostřední blízkosti továrny Tatra, od malička
měl denní kontakt s automobily vyjíždějícími
z vrat továrny, jeho otec byl zaměstnán v závodě
Tatra a měl známosti s řidiči. To vše Lubomíru
Rekovi tak velmi přiblížilo auta a dění kolem
nich, že to nemohlo skončit jinak, než láskou
k automobilům na celý život.
V létech 1940-1945 vystudoval průmyslovou
školu v Ostravě a Brně, z toho půl roku na přelomu
let 1943-1944 v Berlíně u Technische Nothilfe, kam
byl nasazen v rámci školy.
Mezi jeho koníčky patřila modelařina, lyžování,
plavání a bezmotorové létání na kopřivnickém
plachtařském letišti, kde působil i jako instruktor
a náčelník letiště.
Po ukončení vojenské základní služby nastoupil do zkušebny osobních vozidel, kde se
v roce 1949 poprvé setkal se soutěžními a závodními
vozy Tatra. Jeho první soutěží byla v roce 1949
Velká jihočeská soutěž v Českých Budějovicích, kde

usedl na sedadlo spolujezdce v posádce Kopečný Rek na voze T600 a ihned excelovali ziskem zlaté
medaile.
Největšího úspěchu, kterého si cení, dosáhl
Lubomír Rek v listopadu 1959 v posádce Mark Rek na voze T603 v soutěži Tour de Belgique. Jelo
se jeden den a dvě noci, byla to nejsložitější navigační
soutěž, která se jela za trvalé mlhy a posádka Mark
- Rek skončila na 9. místě v celkovém pořadí a 1. ze
zahraničních posádek.
Za svůj druhý největší úspěch považoval Velkou
Alpsko-Rakouskou jízdu v roce 1959, kde opět
v posádce Mark - Rek na voze T603 získal první
místo a zlatou medaili v týmech .
V létech 1950 - 1967 absolvoval jako navigátor
a druhý pilot desítky zahraničních a domácích
soutěží včetně několika mistrovství republiky
v posádkách s jezdci Markem, Veřmiřovským,
Facem a Chovancem. V roce 1963 byl členem
posádk y Mark - Rek v pr vním ze slavných
Marathonů de la Route, tenkrát ještě pořádaným
na otevřených silnicích pod názvem Liege - Soﬁa
- Liege. I přes nedokončení tohoto maratonu
pro havárii způsobenou prasklou pneumatikou
načerpal cenné zkušenosti, které zúročil v dalších
ročnících Maratonů de la Route jako „Týmový
manažer“ továrních jezdců Tatra. Naposledy
v ostré soutěži usedl na sedadlo spolujezdce do
Tatry 603, jak jinak než vedle svého nejlepšího
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kamaráda a přítele Aloise Marka, ve Wartburg
Rallye v roce 1967.

hlavně v oblasti motorů. Účastnil se plánování
a přípravy první soutěže Paris - Dakar s vozy Tatra.

Před startem Mistrovské soutěže Kopřivnice
1963, Lubomír Rek (vpravo) startoval v posádce
s Aloisem Markem. Na snímku vlevo Adolf Veřmiřovský.

Ani po odchodu do důchodu však automobilový sport neopustil. Bedlivě sledoval soutěžní
automobilový sport, vedl rychlostní zkoušky
na třech ročnících Barum Rallye. Pro jeden
z ročníků Barum Rallye objevil a vymyslel společně
s Lumírem Galiou RZ Trúba, která se však poprvé
dostala do Valašské Rallye v roce 2008 a všichni
jezdci si jí velice pochvalovali jako jezdecky
velice zajímavou. Stále sledoval automobilové
veteránské dění, spolu s Aloisem Markem se
v roce 1987 zúčastnil s vozem T603 Rallye Vídeň
- Kopřivnice a třech ročníků Memoriálu Josefa
Veřmiřovského. Sv ým odborným dohledem
a radami občas napomáhal ve ﬁrmě Ecorra při
renovacích a stavbách veteránů, zejména těch
závodních.

Po ukončení aktivní činnosti na soutěžích se
podílel s V. Lebedou na řízení doprovodu a plánoval
účasti továrních jezdců Tatra v soutěžích. Dále se
účastnil na stavbě soutěžních a závodních vozů,

Vybrala Karla Klečková

NÁVŠTĚVA Z LONDÝNA
V době konání XXII. ročníku Mezinárodního
hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy naši obec
navštívili členové anglické dobročinné organizace
„ THE MUSICIANS‘ COMPANY“ se sídlem
v Londýně.

Leoše Janáčka na téma Janáček a Hukvaldy.
Atmosféru velmi přátelské besedy umocnila
výstava obrazů Jana Václava Sládka.

Organizace navazuje na dlouholetou tradici
podpory hudebních umělců v oblasti vážné hudby
a její historie sahá až do 16. století. Členové
organizace během svého pobytu na Hukvaldech
kromě návštěvy mnoha koncertů také zavítali
na obecní úřad, kde se setkali se zástupci obce
a při přátelském posezení projednali možnosti
další spolupráce a podpory hudebních počinů na
Hukvaldech. Čestná ředitelka společnosti Kathleen
Duncan předala při této příležitosti pořadatelům
festivalu ﬁnanční dar ve výši 25.000 korun na jeho
další rozvoj.

