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SLOVO STAROSTY
Informace ke kanalizaci v naší obci
Vážení občané,
dne 3. 12. 2015 byla zkolaudována stavba
„Povodí Ondřejnice – odkanalizování obcí
Fryčovice a Hukvaldy“. Pro připomenutí – Vláda
ČR se zavázala, že sídla nad 2.000 obyvatel budou
odkanalizována. Z důvodu zvýšení šancí na získání
dotací z fondů Evropské unie bylo rozhodnuto,
že žadatelem o dotaci bude Sdružení měst a obcí
povodí Ondřejnice. Obec Hukvaldy je členem výše
jmenovaného sdružení již od roku 1992. Projektové

práce na této stavbě začaly v roce 2007. V roce 2008
bylo vydáno stavební povolení a po získání dotací
se začalo v roce 2013 s realizací celého projektu.
K dnešnímu dni můžeme konstatovat, že máme
v rámci celé stavby postaveno přes 34 km kanalizace v celkové hodnotě blížící se 215 000 000,- Kč
bez DPH.
Z předchozích řádků je zřejmé, o jak náročnou
stavbu se po všech stránkách jedná.

Legislativa
Budování a provozování kanalizační sítě je
vázáno mnoha zákony, směrnicemi a normami.
Dle platné legislativy v oblasti životního prostředí
je důležitým východiskem ustanovení, že každý,
kdo produkuje odpadní vody, musí zajistit jejich
likvidaci v souladu se zákonem. Tento požadavek
se týká jak jednotlivých domácností, tak podnikatelských subjektů a obcí. Provozovatelem splaškové
kanalizace v naší obci bude Sdružení měst a obcí
povodí Ondřejnice, předsedou sdružení je starosta
obce Stará Ves nad Ondřejnicí Ing. Dalibor
Dvořák, osobou odpovědnou za provozování bude
jmenován p. Tomáš Daněk, který má požadovanou
kvalifikaci a již tuto funkci vykonává v obci Stará
Ves nad Ondřejnicí.
Následující text se týká občanů (majitelů nemovitostí), ke kterým byla přivedena kanalizační
přípojka.
Každý občan je povinen napojit se na dostavěnou a zkolaudovanou kanalizaci, pokud je to
technicky možné, a to v souladu se zákonem
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích,
v platném znění (§ 3, odstavec 8).
Po ukončení výstavby splaškové kanalizace
bude dříve vybudovaná kanalizace sloužit pouze
pro potřebu odvádění dešťových vod. Proto je
nutné, aby se občané na novou kanalizaci napojili.
Zároveň je před samotným napojením přípojky
splaškové kanalizace nutná likvidace septiku

(žumpy), resp. se v těchto zařízeních nesmí odpadní
voda kumulovat a dále převádět. Toto opatření má
oporu v zákoně:
„V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou
odpadních vod (v našem případě ČOV Brušperk),
není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní
vodu přes septiky ani přes žumpy“ (zákon
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích,
v platném znění § 18, odstavec 3).
Každý občan, který se bude napojovat na novou
splaškovou kanalizaci, musí podepsat následující
dokumenty:
- Smlouvu o odvádění splaškových vod kanalizací
- Obchodní podmínky, které upravují práva
a povinnosti občanů jako odběratelů a práva
a pov innosti sdr užení jako dodavatele
výše uvedené služby. V těchto obchodních
podmínkách jsou mimo jiné bližší podrobnosti
o tvorbě ceny stočného a jejího zveřejňování.
Tyto dokumenty budou k dispozici na obecním
úřadě u paní Pavly Kovalové nebo budou ke stažení
na webových stránkách obce v sekci Kanalizace.
Cena stočného pro rok 2016 byla stanovena na
částku 35,96 Kč/m3 včetně DPH.
Je nutné upozornit na odstavec 4.7 v obchodních
podmínkách:
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Odběratel nesmí splaškovou kanalizací
odvádět vodu z jiných zdrojů než z vodovodu pro
veřejnou potřebu. Taktéž se nesmí touto kana-

lizací odvádět voda dešťová, tudíž je nepřípustné
napojení okapů na tuto kanalizaci.

Podklady pro povolení stavby
Veřejná část splaškové kanalizace byla zkolaudována ke dni 3. 12. 2015, součástí veřejné části, na
kterou bylo vydáno samostatné stavební povolení,
jsou i veřejné části kanalizačních přípojek, tj. části
přípojek odbočujících z hlavního kanalizačního
řádu po revizní přípojkovou šachtici nebo část
potrubí, které je vytaženo z šachtice DN 1000
k hranici pozemku.
Kolaudační rozhodnutí je uveřejněno na úřední
desce obce i na webových stránkách obce.
Od uveřejnění kolaudačního rozhodnutí je
možno připojovat jednotlivé nemovitosti na splaškovou kanalizaci. Nemovitosti budou napojovány
přes neveřejné části kanalizačních přípojek,
což znamená domovní část přípojky od revizní
přípojkové šachtice nebo části potrubí vytaženého
z šachtice DN 1000 nebo DN 600 po připojenou
nemovitost.
Rada obce na svém jednání rozhodla, že na
základě zplnomocnění vlastníka nemovitosti
vyřídí všem vlastníkům připojovaných nemovitostí
územní souhlas včetně ohlášení stavby.
Tento proces započal v minulých měsících,
a v současné době však probíhá. Vzhledem
k množství projednávaných přípojek bude územní
souhlas vydáván postupně pro větší skupiny
přípojek. K územnímu souhlasu bude připojen
seznam povolených přípojek. Vše bude zveřejněno
na úřední desce obce a na webových stránkách
obce. Pokud se majitel v tomto seznamu najde,
může zahájit realizaci přípojky. Předpokládáme,

že územní souhlas pro první skupinu přípojek
bude vydán v polovině měsíce února 2016. Další
skupiny přípojek budou odsouhlaseny nejpozději
do konce března 2016.
Přípojka, pro kterou bude vydán územní
souhlas, může být realizována. Majitel nemovitosti by se měl před realizací seznámit se
smlouvou a obchodními podmínkami. Po realizaci
přípojky a před samotným záhozem je zapotřebí
vyzvat pověřeného pracovníka obce ke kontrole
přípojky, zároveň celý průběh neveřejné části
přípojky stavebník nafotí tak, aby bylo zřejmé, co
do kanalizace bude napojovat. Je nutné, aby na
kanalizaci byly napojeny všechny zdroje související s odváděním splaškových vod (koupelny,
kuchyně, záchody). Tato kontrola je nutná i proto,
aby do kanalizace nebyly napojovány dešťové
vody například z okapů. Při zjištění takového
napojení nebude nemovitost napojena na kanalizaci. Odpadní vody jsou totiž při vstupu do
kanalizace obce i města Brušperk (a následně na
ČOV Brušperk) měřeny (prostřednictvím měrného
žlabu) a každé proteklé množství je následně
Sdružení fakturováno. I z tohoto důvodu není
napojení dešťových vod možné.
Smlouva o odvádění odpadních vod musí být
uzavřena neprodleně po samotném napojení
a provedené kontrole.
Územní souhlas pro kanalizační přípojky platí
2 roky od jeho vydání.

Technické údaje pro realizaci kanalizační přípojky
Na hranici veřejné a soukromé části je osazena
revizní přípojková šachta DN 400. Tato šachta je
osazena na straně přítoku z nemovitosti hrdlovým
spojem DN 150, proto je nutné v tomto profilu
provést i samotnou přípojku, a to i z důvodu menšího
rizika zanášení přípojky. Menší profil přípojky je
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nepřípustný. V případě, že přípojka není ukončena
revizní šachtou DN 400, je ukončena přímo v revizní
šachtě DN 1000 nebo DN 600 a směrem k nemovitosti je vyvedena odbočka DN 150 ukončená zátkou.
Po odstranění zátky je pak možno napojit se jako
v případě revizní domovní šachty.
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Doporučeným potrubím je potrubí KG 150
SN 8 (případně SN 4), na toto potrubí existuje
řada přechodových kusů, tvarových kusů i čistících
kusů. Potrubí je dodáváno v různých délkách od
0,5 – 6 metrů.
Minimální spád přípojky je 2 %, maximální
spád je 40 % dle průměru potrubí. Ochranné
pásmo přípojky je 0,75 m od osy potrubí na obě
strany. Zde nesmí být území zastavěná ani osázená
stromy. Je tak vytýčeno pro případnou opravu
přípojky.
Zároveň platí prostorová norma 73 60 05, která
uvádí nejmenší vodorovné vzdálenosti mezi rovnoběžnými sítěmi a svislé vzdálenosti mezi vzájemně
se křižujícími sítěmi. Před samotnou realizací
přípojky doporučuji všem, aby si ověřili vedení
ostatních sítí (telefon, RWE, ČEZ, SmVaK), aby
při výkopech nedošlo k jejich poškození. Předejdete

tak zbytečným problémům a dalším finančním
nákladům.
Je doporučeno, aby přípojka delší než 30 metrů
byla na trase osazena revizní čistící šachtou.
Tato vzdálenost je zvolena proto, aby mohlo být
umožněno bezproblémové čištění delších kanalizačních přípojek.
Přípojku je nutno uložit do pískového lože
a obsypat v doporučené výšce štěrkopískem,
struskou nebo jiným zdravotně nezávadným
materiálem.
Před samotným záhozem bude provedena
kontrola pověřeným pracovníkem a zároveň bude
stavebník požádán o předložení fotodokumentace
celé domovní splaškové přípojky.
Luděk Bujnošek, starosta
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LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD - OTÁZKY A ODPOVĚDI
Kterými základními zákony se řídí problematika
odpadních vod a kanalizací?
–– Zákon č. 254/2001 Sb. ve znění platném
k 25. 3. 2011 o vodách a změně některých zákonů
(vodní zákon)
–– Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění
–– Zákon 428/2001 Sb. prováděcí v yhláška
k zákonu 274/2001 Sb., vyhláška 120/2011 Sb.
–– Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu
Do kdy musíme být napojeni?
Toto je špatně postavená otázka. Ze zákona
je od 1. 1. 2008 zakázáno používání septiků,
resp. vypouštění přepadu z nich do povrchových
(řeka Ondřejnice) a podzemních vod. Žumpy mohou
sloužit ke shromažďování odpadních vod z objektu,
musí však být nepropustné a bezodtokové (technickou
a stavebních stránku žumpy řeší stavební zákon).
Odvoz obsahu žumpy a jeho likvidaci může provádět
jen oprávněná osoba, která zajistí likvidaci na
zákonem povoleném místě. To znamená, že likvidace
musí být prováděna na k tomu určené čistírně
odpadních vod, nejbližší vhodná čistírna je Frýdek-Místek nebo Ostrava. V případě, že občan provozuje
bezodtokovou žumpu, musí doklady o likvidaci
splaškových vod uschovávat pro možnou kontrolu ze
strany oprávněných orgánů. Řešit problém napojení
splaškových vod tedy musíme všichni bezprostředně.
Doporučujeme, aby se na kanalizaci připojili všichni,
u kterých je to technicky možné. Všichni ostatní musí
likvidaci odpadních vod řešit jiným způsobem dle
zákona (žumpa, případně ČOV).
Kdo mě zkontroluje, zda likviduji odpadní vody
v souladu se zákonem?
Kontrola dodržování předpisů z oblasti likvidace
odpadních vod u fyzických osob (občanů) přísluší
Magistrátu města Ostrav y, odboru ochrany
životního prostředí, vč. možnosti uložení nemalých
sankcí. U podnikatelů a firem tuto kontrolu provádí
Česká inspekce životního prostředí.
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Co se rozumí splašky?
Splašky se rozumí veškeré odpadní vody,
které odcházejí z domu. Tedy nejenom odpad
z WC, ale i kuchyně, koupelny, prádelny atd.
V mnoha případech je proto při budování
přípojky nutné provést propojení jednotlivých
odpadů v domě.
Mohou být do splaškové kanalizace zaústěny i dešťové
vody?
V žádném případě. Splašky musí být jednoznačně odděleny od dešťové vody, která do této kanalizace nepatří. Existují velmi jednoduché systémy
kontroly, jak neoprávněné napojení zkontrolovat
(zkouška buď vodou, nebo v případně nemožnosti
zkouška kouřem).
Musí mít každý samostatnou přípojku?
Přípojku musí mít každý samostatnou - není
možné, že se např. dva sousedé domluví a vybudují
přípojku společnou (pouze ve zcela výjimečných
případech, povolení může udělit provozovatel,
tj. Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice).
Kdo mi vybuduje přípojku?
Každý buduje na vlastní náklady.
Kdy mám začít vyřizovat potřebné povolení pro
stavbu přípojky?
Napojení na novou splaškovou kanalizaci je
možné po obdržení souhlasu stavebního úřadu
Brušperk provést ihned. Souhlas vyřizuje obec.
Je však potřeba zplnomocnit obec vyřízením
souhlasu svým podpisem. V případě dalších žádostí
(nových nemovitostí) je nutno zpracovat PD
a vyřídit povolení v souladu se zákonem.
Co mám dělat, když mi to nevychází výškově (není
potřebný spád)?
V tomto případě je možné i tlakové napojení.
Jednoduše řečeno - jímka, čerpadlo a potrubí
vedoucí do hlavního řádu. Celé zařízení musí samozřejmě splňovat požadované předpisy.
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Vyplatí se mi napojení do kanalizace cenově?
Jednoznačně. Průměrná spotřeba vody čtyřčlenné rodiny je cca 180 m3/rok. Z toho min. 140
m3 skončí v žumpě. Jak je uvedeno výše, aby žumpa
splňovala současné předpisy, nesmí mít (mimo jiné)
žádný přepad. Z toho vyplývá, že celý obsah musíte
vyvézt a ekologicky zlikvidovat. Při 10kubíkové
cisterně je to 14 vyvezení ročně, která vás přijdou cca
na 35 000,- Kč ročně (140 m3 × 250,- Kč). Za stočné
byste v tomto případě zaplatili 6480,- Kč (180 m3 ×

36,- Kč) Finanční rozdíl je jednoznačný (problémy
a práci se zajištěním likvidace nepočítáme).
Co se děje po napojení?
V případě, že je nemovitost napojena, uzavře
s vámi pověřená osoba paní Pavla Kovalová Smlouvu
o odvádění odpadních vod, jejíž přílohou jsou
obchodní podmínky.
Luděk Bujnošek, starosta

INFORMACE Z OBCE
Vítání nově narozených dětí
Letošní podzimní vítání občánků se konalo
dne 7. listopadu 2015 v obřadní síni Obecního
úřadu na Hukvaldech. Tentokrát jsme přivítali
do svazku naší krásné obce sedm dětí, pět
děvčátek a dva chlapce: Viktorii Muckovou, Elišku

Genčúrovou, Kláru Kochovou, Lauru Bonczkovou,
Michaelu Ševčíkovou, Vojtěcha Adamovského
a Matyáše Sládka. Děti obdržely tradiční malý
dárek v podobě hezké knížky, DVD s nahrávkou,
soubor fotografií a každá maminka květinu. Rodiče
se podepsali do pamětní knihy. Součástí
uvítání nových občánků bylo zcela nové
pásmo písniček, básniček a říkadel dětí
Základní a mateřské školy Leoše Janáčka
pod vedením paní učitelky Radmily
Křenkové a projev místostarostky obce
Ivany Hrčkové.
Podle rozhodnutí Zastupitelstva
obce Hukvaldy každé nově narozené
dítě také dostává peněžní dar v hodnotě
2 000,- Kč, které si rodiče mohou při
předložení rodného listu vyzvednout
přímo na Obecním úřadě na Hukvaldech.
Ivana Hrčková, místostarostka

Co se letos podařilo vybudovat, opravit nebo pořídit?
Někteří občané mají možná pocit, že jsme toho
letos moc nezvládli, ale opak je pravdou. Obecní
rozpočet je ovšem omezený a všichni víme, že
prioritní akcí bylo dokončit výstavbu kanalizace.
O této pro naši obec „mega akci“ více informuje
pan starosta ve svém článku v úvodu Občasníku.

Další velkou stavbou byla „Rekultivace
skládky komunálního odpadu“, která byla zcela
financována z rozpočtu obce. Jen pro připomenutí,
původní projektová dokumentace vycházela
z částky kolem 22 327 732,- Kč. Nakonec byla
vysoutěžená částka 9 863 727,60 Kč včetně DPH.
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Po započtení víceprací a méněprací pak konečná
cena činí 9 557 333,10 Kč vč. DPH. Rekultivaci
prováděla firma AWT Rekultivace.
Za zmínku dále stojí například:
1. Výměna oken v budovách čp. 4 a 5 na
Hukvaldech“ za 356 414,- Kč
2. Výměna dřevěných vrat na hasičské zbrojnici
na Hukvaldech za 101 557,- Kč
3. Zpracování projektové dokumentace na
„Nádstavbu odborných učeben ve 4. patře
Základní školy a Mateřské školy Hukvaldy“
za 133 500,- Kč.
4. Oprava památníku obětem 1. a 2. světové války
v Rychalticích za 39 928,- Kč, kterou v plné výši ze
svého rozpočtu financoval Moravskoslezský kraj.
5. Oprava památníku obětem světových válek
na Hukvaldech za 173 225,- Kč, který byl
podpořen dotací z Ministerstva obrany ve výši
135 000,- Kč, podíl obce Hukvaldy pak činil
38 225,- Kč.
6. Oprava komunikace na Podlesí za 240 183,- Kč
a oprava dalších komunikací v obci za
338 000,- Kč.

7. Oprava záchodů na hřbitově v Rychalticích za
45 680,- Kč
8. Výměna zvonků venkovních i vnitřních zvonků
v Domě s pečovatelskou službou za 55 122,- Kč
9. Modernizace sítě OIIS – kabelové televize
a internetu za 370 000,- Kč
10. Rozšíření veřejného osvětlení v Rychalticích
(včetně 6 nových sloupů) v blízkost lávky
u Bůžka, na komunikaci Laník – Strakoš
a na konci ulice na „Drahách“ za částku
80 511,- Kč
V době uzávěrky Hukvaldského občasníku
nebyla ještě dokončena „Oprava schodiště
v lokalitě Chatoviště – Koupaliště“ za 320 000,- Kč
a výroba přístřešku pro kola u Základní školy za
177 443,- Kč, přístřešek se vyrábí, bude dokončen
na jaře.
V plánu bylo také zakoupení užitkového
automobilu pro rozvoz obědů. Byla vybrána značka
Fiat Doblo za 315 400,- Kč, vůz byl objednán,
vzhledem k dodacím lhůtám bude dodán do konce
měsíce ledna 2016.
Ivana Hrčková, místostarostka

Jak správně uvádět svou adresu?
Vážení občané, protože se množí stížnosti
na doručování korespondence, rádi bychom
Vás upozornili na to, jak správně uvádět adresu
svého bydliště. Obec Hukvaldy tvoří 4 místní
části: Hukvaldy, Horní Sklenov, Dolní Sklenov
a Rychaltice. Každá místní část má svou řadu
čísel popisných. Hukvaldy 1 – 202, Dolní Sklenov
1 – 166, Horní Sklenov 1 – 83, Rychaltice 1 – 246.
Znamená to tedy, že zejména nižší čísla se v rámci
celé obce Hukvaldy vyskytují čtyřikrát. Proto je
velmi důležité uvádět v adrese název místní části,
případně na různých formulářích lze uvádět název
místní části i do kolonky ulice. Pokud občan, který
bydlí v jiné místní části než Hukvaldy, v adrese
název místní části neuvede, pak doručovatelka bude
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automaticky doručovat na číslo popisné z místní
části Hukvaldy.
V obci máme zavedena i čísla evidenční – týká se
to objektů určených k individuální rekreaci.
Na prosincovém zasedání Zastupitelstva obce
Hukvaldy bude projednáván návrh na vznik nové
místní části Krnalovice. V případě, že návrh bude
schválen, pak obec Hukvaldy bude mít 5 místních
části – Hukvaldy, Horní Sklenov, Dolní Sklenov,
Rychaltice a Krnalovice.
Vážení občané, prosím dbejte na správné
uvádění své adresy u všech institucí i v rámci
soukromé korespondence, předejdete tak
zbytečným komplikacím s doručováním.
Marta Sobotíková, matrikářka
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Z jednání Rady obce Hukvaldy
Rada obce se sešla ke svým jednáním 25. 9.,
5. 10., 26. 10., 2. 11. a 23. 11. 2015.
Na jednání dne 25.9. schválila smlouvu o dílo
na „Opravu schodiště Chatoviště – Koupaliště“ se
společností Kahema za částku 320 000,- Kč.
Na další schůzi dne 5.10.2015 pak projednávala
nabídky na provozování restaurace Na koupališti,
které podali tři zájemci. Ti byli pozváni na pohovor,
který se konal dne 2.11. 2015.
K provozování rest aurace byli v ybráni
Jan Sedláček z Huk vald a Klára Adamcová
z Frenštátu, kteří podali společnou nabídku.
Rada obce se rozhodla s provozovateli uzavřít
smlouvu na dobu určitou do 31.12.2016, jelikož
bude řešit další postup při využití této lokality,
neboť zařízení po posouzení vyžaduje větší investice
do oprav.
Rada obce také schválila smlouvu o zapůjčení
jarmarečních stánků s Muzeem Novojičínska na
spolupořádání Jarmarku pro dobrou věc, který se
konal na točně na Horním Sklenově a jehož výtěžek
dostanou děti naší základní školy na vybavení
učeben.
Další jednání Rady obce se konalo 26. 10. 2015,
mezi nejdůležitější body patřilo uzavření smlouvy
o sdružených službách dodávky plynu se společností
Pražská plynárenská, která zvítězila v elektronické
aukci na základě veřejné zakázky pořádané SMOPO.
Rada obce rozhodovala o výběru nejvhodnějších
nabídek na vybudování přístřešku na kola, provedení
opravy místní komunikace na Podlesí, na koupi
užitkového automobilu pro rozvoz obědů a zhotovení
dokumentace včetně geometrického zaměření
na převod části katastrálního území Rychaltice
do katastrálního území Fryčovice.
Nejvýhodnější nabídku na zhotovení přístřešku
na kola podala firma Truhlářství - Josef Fajkus za
částku 177 443,- Kč, na opravu MK Podlesí firma
Swietelsky stavební z Nového Jičína za částku
240 183,- Kč vč. DPH, na zhotovení geometrického
plánu firma Emgeo profi za částku 142 000,- Kč
bez DPH.
Rada obce rozhodla po posouzení nabídek
na základě požadavků o zakoupení užitkového
automobilu Fiat Doblo cargo 1.4 95k Base od

společnosti PAVLAS TRUST z Frýdku-Místku –
Chlebovic za částku 315 400,- Kč.
Rada obce rozhodla o provedení výměny zvonků
v Domě s pečovatelskou službou včetně vnitřních
zvonků u dveří firmou Aleš Drlík – GT Alarm CZ
z Hukvald za částku 55 122,- Kč.
Dne 2.11 2015 se jednání Rady obce zúčastnil
právník JUDr. Martin Skyba, zastupující naši
obec v soudním sporu o majetek s Biskupstvím
ostravsko – opavským, který informoval o důkazních
materiálech a o další přípravě na soudní jednání dne
26.11.2015. Bohužel toto soudní jednání se z důvodu
onemocnění soudkyně zatím odložilo na neurčito.
Další jednání Rady obce se konalo 23. 11. 2015,
došlo ke schválení několika smluv, jednak
o poskytnutí finančního daru mezi Alešem Králíkem
z Krnalovic, který obci poskytl peněžní dar v hodnotě
5 000,- Kč na dopravní značení a o poskytnutí služby
s Bezpečnostní agenturou ZIROS z Frýdku-Místku
na zajištění ostrahy akce Hukvaldská pouť dne
29. 11. 2015.
V souvislosti s vyhlášením několika dotačních
titulů rozhodla Rada obce o podání žádosti o dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj, dotační titul č. 2
– Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního
života v obci na úpravu veřejného prostranství před
základní školou, dotační titul č. 4 – Podpora obnovy
drobných sakrálních staveb v obci na opravu dalších
sakrálních staveb a dotační titul č. 5 – Podpora
obnovy místních komunikací na opravu místní
komunikace na chatovišti. Z Programu obnovy
kulturních památek a památkově chráněných
nemovitostí, který vyhlásil Moravskoslezský kraj
se RO rozhodla opětovně podat žádost na opravu
fasády rodného domu Leoše Janáčka, č.p. 40
Hukvaldy.
Rada obce také doporučila Zastupitelstvu obce
Hukvaldy schválit Obecně závaznou vyhlášku obce
Hukvaldy č. 2/2016 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů,
s navýšením částky na 500,- Kč/osoba s trvalým
pobytem/rok z důvodu zvýšených nákladů na
odpadové hospodářství obce.
Ivana Hrčková, místostarostka
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Jazykový pobyt žáků školy v Bournemouthu očima dětí v rámci projektu
Komunitní škola 2 – CZ.1.07/1.1.00/56.0870