Ivana Hrčková, místostarostka

Následně se pak hosté zúčastnili setkání
s hukvaldskými občany v galerii rodného domu
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Fotograﬁe z této návštěvy nalezneta na obálce
zpravodaje.
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OBECNÍ KNIHOVNA INFORMUJE
PROMÍTÁNÍ S KNIHOVNOU
V červenci, v srpnu a v září pořádala knihovna
promítání dokumentárních filmů z projektu
Promítej i t y!, kter ý zpřístupňuje zdarma
snímky z festivalu Jeden svět. Dokumenty spolu
s doprovodný mi materiály jsou přístupné
komukoliv, kdo má zájem je zhlédnout nebo
promítnout publiku ve svém okolí. Projekt má
v nabídce 31 ﬁlmů. A tak bude mít i nadále knihovna
z čeho vybírat a už teď plánuje další projekce.

Návštěvníci se například dozvěděli, s čím se
cestovatelé na svých výpravách potýkají a jaké
cestovatelské sny ještě mají.
O filmu s názvem Z popelnice do lednice si
přijeli v srpnu povídat farmářky Iva Ličková
a Vlaďka Krsičková. Téma plýtvání jídlem bylo
v dokumentu zpracováno opravdu podrobně a tak se
diváci mohli dozvědět zarážející fakta o ohromném
množství jídla, které celosvětově míří na skládky.
A také o tom, jak je zásobování supermarketů
ekologicky náročné. Farmářky pak návštěvníky
seznámily s takzvaným bedýnkováním, kdy se
k zákazníkům dostává čerstvá a lokální zelenina.

Na těch prázdninových knihovna spolupracovala s hukvaldským Klubem českých turistů
a konaly se pod lipami u Červenků na zahradě.
Letní atmosféra přímo vybízela k tomu, opéct si
před projekcí špekáček. K oběma dokumentům se
pak rozvinula i živá debata.
K prvnímu dokumentu s názvem Duchové
moře přijali pozvání místní cestovatelé – manželé
Štolfovi a Petr Laník. Jejich vyprávění o cestování
a objevování místních zajímavostí bylo inspirativní.

Dokument, který se promítal v září v knihovně,
se věnoval tématu aktivního stáří. Diváci se
seznámili s pěti atlety, jenž se ve skromných
podmínkách připravují na 18. mezinárodní
seniorské mistrovství světa ve finském Lahti.
Jedním z nich byl i 82letý skokan do výšky Jiří
Soukup z Hradce Králové. Hostem debaty byla
tentokrát Klára Nehodová z projektu Virtuální
univerzity třetího věku. Seznámila návštěvníky
s projektem, který si klade za cíl nabízet seniorům
vzdělávací kurzy a pravidelně i zajímavý program.

Zuzana Jurečková, knihovnice
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

MIKULÁŠSKÝ VEČÍREK
21.11. 2015 v 19 30 hod.
v sále ZŠ L. Janáčka
mikulášská tombola
čertovské občerstvení
andělské vystoupení skupiny MARAS a REBEL
vstupné 120,- Kč
Předprodej v hospodě U VAJTA 14.11. od 10 do 11 hod.
Kdo v pytli nechce být, symbol MIKULÁŠE, ANDĚLA či ČERTA musí mí ...
Kontakt: Světlana Kornetová 724194655
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Pozor na dočasně vyřazená vozidla– tzv. „depozit“.
Nahlášení dočasně vyřazeného vozidla do konce
roku 2015
Pokud vlastníte auto, které bylo dočasně vyřazeno
z provozu před 30. červnem 2013 (je v depozitu),
musíte přijít do konce roku 2015 na úřad a sdělit, kde
vozidlo je a jaký je účel jeho využití. Pokud termín
nestihnete, vozidlo administrativně zanikne a už
nepůjde přihlásit.

V pozdějších případech dočasného vyřazení (po
polovině roku 2013) máte rovněž povinnost nahlásit údaje o vozidlu, avšak nehrozí administrativní
zánik vozu, nýbrž ﬁnanční sankce.

Zdroj: Ministerstvo dopravy
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NEBEZPEČNÉ ODPADY:
rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, 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,

Sběr použitých pneumatik
použité pneumatiky bude možno ukládat

od 21. do 23. října 2015
na sběrné místo pouze u
hasičské zbrojnice v Rychalticích.
Pneumatiky budou odvezeny 24. 10. 2015
Pneumatiky odkládejte pouze bez kovových ráfků.
Prosíme neukládejte odpad na sběrná místa
mimo určenou dobu.

Ivana Hrčková, místostarostka
26
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Sběr nebezpečného
a velkoobjemového odpadu
sobota 24.10.2015
Harmonogram sběru:
Rychaltice – hasičárna
Dolní Sklenov - u školy
Dolní Sklenov - u karosárny
Hukvaldy – pod Jednotou
Horní Sklenov – Bosňa(točna)

8:00 – 8:45 hodin
9:00 – 9:30 hodin
9:45 – 10:15 hodin
10:30 – 11:15 hodin
12:00 – 12:30 hodin

Prosíme, neukládejte nebezpečný a
velkoobjemový odpad na sběrná místa
mimo výše určenou dobu.
Upozorňujeme občany, že v rámci tohoto sběru nebude odebíráno žádné elektrozařízení.
Vyřazené elektrické zařízení se odebírá bezplatně v místě zpětného odběru na Obecním
úřadě během celého roku. Prosíme občany o využívání této služby.

REKLAMA
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KÁCENÍ STROMŮ
KÁCENÍ STROMŮ, OŘEZY
FRÉZOVÁNÍ PAŘEZŮ
MULČOVÁNÍ TRÁVNÍKŮ
VČETNĚ SVAHU

Tel.: 733 668 530
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Naši letošní prvňáci při nástupu do školy 1. 9. 2015.
Přejeme hodně úspěchů na začátku tak důležité životní etapy !
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