Jazykový pobyt ve Velké Británii
Vybraní žáci druhého stupně naší školy, mezi
nimi i já a moje kamarádka Adélka, měli možnost od
9. do 15. listopadu absolvovat jazykový pobyt v Anglii.
Cesta byla dlouhá, místy s prekérními okamžiky
(zvláště na trajektu), naštěstí ale s mnoha zastávkami.
Po náročném příjezdu, procházce Bournemouthem a návštěvě oceanária jsme se konečně
všichni setkali s hostitelskými rodinami. Ta naše
se k nám chovala moc hezky. Věnovala se nám
a trpělivě snášela i naše nedostatky. S dcerami Lilly
a Frejou jsme si brzy padly do oka. Radost nám
působil i jejich pes jménem Bé.
Každý den jsme vstávaly v 7:30 hodin. Škola
začínala v 9:00 hodin. Bohužel nás dvě, nerozlučné
kamarádky, organizátoři v Anglii rozdělili do
různých tříd. Adélku zařadili do 2. třídy, moc se jí
tam líbilo, mě naopak do 1. třídy. To mě rozladilo,
protože se k nám paní učitelka Pauline chovala jako
k dětem ve školce.
Památky, které jsme v Anglii stihli navštívit,
se nám moc líbily. Jen Stonehenge nás trochu

zklamal, oddělující plot byl totiž moc daleko od
magických kamenů (asi 50 metrů). Pro zábavu jsme
si ale vymyslely novou teorii, jak jejich rozmístění
vzniklo - nějaký člověk si postavil chatrč z velkých
a malých kamenů, jednou ale přiletělo tornádo
a zbořilo ji, malé kameny a trámy odnesla voda
z bouřky, takže zbyly jen ty velké. Za touto teorií
si stojíme a už nezměníme názor.
Nejvíce jsme se ale těšily do Londýna, přestože
jsme musely vstávat už v 5:40 hodin, abychom vše
stihly. Také tam hodně pršelo, mnozí z nás měli
úplně promočené boty. Přesto jsme si návštěvu
všichni užívali, a to až do šesti večer.
Rozloučení s hostitelskou rodinou nebylo snadné,
přirostla nám k srdci. Snad se ještě někdy uvidíme.
Cesta domů byla příjemná, skoro všichni spali.
Pobyt v Anglii se nám moc líbil, přesto musím
přiznat, že doma je doma.
Veronika Bůžková
a Adéla Zigová, 7. třída

Listopadový pobyt žáků ZŠ Leoše Janáčka ve Velké Británii
V pondělí 9. 11. 2015 si vybraní žáci tříd druhého
stupně mohli přispat, protože nešli standardně
do školy, ale odjížděli na jazykový pobyt do Velké
Británie.
Ve 13:00 hodin jsme se plni očekávání sešli před
školou, kde rodiče předali učitelům nutnou dokumentaci a pasy. Pozřeli jsme Kinedryly, vyslechli
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všemožná doporučení, rodiče zamávali a v doprovodu
4 vyučujících se vyjelo. V Brně jsme vyzvedli naší
průvodkyni, studentku Elišku.
Jakmile jsme dojeli do francouzského přístavu
Calais, přišla pasová kontrola, která naštěstí proběhla
v pořádku. Potom jsme se nalodili a vypluli jsme.
Jakmile jsme před sebou uviděli sluncem osvícené

Prosinec 2015

Doverské útesy, bylo všem jasné, že jsme ve Velké
Británii. Po nutné další kontrole v Doveru nám
zbývaly další 3 hodiny cesty. Když jsme dojeli do
městečka Bournemouth, šli navštívit podmořské
Oceánarium, kde byla spousta zajímavých tvorů.
Po oceánariu jsme se prošli po pláži a následně vtrhli,
především dívčí část naší výpravy, do vysněného
obchodního domu Primark.
Večer už všichni byli nedočkaví, jaké asi budou
jejich hostitelské rodiny. Sešli jsme se na centrálním
parkovišti, kde si nás převzali. V rodinách jsme byli
ubytováni průměrně 3 žáci na rodinu po dobu 4 nocí.
Druhý den jsme vyrazili do školy Southbourne
School of English, kde jsme byli rozděleni do skupin,
dle jazykových dovedností. Ve škole jsme se učili
tři dny. Odpoledne po vyučování jsme jezdili na
prohlídku památek, jako je například známý Stonehenge, loď H&S Victory ve městě Pourthmouth.

Poslední den našeho pobytu, tedy v sobotu, jsme
se všichni sešli ráno v 6.30 u autobusu a vyjeli jsme
do Londýna. Tam jsme opět navštívili památky, které
jsme vídali v učebnicích angličtiny. Ve stejný den
večer už naše výprava mířila autobusem směr ČR.
V neděli, v odpoledních hodinách, jsme se v Brně

rozloučili s průvodkyní a okolo 17:30 jsme se vrátili
do naší vesničky Hukvaldy. Zde si nás vyzvedli těšící
se rodiče. Myslím si, že pro všechny mé spolužáky to
byl nezapomenutelný a velmi přínosný týden.
Na závěr bych velmi rád poděkoval paní Aleně
Lévové - ředitelce ZŠ Leoše Janáčka, která celý
pobyt pro skupinu 40 žáků ZŠ na základě projektu
EU zpracovala a zajistila a také všem učitelům - paní
Haně Piskořové, Vandě Perničkové, Marcele Jaškové
a panu učiteli Radoslavu Jaroškovi, kteří se nám po
celou dobu pobytu věnovali, dávali pozor na naši
bezpečnost a měli pro nás pochopení i pevné nervy?
Oliver Jati, 8. třída

V rámci tohoto projektu se v Londýně na
dvoutýdenních jazykových kurzech vzdělávají také
čtyři učitelé.
V rámci projektu se od října konají ve 3., 4.,
6., a 7. ročníku čtenářské dílny. Všichni učitelé
se zúčastnili dalšího vzdělávání v oblasti rozvoje
čtenářské gramotnosti u dětí. Zakoupili jsme
200 knih do obecní knihovny, která je součástí
školy. Nákup knih je také financován z Evropské
Unie.
V rámci projektu Erasmus + „Yes for traditional
dishes – no more obesity“, hrazeného Evropskou
Unií, se M. Křenek, M. Jašková a V. Potachová
zúčastnili aktivit první části projektu, a to ve
Španělsku. V únoru 2016 přijedou na týdenní
pracovní návštěvu Hukvald zástupci škol ze
Španělska, Turecka, Litvy, Polska a Maďarska.
Přijede 15 dospělých a 15 dětí. Děti budou
ubytovány v rodinách žáků naší školy. Patnáct
našich žáků zase vycestuje v průběhu dvou let do
těchto států, zapojených v projektu.
Alena Lévová, ředitelka školy
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Lampiónový průvod ke Dni vzniku samostatného československého státu
V úterý 27. 10. 2015 pořádala Obec Hukvaldy
ve spolupráci se Základní a mateřskou školou
Leoše Janáčka Hukvaldy a Unií rodičů tradiční
lampiónový průvod. Účastníci se sešli u Pomníků
padlých na Hukvaldech a v Rychalticích, kde
zapálením svíček uctili památku občanů Hukvald,
Sklenovů a Rychaltic, kteří bojovali za naši
svobodu. Poté se lampiónové průvody vydaly ke
škole, kde pan starosta Luděk Bujnošek připo-

mněl přítomným důležité mezníky české historie.
Členové Sboru dobrovolných hasičů Hukvaldy
zapálili vatru a následovala ohňová show. V sále
školy pak byly pro děti připraveny soutěže a oblíbená diskotéka. Děkuji organizátorům za velmi
zdařilou akci: Vedení Obce Hukvaldy, členům
SDH Hukvaldy, členům Unie rodičů a zaměstnancům školy.

Poděkování
D ě k uji m a n ž e lů m Z b y š ko v i a Te r e z e
Bartulcovým za finanční částku 20 000,- Kč
z vánočního jarmarku na Horním Sklenově.
Finanční prostředk y budou v y užit y na
zakoupení vybavení do třídy na 1.st. Děkuji

také manželům Kateřině a Petrovi Eliášovým,
Miriam Gřesové a dalším členům z Unie rodičů
za finanční prostředky ze sběru papíru. Pavlovi
Reisigovi za bezplatné zajištění mýdel a čisticích
prostředků.

Rozsvěcení vánočních stromů na Hukvaldech
Rozsvěcení vánočních stromů na Hukvaldech
se již také stává tradicí. Pořadatelem je opět Obec
Hukvaldy ve spolupráci se Základní a mateřskou
školou Leoše Janáčka Hukvaldy a Unií rodičů.
V letošním roce bylo zvoleno datum 4. prosince.
Děti v pracovních činnostech a ve výtvarné
výchově vyráběly výzdobu školy a lampičky ze
zavařovacích sklenic. Každý, včetně učitelů, měl
za úkol vyrobit si svého anděla, což bylo součástí
kulturního vystoupení v sále školy. V pátek 4.
12. 2015 se všichni nejprve sešli u Pomníku
padlých na Hukvaldech, kde paní místostarostka
Ivana Hrčková a pan starosta Luděk Bujnošek
slavnostně odhalili sochu legionáře. Před oborní
branou pak pan starosta dal pokyn k rozsvícení
stromu a ohňostroji. Průvod s lucerničkami došel
ke škole, kde byl také rozsvícen vánoční strom.
Návštěvníci si pak mohli na vánočním jarmarku
v prostorách školy zakoupit vánoční dekorace
vyrobené dětmi – finanční gramotnost v praxi.
Dospělí účastníci akce se ve foyer sálu zahřáli
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vánočním punčem Petra Eliáše a dalšími dobrotami, které zajistila Unie rodičů, za což děkujeme.
Bylo připraveno 270 míst k sezení a místa nestačila. Museli jsme přidat židle z jídelny. Nečekali
jsme tak velkou účast. Máme zkušenosti pro
příští rok.
Hlavní částí akce bylo vystoupení žáků v sále.
Převažovaly písně z pohádek, koledy, připomínky
vánočních tradic. Dramaturgii programu připravily paní učitelky Vlaďka Strnadová a Broňka
Havlová. Na organizaci se podíleli všichni učitelé
i provozní zaměstnanci. Odvedli skvělou práci.
Žáci svými vystoupeními ukázali, že naše škola
nese právem ve svém názvu jméno Leoše Janáčka.
Děkuji vedení obce Hukvaldy a všem organizátorům, kteří se na akci podíleli.
Jménem žáků i zaměstnanců školy přeji
všem občanům klidné prožití vánočních svátků
a úspěšný rok 2016.
Alena Lévová, ředitelka školy
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Naučná stezka Leoše Janáčka Hukvaldy
Na Hukvaldech se 3. října uskutečnilo slavnostní otevření naučné stezky Leoš Janáček očima
dětí. Měří 8,4 km a má 13 zastavení. Informační
cedule na nich obsahují zajímavé kvízy.
První oficiální procházky, která se konala
v dopoledních hodinách, se zúčastnilo přes sto
návštěvníků, čtvrtinu tvořily děti. Počasí přálo,
sluníčko příjemně hřálo.
Odpoledne se v sále školy konal bohatý program
s poděkováním sponzorům a brigádníkům. Představily se pěvecký sbor a soubor Lašánek naší školy

a cimbálová muzika Pramínky. Také jsme si mohli
poslechnout povídku Járy Cimrmana a koncert pro
harfu a smyčcový kvintet.
Následující volnou zábavu zpestřila skupina
Cactus. Výborné občerstvení zajistili lidé z okolí
Hukvald.
Akce se mi velmi líbila, na stezce jsem si oblíbila
zastávky u splavu a na Janáčkově lavičce.
Doufám, že si ji také projdete.
Marta Kučová 6. třída

Myslivecký tábor – příprava na soutěž Zlatá srnčí trofej
O prázdninách se opět konal oblíbený myslivecký tábor. Trval pět dnů. Za tu dobu jsme se
hodně naučili o naší přírodě (poznávali jsme listy
stromů, zvířecí kůže, paroží a lebky). Naše znalosti
jsme zúročili při skládání dvou zkoušek a soutěži
Zlatá srnčí trofej.
Kromě poznávání a učení nás bavily i výlety
do hukvaldské i fryčovické obory. Nechyběly

procházky, pobyt v aqvaparku, hry. Na táboře nám
i moc chutnalo. Již teď se těšíme na další.
Veronika Bůžková, 7. ročník
Další ročník soutěže Zlatá srnčí trofej se bude
konat v květnu 2016, tentokrát na Hukvaldech,
v sále naší školy, u příležitosti Oblastní přehlídky
loveckých trofejí.

NOVINKY Z KNIHOVNY
Autorské čtení
Huk valdsk ý básník a prozaik představil
26. listopadu v knihovně dvě nové knihy. Sbírku
poesie a pokračování románu Punkový prapor,
který vyšel v roce 2013 v brněnském nakladatelství PHR. Loni byl nominován na cenu Břitva pro
nejlepší knihu roku s hudební tématikou. Během
autorského čtení byla k vidění jednovečerní výstava
fotografií od autorky Lenny Barrie, která své dílo
popisuje slovy: „Všední věci kolem nás mohou žít
nevšedním životem“. Během předčítání z nových
knih zahrál folkový písničkář Jakub Tichý.

Tvoření v knihovně
Pravidelné pletení košíků z pedigu doplnil
další tvořivý kurz. V listopadu si mohli zájemci
vyzkoušet výrobu mýdel. Každý účastník si domů

odnesl několik zdařilých výrobků. O kurz byl
velký zájem a proto se bude v 21. ledna opakovat.
Tentokrát se s lektorkou Veronikou Chovancovou
můžete dozvědět více o výrobě dětských mýdel.
Místo si rezervujte předem kvůli omezenému počtu
volných míst na adrese info@knihovna-hukvaldy.
cz nebo osobně.

Lákavá místní historie
Knihovna hledá zájemce o historii ve věku od
13 do 18 let. Mladí dokumentaristé se mohou
zapojit do projektu Příběhy našich sousedů. Setkají
se s pamětníkem, natočí jeho vzpomínky, budou
prozkoumávat archívy a nakonec vytvoří rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž, dokument.
Mohou podle příběhu nakreslit komiks, nebo
vytvořit prezentaci pro spolužáky. Mohou se vydat
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i do Českého rozhlasu, kde jim redaktoři pomohou
sestříhat nahrávku do rozhlasové reportáže. Předchozí zkušenosti nejsou podmínkou.
Zájemci o zapojení do projektu se mohou
hlásit prostřednictvím e-mailu info@knihovnahukvaldy.cz nebo osobně v otvírací době knihovny.

Virtuální univerzita třetího věku
Knihovna se zapojila do projektu Virtuální
univerzity třetího věku, který umožňuje vzdělávání seniorů přímo v místě bydliště. Výuku
zprostředkují nahrané přednášky ve formě videí.
Jejich společné sledování je pak i možností sejít
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se, popovídat si a zažít něco nového. Studenti
senioři z Hukvald už mají za sebou první semestr
a úspěšné zakončení kurzu Čínská medicína v naší
zahrádce. Další kurz se bude otevírat na přelomu
ledna a února. Tentokrát si studenti vybrali kurz
Lesnictví. Mohou se do něj přihlásit už teď i noví
studenti a to přímo v knihovně během otvírací
doby. Přednášky se budou konat v úterý dopoledne
každých čtrnáct dní přímo v knihovně a opět jsou
pro seniory připravené ve formě šesti videí. Více
informací najdete na www.e-senior.cz.
Zuzana Jurečková, knihovnice

Prosinec 2015

HASIČI
SDH Rychaltice soutěží o titul Dobráci roku
Český rozhlas vyhlásil
v září letošního roku téměř
roční soutěž Dobráci roku,
do níž jsme se zapojili i my.
Od září až do června je vždy
vylosován jeden hasičský
sbor, se kterým je natočen
medailonek a po odvysílání je
možno pro daný sbor hlasovat
pomocí SMS. Hasičských
sbor ů bude představeno
v rámci Moravskoslezského
kraje celkem 40 a v červnu
vyhrají ty tři, které budou mít foto: Artur Kubica
nejvíce hlasů. Hlavní cenou je
veselice pro celou obec, plná hudby, grilovaného
masa a piva za 100 tisíc korun.
Náš sbor byl v ylosován hned jako druhý
v pořadí a 9. září nás navštívil reportér Artur
Kubica z Českého rozhlasu Ostrava. Ukázali jsme
mu naši hasičskou zbrojnici, popovídali o akcích,

které pořádáme a nakonec jsme mu i zazpívali tu
naši „Co jste hasiči“. Celý rozhovor naleznete na
http://www.rozhlas.cz/ostrava/dobraci/ v sekci
představených sborů. Děkujeme tímto všem, kteří
nás podpořili zasláním SMS.
Markéta Kološová

Masarykova vatra 2015
V sobotu 24. října se na Sklenovských vrších
(Fojťácích) konal již 8. ročník Masarykovy vatry

Foto: archiv SDH Rychaltice

na počest výročí založení samostatného Československého státu, kterou pořádali hasiči z Rychaltic. Počasí jim tentokrát přálo a na
akci dorazila spousta lidí. Vatra byla
letos pro nedostatek kulatin postavena
z palet, o to více však byla originální
a zdaleka viditelná. Děkujeme všem,
kteří se přípravě vatry i následného
úklidu účastnili.
Další akce, pořádaná našimi hasiči
bude 6. 2. 2016 již tradiční Pochování
basy a o týden dříve proběhne druhý
ročník Masopustního průvodu v Rychalticích.
Markéta Kološová
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Vánoce
Vánoce jsou svátky klidu a pohody. Avšak
i ve vánočním období musejí hasiči zasahovat
u požárů, které by se nemusely při troše pozornosti přihodit.
S vánočními svátky je neodmyslitelně spjato
používání svíček. Domácnosti jsou v dnešní době
doslova přeplněny hořlavými materiály. Čalounění nábytku, koberce nebo závěsy jsou vyrobeny
z lehce hořlavých látek. I přes častá varování hasičů
dochází každý rok v období vánočních svátků
k mnoha požárům způsobených rozšířením ohně
od hořících svíček. Jakákoli zapálená svíčka je
v podstatě otevřený oheň, a proto bychom při manipulaci s ní měli dbát zvýšené opatrnosti. Je potřeba
si uvědomit, že ne každá vánoční dekorace se svíčkami je určena k zapalování. Klasickým příkladem
je adventní věnec. Při jeho pořízení je potřeba
zjistit, zda svíčky na něm umístěné lze zapalovat
nebo zda věnec má plnit pouze dekorativní úlohu
a svíčky se nesmí zapálit. Na první pohled se jakákoli vánoční dekorace se svíčkami určená k zapalování liší od dekorativní tím, že svíčky jsou odděleny
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od hořlavé dekorace nehořlavou podložkou. Toto
však nelze vztáhnout paušálně na každý výrobek,
proto vždy před koupí zkontrolujte návod, který by
měl být vždy připojen.
Dále je nutné vybrat i vhodné místo, kde bude
vánoční dekorace se zapálenými svíčkami umístěna. Rozhodně není vhodné umístit takovou
dekoraci tam, kde by mohlo dojít ke styku zapálené
svíčky s hořlavým vybavením domácností např.
k oknům, kde vlivem průvanu může dojít k pohybu
záclon ke svíčkám, dále do blízkosti sedacích
souprav nebo na police a skříně, kde může dojít
k rychlému rozšíření případného požáru. Pod dekoraci se zapálenými svíčkami položte vždy nehořlavou podložku. Dávejte také pozor na domácí
zvířata nebo děti, které mohou při hře snadno
převrhnout hořící svíčku a neštěstí je na světě.
Zapálené svíčky stejně jako jiný otevřený oheň
nikdy nenechávejte bez dozoru. I krátké opuštění
bytu se může vlivem malé nehody, jako třeba zapomenutí klíčů nebo zaseknutému zámku, protáhnout na delší dobu, během které se případný požár
snadno rozšíří na celý byt. Proto vždy při opuštění
bytu jakýkoli oheň spolehlivě uhaste.
Požáry vánočních stromečků díky používání
elektrických svíček již téměř vymizely. I tak je ale
potřeba se při nákupu a užití elektrických svíček
ujistit, že jsou schváleny pro použití v České republice a je k nim připojen český návod k použití.
Ve vánočním období rovněž dochází kvůli
zvýšené činnosti v kuchyních při přípravě svátečních jídel poměrně často ke vznícení potravin při
vaření. Při hašení vzníceného oleje na pánvi nikdy
nepoužívejte vodu, ale vypněte sporák a oheň
uduste přiložením poklice nebo do vody namočené
a vyždímané utěrky. Existují také speciální hasicí
deky nebo hasicí přístroje určené právě na požáry
tuků (třída požárů F).
Aby vás při tom všem vánočním shonu v domácnosti nepřekvapila nemilá událost, a případný
požár jste včas zjistili, instalujte si v bytě hlásič
požáru, který vás intenzivním zvukovým signálem
upozorní na hrozící nebezpečí.
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Silvestr
Blíží se závěr roku a s ním i čas silvestrovských
oslav. S nimi také přichází řada nebezpečí, zejména
proto, že se samozřejmě jejich příprava neobejde
bez obstarání tzv. zábavné pyrotechniky.
Největší nebezpečí představují neodborně
podomácku vyrobené pyrotechnické výrobky,
proto používejte pouze pyrotechniku uvedenou
do oběhu legálně s návodem,
jak ji obsluhovat a skladovat.
To znamená, že při nákupu pyrotechniky se vyhýbejte pochybným
prodejcům a dbejte na to, aby
byl výrobek opatřen návodem
výrobce v českém jazyce, označen
třídou nebezpečnosti a zabalen
v původním balení v ý robce.
Ve stáncích lze prodávat pouze
tu nejméně nebezpečnou pyrotechniku I. třídy (např. prskavky,
pi s t olové k ap s le , b ou chac í
kuličky apod.). Pyrotechniku
II. a III. třídy (např. římské svíce,
rakety, petardy, minivýbušky,
dýmovnice apod.) lze prodávat
pouze v kamenných obchodech,
a to osobám starším 18 let. Nákup pyrotechniky III. třídy smí navíc provádět pouze osoby
s odbornou kvalifikací, to znamená, že osoby musí
předložit průkaz odpalovače ohňostrojů, který
vydává Český báňský úřad.
Zábavnou pyrotechniku používejte tak, abyste
předešli zraněním nebo škodám na majetku.
Pyrotechniku skladujte v suchu a chladu (nikdy ne
v blízkosti topení, kamen nebo jiných zdrojů tepla)
a mimo dosah dětí. Je vhodné odklidit z balkonů
veškerý hořlavý materiál, který by mohla odpálená
pyrotechnika snadno zapálit. Vždy dodržujte návod
výrobce. Při manipulaci nemiřte na sebe ani na
ostatní osoby. Neodpalujte pyrotechniku z oken
svého bytu či domu. S pyrotechnikou manipulujte
vždy na volném prostranství, v dostatečné vzdálenosti od domů, zaparkovaných aut, kontejnerů,

stromů a keřů (použití pyrotechnických výrobků
v bytech a uzavřených prostorách je zpravidla zakázáno). Nesbírejte nevybuchlé petardy a nesahejte
na ně. A rozhodně nikdy nepoužívejte pyrotechniku
pod vlivem alkoholu.
V neposlední řadě nesmíme zapomenout na
domácí zvířata. Uvědomme si, že zvířata velice

bolestně vnímají zvukové projevy při odpálené
pyrotechnice, když např. pes má oproti člověku
asi 16x citlivější sluch. A stres, strach, agrese nebo
pokusy o útěk našich domácích mazlíčků jsou ty
nejmenší následky našich veselých silvestrovských
oslav.
I přes každoroční varování hasičů dochází
v období silvestrovských oslav k řadě tragických
událostí v domácnostech, při kterých se zraní
desítky osob a materiální škody dosahují mnoha
miliónů korun. Zamyslete se proto nad požární
bezpečností u vás doma, abyste se do této smutné
statistiky nezařadili i vy.
Šťastný Nový rok Vám přeje
Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje.

15

HUKVALDSKÝ občasník
HISTORIE, HRAD A FOND
Alois Piskoř
Byl to dobrý člověk, bavič, muzikant a hlavně
největší přítel mého otce.
Dodnes slyším jeho signál dole u dveří, když
přišel vyzvednout tátu na hraní.
Ale zpátky k panu Piskořovi.
Narodil se v roce 1935, jako prvorozený syn
manželům Antonii a Aloisi Piskořovým a měl
bratra Jendu.
Po základní škole se šel učit pekařem do Opavy,
kde se seznámil se svou ženou Drahoslavou.
Od mládí se zajímal o hudbu. Chodil poslouchat
ke kapelníkovi panu Zahradníkovi, kde hrávali
starší muzikanti a kam chodili také mladí chlapci,
které učil hrát na různé hudební nástroje.
Tam se taky naučil hrát na klarinet a saxofon.
Byl rád, když mohl něco organizovat.
V Rychalticích byli mladí chlapci, kteří si založili hudební skupinu RYTMUS, sobě pro radost
a občanům pro potěšení. Někdy s nimi hrával i pan
učitel Zdeněk Maťa, na harmoniku Josef Poloch, na
kytaru Gustav Bůžek, na bubny střídavě Jan Matula
nebo Stanislav Kabát, na klarinet a saxofon Karel
Šlosar a jako kapelník a hráč saxofonu a klarinetu
právě Alois ,, Lojzek“ Piskoř.
Hráli při různých příležitostech, na krmáších, svatbách a jiných obecních slavnostech i v okolních obcích.
Časem je nahradila skupina mladých muzikantů
kolem Lubomíra Piskoře („Lojzkův“ syn), která se
jmenuje PREMIER.

V roce 1999 založil
spolu s Petrem Strakošem
a osmi žák y Zák ladní
škol y L e oš e Janáčk a,
mezi kterými byl i Honza
Mareš (,,Lojzkův,,vnuk)
dechovku. Netrvalo dlouho
a kapela se rozrostla na
46 žáků a žaček. Začala
úspěšně a s nadšením
muzicírovala pod názvem
Lašská dechová hudba
mladých. Mimo jiné nám
zahráli při otevírání domu
s pečovatelskou službou.
Bohužel neměla dlouhého trvání, protože se její
členové rozešli na nejrůznější střední školy.
Pan Piskoř pracoval v managementu místecké
pekárny, byl taky manažer Velkého Dechového
Orchestru Válcoven plechu Fr ýdek-Místek.
Tento orchestr jezdil na různé zahraniční zájezdy
například do Polska, Chorvatska, Německa a na
Slovensko.
Často jezdívali i na přehlídky dechových hudeb
do Prahy nebo na Kmochův Kolín.
Pan Piskoř měl mnoho známých a významných
odborníků v hudebním světě, kteří jej uznávali
a byli jeho přáteli.
V pokročilejším věku, když byl členem Klubu
důchodců Hukvaldy, předváděl své bavičské umění
spolu s Karlem Šlosarem a Aničkou Hrabovskou,
při čtvrtečních setkáních.
Také si našel novou zálibu a zajímavou náplň
života. Zjišťoval rodokmeny r ychaltick ých
spoluobčanů, ale tuto jeho aktivitu bohužel
ukončila zákeřná a zlá nemoc.
31. 1. 2010 tento pracovitý člověk zemřel.
Letos v srpnu by mu bylo 80 let.
Karel Šlosar
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Hrad Hukvaldy a Fond Janáčkovy Hukvaldy
Od 1. 1. 2016 dojde ke změně v provozování
hradu Hukvaldy a protože se množí dotazy, o co
vlastně jde, ráda bych to trochu přiblížila.
Hrad Hukvaldy je v majetku Moravskoslezského
kraje, správcem hradu
je Muzeum Beskyd p. o.
Frýdek-Místek. A jak
s tím souvisí Fond Janáčkovy Hukvaldy? Fond
Janáčkov y Hukvaldy
s hradem souvisí
tak, že byl nájemcem
a provozovatelem hradu
Hukvaldy od roku 1998.
To znamená, že těchto
17 let Fond Janáčkovy
Hukvaldy zodpovídal
za program hradu, za
běžnou údržbu hradu,
za každodenní provoz a za financování toho
všeho. Lidé, kteří se na tomto provozu podíleli,
byli zaměstnanci Fondu, ať už jako zaměstnanci
stálí nebo sezónní (kastelán, údržbáři, pokladní,
průvodci). Před deseti lety se stal kastelánem hradu
pan Mirek Holiš, který začal tvořit hradní program,
tak jak jej známe dnes, se všemi oblíbenými akcemi
jako např. Slet čarodějnic, Rytířská víkendová
klání, Oživlé prohlídky, Strašidelná noc, Dobývání
hradu Hukvaldy a další a další. Všechny tyto hradní
akce si našly velkou oblibu mezi návštěvníky hradu

a Hukvald. Fond Janáčkovy Hukvaldy program
hradu financoval, ale strukturu a provedení
programu tvořil kastelán Mirek Holiš.
Před rokem vypovědělo Muzeum Beskyd Fondu

nájemní smlouvu, takže nyní Fond jako nájemce
a provozovatel hradu Hukvaldy po pěkných
a úspěšných 17 letech končí.
Fond Janáčkovy Hukvaldy děkuje všem spolupracovníkům, kteří se podíleli na provozu hradu
Hukvaldy a přeje jim hodně zdraví a dobrých
pracovních příležitostí.
Zuzana Slaná,
členka Fondu Janáčkovy Hukvaldy

Největší tragédie v obci
V příštím roce (2016) bude tomu 80 let, kdy na
území naší dnešní obce došlo k tragédii, která nemá
obdoby. Co se stalo?
V noci 12. srpna 1936, asi o půl desáté večer,
sjelo totiž v Rychalticích na staré cestě z Příbora
nákladní auto vezoucí trhovce, zejména s kameninovým zbožím, kteří se vraceli z Nového Jičína,
v místě mezi bývalým hostincem Teplá a mostem
přes Ondřejnici, do čtyři metry hlubokého příkopu

a převrátilo se. První pomoc poskytl havarovaným,
kromě občanů, narychlo přivolaný obvodní lékař
z Hukvald MUDr. Emil Franta.
Hrozná katastrofa měla za následek 11 mrtvých,
z toho 9 pasažérů zemřelo na místě, jeden při
převozu do nemocnice a jeden pak v nemocnici.
Nejmladší oběti bylo šestnáct, nejstarší šedesát
pět let. Havárie skončila převrácením auta na
střechu pod cestou, spoustou střepů z rozbitého

17

HUKVALDSKÝ občasník
přepravovaného kameninového zboží a především
11 mrtvými osobami.
Zprávu o této katastrofě otiskl místní list
Frýdecko-místecký kraj v sobotu 15. srpna 1936.
K čemu tentokrát došlo, to se dověděli účastníci
veřejného přelíčení, které se konalo v sobotu 14. listopadu poblíž místa tragédie, a to v bývalém hostinci
Teplá, kde zasedal Krajský soud z Moravské Ostravy,
aby projednal vinu obžalovaných na tragédii. Noviny
pak otiskly, že všem třem obžalovaným se kladlo za
vinu, že svou neopatrností se dopustili přečinu proti
bezpečnosti těla a to tím, že dovolili, aby se jelo na
nákladním autě, které již před osudnou jízdou vykazovalo závažné nedostatky, jednak tím, že auto mělo
vadné brzdy, větší přední kolo a několik technických
závad, což muselo být obviněným známo. Auto
dostalo v kritickou chvíli značnou rychlost, na což
zabezpečující zařízení nestačilo.

Konečně jednou z hlavních příčin bylo přetížení nákladního auta, které podle výkonnosti
a nosnosti bylo konstruováno na nejvyšší míru
zatížení 1500 kilogramů. Zatím však náklad sám,
pozůstávající z beden se zbožím, činil 1522 kg
a 16 dospělých osob o průměrné váze jedné osoby
65 kg činil 1040 kg. Úhrnné zatížení auta činilo
tedy 2562 kg, což znamená dvanáctiprocentní
přetížení vozu. Prudký spád silnice, přetížení,
špatný vůz a zatáčka byly tedy hlavní příčinou,
proč ke katastrofě došlo“.
Závěrem nutno uvést, že majitel auta a řidič
byli odsouzeni k sedmi měsícům tuhého vězení,
manželka majitele auta byla soudem osvobozena.
Zdeněk Hubeňák, st.
Dolní Sklenov

OPRAVA PAMÁTNÍKU OBĚTEM SVĚTOVÝCH VÁLEK
NA HUKVALDECH
V pátek 4. prosince 2015 byl slavnostně odhalen
„Památník obětem světových válek na Hukvaldech“.
Památník původně tvořila nápisová deska
se jmény obětí 1. světové války a doplňovala ho
postava francouzského legionáře, jemuž podávalo
kytici malé děvčátko a byl umístěn nad hukvaldským kostelem. Sousoší bylo vytvořeno z pískovce
významným autorem, akademickým sochařem
Františkem Juráněm a odhaleno v roce 1930. Dílo se
v původní podobě nedochovalo, památník byl několikrát opravován, samotné sousoší bylo nějakou
dobu umístěno v bývalé knihovně na Hukvaldech,
kde nyní bydlí Kalužovi. Pak bylo zřejmě při stěhování poškozeno. Zbytek pak před dalším rozbitím
zachránil pan Hyneček a uschoval ho ve své pálenici.
Nabídla se ovšem možnost vzhledem k dochovaným
archivním fotografickým záběrům původní sousoší
restaurovat a zachovat tak autentičnost a hodnotu
díla významného sochaře regionu.
V loňském roce jsme nechali zpracovat restaurátorský záměr, dne 2. 1. 2015 vydalo Ministerstvo
obrany souhlas se změnou vzhledu pietního místa,

18

jejíž podstatou byla úprava podstavce pomníku tak,
aby zde mohlo být umístěno restaurované sousoší.
Důležitým krokem bylo podání žádosti o dotaci
Ministerstvo obrany, Odbor pro válečné veterány, která byla úspěšně schválena a mohly začít
přípravné práce. Ve výběrovém řízení nejvýhodnější nabídku podal reprodukční sochař pan Martin
Bocek za částku 173 225,- Kč. Výše dotace činila
135 000,- Kč, podíl obce 38 225,- Kč.
V září 2015 pak nastaly úpravy stávajícího
památníku. Nejprve byl vytvořen nový kamenný
základ, na který byl osazen nový skládaný pískovcový sokl o rozměru 150 × 50 × 40cm a tento
skládaný sokl byl vyplněn litým betonem. Na pravé
straně soklu byla osazena masivní pískovcová
deska o rozměru 160 × 90 × 15 cm se jmény obětí
obou světových válek. Dožívající polychromie
písma ( 632 písmen ) byla pročištěna, natažena
nová podkladní vrstva a následně polychromována
pravým plátkovým zlatem.
Torzo sousoší restaurátor převezl do své
dílny. Chybějící nedochované části těl (hlavy
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vojáka, ruce,hlava, tělo a nohy
děvčátka) byly namodelovány
v sochařské dílně a odlity
do forem. Nově vytvořené
výdusky byly ukotveny na
původní místa na čepy z antikorozní oceli.
Místa s velkým úbytkem
hmoty byla doplněna tmelem,
který se strukturou a barevností přizpůsobil povaze
a charak ter u původního
kamenného materiálu.
Po dokončení všech etap
restaurátorského zásahu
proběhla závěrečná povrc h o v á ú p r a v a . Po v r c h y
kamene byly do nasycení
napuštěny organokřemi- Původní pomník
č i t ý m h yd r o fo bi z a č n í m
prostředkem, který ochrání povrchy kamene před
působením vody a pronikáním vlhkosti do hmoty
kamene, zároveň omezí napadení povrchu kamene
bioflórou.
Cílem zásahů bylo obnovit význam díla včetně
restaurovaného sousoší, dát mu možnost znovu
fungovat v rámci svého určení při zachování
a respektování autentických hodnot a to se díky
odbornosti a schopnostem restaurátora pana

Nový pomník
Martina Bocka povedlo a obnovený památník bude
zdobit naši obec.
Ráda bych při této příležitosti poděkovala paní
Karle Klečkové za cenné historické informace,
které mi pomohly při zpracování žádosti o dotaci
a hlavně vedoucí k nalezení torza sousoší. Velké
díky také patří panu Olinu Hynečkovi, který legionáře s děvčátkem zachránil a mnoho let střežil.
Ivana Hrčková, místostarostka

TURISTI
Po zarostlém chodníčku
Za krásného podzimního počasí se vydalo na
250 turistů na 34. ročník turistického pochodu
Po zarostlém chodníčku – Spadaným listím.
Podzimní příroda doslova vybízela k tomu, aby
člověk vzal do „baťohu buchty“ a vydal se na 15-ti
kilometrovou trasu okolím Hukvald. Barvy listí na
stromech, podzimní květena všech barev a odstínů
je v tuto dobu nádherná a krásná a k tomu ještě
sluníčko, které i hřeje – to byly bonusy toho letošního pochodu. Pořadatelé připravili pro zúčastněné
účastnické listy na kontrole Na Mlýně. Letošní
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pochod se musel obejít bezplatnou návštěvou
hukvaldského hradu. Pochodu se zúčastnilo i na
několik desítek drobotiny – dětí, dokonce byli
i rodiče, co neváhali absolvovat celou trasu s ratolestí v kočárku, překonávat žebříky v oboře s tímto
hendikepem, to byla pro ně zkouška fyzické zdatnosti. V cíli pochodu Na koupališti bylo připraveno
panem Kuchařem drobné občerstvení. Pochod se
vydařil a již vyhlížíme jubilejní 35. ročník pochodu
Po zarostlém chodníčku.
Za KČT Hukvaldy Drahoslav Koval

Procházka novou hukvaldskou naučnou stezkou
Je sobot a 3. ř íjna
a před devátou hodinou
se u brány do obor y
schází ti, kteří chtějí být
účastni otevření naučné
stezky nazvané Naučná
stezka – Leoš Janáček
o č ima dě t í. Jsou to
rodiče s dětmi, dokonce
i těmi hodně malými,
samozřejmě členové
Klubu českých turistů při
TJ Sokol Hukvaldy, kteří
jsou iniciátoři i budovatelé stezk y, hosté,
nechybí televize Sněženka. Sešlo se jich tam kolem
stovky. Velká většina byla domácích. Přivítání,
symbolické pokřtění jedné tabule, stručný popis
stezky a výzva k pochodu.
Stojí zato trochu osvětlit, co tomuto dni přecházelo. Nejdříve to byl nápad a ruku v ruce s tím
určitě i hodně diskuzí. Jak to bude vypadat, kolik
bude zastavení, kudy stezka povede a ještě další.
Hlavně nechybělo nadšení. Také se našla podpora
– ve sboru základní školy, na obci, především také
u znalce života a díla Leoše Janáčka pana Karla
Dohnala. A pak byl zajištěn hlavní sponzor – Vítkovice Steel, což představuje finanční prostředky ve
výši víc než půl miliónů korun. Hlavním záměrem
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bylo tabule udělat tak,
aby byly přitažlivé i pro
děti, proto je na každé
z nich kvíz, kousek písně
z Janáčkova cyklu a také
fotografie. Průvodcem
stezky byla zvolena liška
Bystrouška. Na tabulích je text osvětlující
její místo i Janáčkův
vztah k němu. Je na nich
i aplikace Android, která
umožní připojení k internetu a doplnění další
informací.
Pak se zajišťovalo vše, co by na tabulích mělo
být. Nezbytné bylo vyřešit grafickou úpravu, samozřejmě velikost, způsob umístění s přihlédnutím
k tomu, že si je budou číst děti, tedy, aby nebyly
hodně vysoko. To představovalo hodně času, který
ti nadšeni tvůrci ani nepočítali.
To byla jedna stránka věci. Druhou, a to hodně
podstatnou, bylo připravit trasu. Nejen veškerá
potřebná jednání, ale především její vybudování.
To znamenalo spoustu dřiny. Ochotných rukou
bylo dost. Výsledkem je 8,2 km délka s 13 zastaveními. Poprvé se po celé turisté prošli právě ve
zmíněnou sobotu 3. října., někteří po jejím kousku
už dříve.
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Vyšli jsme od oborní brány v blízkosti Janáčkovy
rodné školy, zastavili se u repliky lavičky pod akáty
za hukvaldským kostelem, kde se scházel se svými
přáteli za svých prázdninových pobytů na Hukvaldech Leoš Janáček. Jsou tam i nově vysazeny akáty.
Pokračujeme k hukvaldskému hřbitovu, kde jsou
pohřbeni rodiče Leoše Janáčka. Při procházení
stezky v sobotu 3. října byla na hrob položena kytice
květů. Od hřbitova pochod pokračuje k Korýtkům,
což bylo kdysi napajedlo pro zvěř v původní oboře,
než byla přeložena kolem hradního kopce. Také
kolem Korýtek jezdíval kočár, který pro Janáčka
dával k dispozici jeho přítel Ludvík Jung. Při prvním
sobotním pochodu stezkou zvolili organizátoři
odbočku na Horní Sklenov ke kapličce se svatým
Janem Nepomuckým, zvoničkou a studánkou.
U Korýtek je lavička a tabule a také xylofon. Je na
něm možné trubky rozezvučet jednoduchými tóny
písně, což také hned bylo některými účastníky
pochodu vyzkoušeno. Dlužno říci, že se xylofon
podařilo naladit. Byl to úkol nelehký – trubky
musely být takové délky, aby jejich zvuk odpovídal
určenému tónu.
Pak pochodující čekal výstup na
Vrchy ke zvoničce, kde budou na
čtyřech kůlech umístěny panoramatické tabule, aby ten, kdo tam vyjde
a bude se rozhlížet kolem, věděl, co
vše je z tohoto místa vidět. Připomenu, že zvonička, která je tam už
nějaký rok, je také dílem místních
turistů. Potom se scházelo dolů
do Dolního Sklenova k hospůdce
a minipivovaru U Vajta. Kousek po
silnici se došlo k soše svatého Jana
Nepomuckého u lávky přes Ondřejnici Socha, která
byla odhalena v roce 1998. Socha je darem města
Nepomuk, které naší obci po povodni v roce 1997
nabídlo pomoc při zbudování nové lávky, kterou
voda strhla. Hukvaldům město Nepomuk věnovalo
sochu tohoto světce, který je ochráncem před velkou
vodou, aby připomínala nezištnou pomoc.
Od sochy jde stezka kolem Ondřejnice. Tam
bylo odpracováno hodně a hodně hodin a vznikla

nová cestička se zpevněným povrchem. U splavu,
kterému se říkalo Čajánkův, je lavička pro odpočinek, poslech šplouchající vody a pohled na
pasoucí se ovečky na protějším břehu. Další
zastavení je v „lípí“ s tabulí i lavičkou. Bylo to
kdysi místo výletů a také tam stával kříž, k němuž
se chodívalo o prosebných dnech vyprosit si hezké
počasí a dobrou úrodu. Tam někde se setkal Leoš
Janáček s tehdejším starostou Janem Smolíkem.
Nově vybudovanou cestičku vyzkoušely některé
obyvatelky domu s pečovatelskou službou a ocenily
lavičky, na kterých si mohou odpočinout. Přes
most u myslivecké chaty stezka pokračuje kolem
Ondřejnice po jejím druhém břehu. Ještě než dojde
na bývalé koupaliště, zastaví se u splavu. Toto místo
nese název Hukvaldský „Stonehenge“. To proto, že
balvany u řeky, je jich 13, inspirovaly jeho vybudování. I tam poslouží lavička k posezení. a dendrofon
složený z větví stromů rostoucích kolem řeky
vybídne k vyzkoušení, jak různé druhy dřeva zní.
Janáčkova lavička na Babí hůře je turisty vyhledávaná. Pro Leoše Janáčka ji v jeho lese postavil jeho

přítel, hajný Vincenc Sládek. Hodně roků o lavičku,
která sice dávno není původní, a také o místo kolem
ní, pečují zdejší turisté. Fakt, že stoupání k ní je
hodně do kopce, přinutil budovatele vynést všechno
potřebné vlastníma rukama a na vlastních zádech.
To byl docela záběr. Ale neodradilo je to. Cesta od
lavičky, kterou také turisté upravili, vede kolem
rodného domu akademického malíře Jana Václava
Sládka, velkého obdivovatele hudby Leoše Janáčka,
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která ho inspirovala ke spoustě výtvarných děl.
Našeho slavného rodáka připomíná i svými literárními projevy. Tam bude jeho připomenutí.
Poslední zastávkou je domek Leoše Janáčka
na Podoboří. Na sklonku života ho koupil, upravil
a hodně tam pobýval a tvořil. Po jeho smrti ho paní
Zdenka Janáčková zpřístupnila veřejnosti. Dnes je
hojně navštěvovaným památníkem. Odtud Velkou
stranou zpět k oborní bráně.
Pokračování slavnostního otevření naučné
stezky byl odpolední program ve společenském
sále. Měl velmi hezký scénář, na němž se se členy
klubu turistů podílela naše škola. Také moderování
svěřila žáku Oliverovi Jattimu. – Byl pohotový, milý,

vynikající. Na úvod zazněla lidová píseň v podání
děvčat pod vedením paní učitelky Radky Křenkové.
Přizvána byla cimbálovka Pramínky z Kopřivnice,
kterou vede Vladan Jílek. S ní zazpívaly děti malého
Lašánku a malá zpěvačka --------. Potom Pramínky
ještě zahrály další lidové písně. Zlatým hřebem
programu byl koncert harfistky paní Ivany Švestkové Dohnalové, první harfistky Filharmonie Brno.
A na úplný konec byl večírek. Nechybělo na něm
stejně jako na předchozím koncertu občerstvení
připravené turistkami.
Projít novou naučnou stezku bude pro každého
milovníka turistiky, přírody a také historie
Karla Klečková

Neodeslaný dopis Leoše Janáčka Kamile Stösslové
Hukvaldy, 4.10.2015
Milostivá,
včera jsem přicestoval z Luhačovic na Hukvaldy,
což je jako spodnička k těm krásným šatům, které
Vás posledně krášlily v Písku.
Ve škole byla veliká sláva. Místní turisté otevírali moji naučnou stezku. Termín vybrali dobře.
Můj otec Jiří se toho dne před 200 lety narodil.
V krásném sále nové školy vystupovaly děcka
z Hukvald, Sklenova, Rychaltice, mladá hudební
kapela z nedaleké Kopřivnice a též muzikanti
z Brna. Potom se až do rána tančilo u moderní
muziky BIG-BITU. Vydařená akce.
Počasí bylo romantické. Dopoledne jsme s přáteli
celou stezku prošli. Začátek je v mém rodném
domě, staré škole. Často jsem tu později chodíval za
sestrou a švagrem. S ním jsem se jednou zbytečně
rozkmotřil. Dávno jsme se udobřili. Z mé rodné jizby
udělali expozici. Jste tam i Vy. Potom k ukvaldskému
kostelíčku, kde mě kdysi pokřtili a kde jsem jako malý
diskantista pod otcem Jiřím – byl tu regentschory –
zpíval. Za kostelem lavičky pod akáty. Sedávali jsme
tam za letních podvečerů s hukvaldskými přáteli
a jinými hosty. Kolem Mičanikova hotelu, bývala tam
hospůdka u Gobrů – koulely se tam kuželky. Dále
k hřbitovu, místu věčnéhu odpočinku mých rodičů,
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bratra Františka a sestry Josefky, kolem sklenovské
studánky - velmi působivé až meditativní zastavení,
přes louky kolem pasoucích se kravek ke korýtkám.
Staré kamenné koryto, zbylo z první hukvaldské
obory, voda stejná. A svižně na kopec na vrchol
Fojtových vrchů. Rozsáhlé louky, skotačící rozverná
fojtova Hanka. Výhled na všechny strany. Kopřivnice, Příbor, tam bydlela 10 roků moje rodina, než
se přestěhovali na Hukvaldy, všechno jako na dlani.
Starý hrad na oborním kopci, chovali tam i koně, dnes
už jen daňky a muflony. Rodný dům, zbytky pivovaru
– zbourali i komín, kostelík, fara, dnes už chátrající
zámek, hotel, hřbitov, Jungova vila, domek hajného
Sládka – tam jsme ještě i s Oluškou jezdívali na léto.
Chaloupky na Podoboří, kde je i můj domek který
jsem pro Vás nechal přestavět, máte tam i svoji světničku až přijedete. Dále to už jde rychleji. S kopce dolů
kolem nového pivovaru v staré sklenovské hospodě,
praví tam u Vajta, k sošce svatého Nepomuckého, po
břehu Ondřejnice kde je zastavení u kamence do Lípí.
V roce 1890 jsem tam byl na hasičské slavnosti
– hrála Návratova kapela.
Dobře jsem je znal ze zkoušek v hasičské zbrojnici. Dále přes Ondřejnici zase kolem kamence na
koupaliště již bez bazénu, jenom hospůdka.
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Tam si odpočineme a na můj kopec Babí Hůru.
Při strmém stoupání si dovolím uchopit Vaši
roztomilou ručku a usnadnit a zpříjemnit nám
výstup. Posedíme na mojí lavičce a vzrostlým
bukovým lesem – kdysi jsem ty stromy sám koupil,
do údolí, do našeho domku.
Udělali to pěkně. Vkusné cedule, na každé
Bystrouška a písnička z ukvaldské lidové poesie.
Čtení krátké a výstižné. Hodně se toho o mě
dovědí.

Věřím, že konečně přicestujete, nejlépe na
Ondřejskou pouť. To jsou Hukvaldy oděny do
slavnostního šatu. Lidí plno, ráno na hradě mše,
muzika, plno dobrot pro Váš mlsný jazýček.
Prodávají pěkné a užitečné věci, taky suvenýry,
lidé se radují.
Velmi se těším na srdečně zdravím,
s úctou Váš Leo.
Napsal Karel Dohnal

Dobytí Triglavu i hradu Kozlov Rob 4. – 12. 9. 2015
Ve dnech 4. – 12. září 2015 jsme vyrazili
poznávat krásy slovinských Julských Alp. Pro
mnohé účastníky první návštěva, někteří se do Alp
vraceli po letech.
Po noci strávené v autobuse jsme se na první
tůru všichni těšili, v plánu byl výstup (nebo lanovka)
z údolí Selle Nevea v Itálii k chatě Rifugio Gilberta
a Prestreljnik, bohužel nám plány zkomplikovalo
počasí. Slabé mrholení přešlo v trvalý liják, takže
jsme trasu podstatně zkrátili, využili lanovku
a vystoupali jen pár metrů nad chatu ke staré tvrzi.
První dvě noci jsme byli ubytovaní ve studentské
ubytovně v Tolminu.
Druhý den jsme se probudili do slunečného
rána, autobusem přejeli do vesničky Livek a vyrazili
na Matajur (1.642 m n.m.). Mírným stoupáním
jsme po pár hodinách dorazili na vrchol. Překvapením nám byla právě probíhající mše svatá
u kapličky na vrcholu. Nádherné výhledy na Alpy
a početný pěvecký sbor, který doprovázel mši nám
zpříjemnil vrcholovou pauzu. Zpáteční prudké
klesání k městečku Kobarid našim kolenům dalo
pěkně zabrat, odměnou nám bylo občerstvení
v centru města.
Následující ráno jsme zamířili do soutěsky řeky
Tolminky. Úzký chodníček kolem neskutečně čiré
a blankytné řeky, skály, termální pramen, jeskyně
a Ďáblův most nás nadchly. Našim dalším cílem
byla zřícenina hradu Kozlov Rob, na kterém se nám

i na chvíli podařilo vztyčit vlajku KČT Hukvaldy
- hrad dobyt. V odpoledních hodinách jsme pak
přejeli k Bohinjskému jezeru, u kterého jsme měli
další ubytování, tentokrát v hostelu Pod Voglom.
V úterý jsme se rozdělili na dvě skupiny. Start
jsme měli společný z Rudno Polje, jedna skupinka
pokračovala na Viševník, druhá směr Triglav.
Cestou se nám střídavě v mracích schovávaly
okolní vrcholy, s přibývající výškou přibývalo
i sněhových polí a došlo postupně i na rukavice.
V odpoledních hodinách jsme došli na chatu Kredarica (2.515 m n.m.), kde jsme plánovali nocleh.
Po krátkém polemizování jsme samotný výstup
na Triglav nechali až na druhý den. Následující
ráno jsme si přivstali a v 6:30 vyráželi vzhůru
nejvyššímu vrcholu Julských Alp. Téměř celou
cestu jsme šli v mracích, valící se mraky přes okolní
skalnaté vrcholy vzbuzovaly respekt. Pár metrů
před vrcholem jsme se dostali nad mraky, otevřely
se nám tak nádherné pohledy na mrakové peřiny
shora a samotnou „raketu“ na vrcholu Triglavu
(2.864 m n.m.). Chvíle kochání, vrcholové foto
a vzhůru dolů, čeká nás dlouhá cesta! Na zpáteční
cestě ke Kredarica už se míjeli se zástupy turistů
mířícími na vrchol, ještě, že jsme vycházeli tak brzy.
Z chaty míříme směr Dom Planika, procházíme
Dolič, krásné údolí triglavských jezer a kolem
sedmé večer docházíme k autobusu ke Koča pri
Savici (653 m n.m.).
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Ve čtvrtek jsme navštívili soutěsku řeky
Radovna - Vintgar, 1.600 metrů dlouhé chodníčky kolem řeky jsou zakončeny 16 metrovým
vodopádem. Odpoledne jsme pak strávili u jezera
Bled, které je známé svým kostelem na ostrůvku
a hradem, který se tyčí na skále nad jezerem.
Poslední den v Alpách jsme zakončili výstupem
na Vogel (1.923 m n.m.) Od Bohinjského jezera
jsme využili lanovky a během pár minut už měli
všechny okolní vrcholy jako na dlani. Celou cestu

na Vogel nám počasí dovolilo obdivovat okolní
zasněžené vrcholy, jakmile jsme však po hodině
a půl stanuli na vrcholu, přes okolní mraky nebylo
vidět na pár metrů.
Julské Alpy nám dovolily prožít týden v nádherné
krajině, za týden jsme však poznali jen zlomek
tamních krás, doufám tedy, že se tam brzy vrátíme.

Vrcholová skupina našich turistů na Matajuru

Naše banda turistů na hradě Kozlov Rob

Za KČT Hukvaldy Drahoslav Koval

Na vrcholu Triglav

Turistický ukazatel pod Vogelem
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Putování po Kremnických horách
V komorním obsazení jsme se vydali na zájezd
do Kremnických hor, abychom ukončili letošní pěší
turistiku hukvaldského odboru KČT. Sice se nás
vydalo na tento zájezd jen 19 turistů, přesto jsme
si tento zájezd užili. I když nebylo sobotní počasí
zrovna příhodně, vyrazili jsme z lyžařského střediska
Skalka (1230 m) směrem k jihu po hřebenové trase.
Za slabšího deště jsme kráčeli po červené turistické značce vstříc vrcholu Zlatá studna (1265 m)
- nejvyššího vrcholu dnešní trasy. Museli jsme se
obejít bez rozhledových míst, protože jsme se stále
nacházeli v mlze. Vzali jsme zavděk aspoň krásnými
podzimními barvami stromů. Podzim je v barvách
nádherný a i přesto, že nám počasí nepřálo, bylo co
na podzimní přírodě obdivovat. U vrcholu Velestúr
nás překvapil silný déšť, proto jsme spěchali k chatě
Hostinec, která v tomto čase měla být zavřená. Jaké
bylo naše překvapení, když jsme našli odemčené
dveře a vytopenou místnost. Zastávka to byla parádní
– stačili jsme oschnout, zahřát se a odpočinout
si. Byli jsme v dobré náladě, proto jsme si udělali
zacházku k vrcholu Smrečník (1249 m), kde jsme
navštívili mýtické místo věnované bohu Perunovi.
Uctívači tohoto boha se jednou ročně v září na tomto
vrcholu scházejí a provádějí zde své rituály. Nutno
dodat, že toto místo je opravdu zajímavé – obětní
oltář, vyřezávané sochy, vyřezávané mísy … - velmi
zvláštní místo dýchající mýtickou atmosférou.
Dále jsme pokračovali po zelené značce sestupem
k rekreačnímu středisku Toliar a dále do Kremnice
na ubytování.
Nedělní den nás přivítal příjemným počasím.
Bylo sice chladno, ale viditelnost byla dobrá. Opět

jsme se nechali vyvést autobusem k lyžařskému
středisku Skalka. Vydali jsme se po hřebeni, ale
tentokrát k severu. Už na Skalce jsme se kochali
krásnými výhledy ze zdejší dlouhé sjezdovky. Shlédli
jsme Kremnické vrchy, Fatru a v dáli byly vidět
i vrcholky Tater. Ze Skalky jsme se vydali po červené
značce k Tunelu. Zasypaný historický tunel kudy
jezdilo koňské spřežení na trase Banská Bystrica
– Kremnica ve středověku. Výhledy na stranu
Banské Bystrice byly velmi omezené – vadila nám
hustá mlha, přesto se sluníčko snažilo prodrat přes
tu peřinu a odměnou nám byly krásné pohledy do
podzimního krásně zabarveného lesa. Pokračovali
jsme po červené značce do sedla Flochovej – tato
část trasy byla snad nejkrásnější – krásný podzimní
les, mírné stoupání. Vrchol Flochová na zelené
značce jsme oželeli (1317 m), - je to sice nejvyšší
vrchol Kremnických vrchů, ale je nezajímavý).
V sedle Flochovej se u našich chlapů projevila duše
kluka – rozdělali oheň, opekli klobásky a nějaké
konzervy. V tomto vlhku docela náročný počin, ale
u hukvaldských turistů – nic nemožného. Ze sedla
jsme se vydali po modré značce. Slušný sestup do
údolí. Stezka, která vedla korytem potůčku, mířila
ke zdejším propadlištím. Horní a Dolní propadliště
jsou zdejšími přírodními zajímavostmi. Zbyl nám
čas i na sbírání hříbků a na smaženici to bude
opravdu stačit. Ke konci trasy jsme ještě prošli kolem
studánky a pece Bartošky a dnešní trasa skončila
u rekreačního střediska Bartoška. Udělali jsme
ještě nezbytné hromadné fota naší skromné party
a vyrazili jsme k domovu.
Za KČT Hukvaldy Drahoslav Koval

V Kremnických kousek od Kralického sedla

Podzimní lesy u rezervace Svrčinník
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Na kolech podél Dunaje
Rovina, rovina a zase jenom
rovina – tak by se dala charakterizovat oblast Podunajské
krajiny. Celá oblast je protkána
spousty vodních kanálů, slepých
ramen, mokřadů, bažin a protipovodňov ých hr á zí. Samo statnou kapitolou je vodní dílo
Gabčíkovo – výstavbou tohoto
vodního díla došlo k rozsáhlým
změnám v přírodním prostředí
podél slovenského úseku Dunaje.
V prodlouženém víkendu v září
jsme se vydali na jih Slovenska,
abychom na kolech projeli oblast Někteří to i zkusili - slepá ramena Dunaje u Gabčíkova
kolem Dunaje. Ač bylo září,
počasí bylo nevyzpytatelné a i teplota nebyla
si nenechali ujít celou oblast dunajského povodí
zrovna vysoká. Kompenzovali jsme to návštěvou
s ostrůvky na řece, slepými rameny, lužními lesy
termálního koupaliště ve Velkém Mederu.
a hnízdiště vzácných a ohrožených ptáků jako
orla mořského, ledňáčka, volavek
a dalších zajímavých živočichů.
Z technických památek jsme
shlédli kolové mlýny na Malém
Dunaji, nejdelší (ve střední
Evropě) dřevěný zastřešený
80-ti metrový most v Kolárově,
rozsáhlé protipovodňové hráze
zdejších řek a především vodní
dílo Gabčíkovo se zdymadly
a loděmi. Při pohledu na tuto
obrovskou vodní plochu se
člověku až zatají dech. Neopomněli jsme se svést na zdejší
kompě (přívoz) po vodním díle
Gabčíkovo. Čtyři dny v sedle
na kole po rovinatém Podunají
Na vyhlídkovém molu u Trsteného ramene Dunaje
byly zajímavé, již po druhém dni
I přes chladné počasí jsme na kolech navštívili
jsme vyhlíželi aspoň malý kopeček, ale nebylo nám
to nejzajímavější, co zdejší oblast nabízí - historické
přáno. Takže o příštím cyklozájezdu máme jasno –
Komárno se zdejší vojenskou pevností, náměstí
určitě lokalita s nějakými kopečky.
Evropy, soutok řek Dunaje a Váhu, dostihové závodiště v Šamoríně. Z přírodních zajímavostí jsme
Za KČT Hukvaldy Drahoslav Koval
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KRNALOVICE
Poděkování
Děkujeme panu starostovi, paní místostarostce
a zastupitelstvu obce Hukvaldy za úsilí, které
vyvinuli ve věci převodu pozemků v Krnalovicích.
Jsme si vědomi toho, že to bylo hodně hodin práce,
mnoho nervů a starostí, které vedly ke zdárnému
konci převodu pozemků z Fryčovic do katastru obce
Hukvaldy. Jsme rádi, že konečně budeme sloučeni
a že vytrvalé úsilí hodně hodných lidí dojde svému
cíli. Seděla jsem také dlouho na internetu a poslechla
jsem si videa z posledních zasedání obce Hukvaldy.
Překvapilo mne kolik peněz to již Hukvaldy stálo
a že Fryčovice vlastně nezaplatí ani korunu, i když ve
výsledku nakonec dostanou více pozemků. My (naše
rodina) doufáme, že konečně přestanou problémy
s vodou a budeme se moci napojit i na další zdroj
(vodovod). Dostatek vody je důležitý. K čemu vedou
nedostatky vody a jídla konec konců vidíme i ve světě

a k jakým hrůzám to vede. Napojení vody v Krnalovicích je důležité i z důvodů aby nevzniklo ještě více
vášní, kdy nově příchozí do Krnalovic budou mít
vodu a starousedlíci ne. Budou to velké investice
a nevím, zda to pro Hukvaldy nebude moc, po tom
co do nás již investovali tolik peněz. Jsme rádi, že
budeme konečně v jedné obci a to v obci, která má
o nás zájem a bude ho mít i nadále. Pro naše začátky
v nové obci to sice bude znamenat, že se budeme
muset také naučit jednat na novém místě s novými
lidmi, ale snad s námi budete mít trpělivost. Vše nám
vysvětlíte a řeknete kde co nově vyřizovat, kde a kdy
platit a podobné problémy, které se vyskytují při
novém přestěhování do nového místa. Doufáme,
že budeme do budoucna pro obec také přínosem
a nejen starostí.
Hana Klaudová

Jako rodilá krnalovjanka vím, jaké to je bydlet
v Krnalovicích, spadat pod obec Fryčovice především z hlediska platby za popelnice a poplatku
za psa a chodit na poštu a do školy na obec
Hukvaldy. Proč tomu tak je? Jednoduše proto,
že na Hukvaldy se dostanete přímým autobusovým
spojem a do Fryčovic nikoli. Chtěla bych velice
poděkovat těm, kteří tento nesmyslný Bermudský

trojúhelník ukončili, nepolevili a vše dotáhli až
do konce, i když to nebylo snadné. Konečné nám
odpadne neustálá otázka úředníků „Proč chcete
uvést poštu Hukvaldy, když v občanském průkazu
máte trvalé bydliště na obci Fryčovice a ta má
poštu svou?“
Ještě jednou všem děkuji.
Jitka Kaletusová

Krnalovice konečně pod jednou obcí
Ano, je to tak. Zastupitelstvo Fryčovic i Zastupitelstvo Hukvald schválilo převod Fryčovické části
Krnalovic pod obec Hukvaldy. Tento požadavek
vzešel od občanů zde nejen bydlících, ale také těch,
kteří zde vlastní pozemky.
Co nás vedlo k tomu patřit pod jednu obec?
Důvodů bylo mnoho. Uveďme pár příkladů:
Běžnou součástí domácností 21. století mít vodu

v kohoutku. Mnozí občané naší osady mají vlastní
studnu. Vody je stále méně a méně a v letních měsících
se mnohokráte stává, že zůstáváme zcela bez vody.
V dnešní době nemyslitelné. Měli jsme pocit, že není
nic složitějšího, než žádat v Krnalovicích o obecní
vodovod. Ten by totiž měl vést z jedné obce přes
druhou a nakonec zase opět přes první. Vše by bylo
zřejmě tak složité a náročné, že nedošlo ani ke snaze
něco takového ani naplánovat, natož zrealizovat.
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Nebo naše vyvážení popelnic. Jedné části
osady se odpad vyvážel v pondělí, druhé části
ve čtvrtek. Jelikož osada není rozdělena přesně
v polovině, měla v tom svozová firma občas
zmatek. Takže se stávalo, že někteří měli popelnici vyvezenou dvakrát, jiní třeba vůbec.
A proč právě pod Hukvaldy?
Nejenom, že domů a občanů ve Fryčovické
části je méně, ale také se o nás Hukvaldy více
„starají“. Poštu nám přivážejí Hukvaldy, naše
děti navštěvují mateřskou či základní školu na
Hukvaldech a také proto, že nevede jediné autobusové spojení od nás do Fryčovic.
Mnoho let jsme žádali tehdejšího pana
starostu Ing. Jiřího Volného o přesun našich
s o u k r o m ýc h p o z e m k ů ( F r yč o v i c í m z d e
patří pouze cesta). Bylo spoustu požadavků
a podmínek k tomu, než mohlo být vše předáno
zastupitelstvu. Samozřejmě, přijít o pozemky
žádná obec nechce, to je pochopitelné a tak
se hledalo a vymýšlelo, co s tím. Občané stále

něco podepisovali, katastr vyhledával, exekutoři
a ministerstvo vysvětlovalo a ŘSD obhajovalo.
Ovšem nic nás neodradilo, podklady jsme stále
předkládali, neustále se účastnili zastupitelstev,
kde jsme vysvětlovali a požadovali vysvětlení
a nakonec jsme dosáhli, že zastupitelstvo ve
Fryčovicích do jednoho hlasovalo pro sloučení
katastrů ve prospěch Huk vald. Děkujeme
Fryčovicím!
UF, KONEČNĚ!, chtělo by se vykřiknout. Byli
jsme ovšem tím vším tak unavení a vysílení, že na
„oslavy“ jsme sílu již nenašli.
Chtěli bychom ovšem poděkovat touto
cestou všem, kteří nám ochotně pomáhali
k dokonání naší cesty, kteří se nevzdali po
prvních nesnázích, pomáhali nám nejen radou,
ale i optimismem a věnovali nám spoustu svého
volného času. Děkujeme také občanům, kteří
souhlasili s převodem svých pozemků pod obec
Fryčovice.
Lenka Václavíková

Krnalovice a velké změny
A cože se tak velkého stalo?
„Tož připojíme sa včíl k hukvalďanom“.
Budou-li nás dobré duše hledat, nebudou už
bloudit v centru vísky Fryčovice, ani balíky z větší
dálky se už nebudou vracet zpět k odesílateli. I koni
by bylo jasné,že je nelogické mít v doručovací adrese
obec Fryčovice a směrové číslo obce Hukvaldy.
Proto jsme usilovali připojit naši malebnou
osadu k obci Hukvaldy blízké místně nám, ale
i našim dětem chodícím zde do školy či školky.
Děkujeme zastupitelům Fryčovic, že hlasovali pro
oddělení osady Krnalovice od obce Fryčovice a tím
ukázali, že jsou těmi pravými ve svých funkcích, co
přihlížejí k dobru a potřebám svých občanů.

28

Hukvaldským zastupitelům děkujeme za ochotu
a vůli přivítat nás mezi sebe. A nám všem blahopřeji, že se přes rozdílné a často bouřlivé názory
po složitých domluvách ohledně výměny parcel
mezi obcemi, získání souhlasů k výměně parcel od
soukromých vlastníků, vyměřování i domluvách
o vypořádání mezi obcemi, podařilo nakonec ten
těžký oříšek rozlousknout a vše dotáhnout až do
zdárného konce.
A po novém roce se už budeme moci pyšnit,
že patříme mezi ty, co mají ve znaku lišku
Bystroušku.
Renáta Ocelková
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Změna hranic obcí Hukvaldy a Fryčovice
O přičlenění části obce Fryčovice v Krnalovicích
k obci Hukvaldy usilovali její občané a vlastníci
nemovitostí velmi usilovně po dobu šesti let. Jaké
hlavní důvody je k tomu vedly a v čem by se to mělo
do budoucna projevit, jsme se zeptali místního
rodáka a pamětníka (narozen 1941), pana Bohuslava Havlíka, aktivního člena výboru Občanského
sdružení Krnalovice, který sdělil:
„Občanské sdružení Krnalovice bylo založeno
1. 12. 2008 z iniciativy a pod vedením Ing. Tomáše
Ocelky, s cílem m. j. zlepšit životní podmínky
obyvatel Krnalovic, neoficiální osady, rozložené
na katastrech obcí Fryčovice a Hukvaldy, místní
části Rychaltice. Jsme velice rádi, že se po létech
usilovného jednání funkcionářů a pracovníků obou
obecních úřadů, podařilo dosáhnout vzájemné
shody, a zastupitelstva obou obcí záměr potvrdila.
Patří jim za to naše upřímné poděkování.
Mám-li hovořit o hlavních důvodech našeho
snažení o změnu, jsou jednoznačné. Občané, žijící
v Krnalovicích – bez rozdílu příslušnosti k dané
obci – měli od nepaměti a mají doposud, po stránce
uspokojování svých základních životních potřeb,
jednoznačnou vazbu na obec Rychaltice, později
Hukvaldy. Jedná se především o předškolní a školní
výchovu dětí a mládeže (poslední žáci z fryčovické
části Krnalovic navštěvovali tzv. „měšťanku“ ve
Fryčovicích někdy kolem roku 1946), lékařskou
péči, služby obchodu, pohostinství a jiných zařízení, církevní vyžití, pohřební a hřbitovní služby.
Tato vazba je dána dostupností těchto obcí, jak
po stránce pěší chůze (v minulosti převážně),
nasměrováním místních komunikací pro jízdu na
kole a motorovými vozidly (dodnes nejpoužívanější
způsob dopravy v této lokalitě) a nakonec jediné
možné dopravní spojení autobusem ČSAD, linkou
Frýdek-Místek – Hukvaldy a zpět. Vše toto je ve
vztahu k obci Fryčovice daleko složitější a náročnější, a vybudovaná rychlostní komunikace R 48
Rychaltice – Frýdek-Místek, situaci jen zhoršila.
Nepřekonatelným problémem po celá dlouhá
léta (k čemuž mám dostatek konkrétních příkladů)
byla a dosud je, dostupnost včasných poštovních

služeb pro občany fryčovické části Krnalovic.
Oficiální zásilky (zásilky státních orgánů a institucí, zásilky organizací apod., využívající údaje
o adrese z „evidence obyvatel“), jsou rozdělovacím
místem České pošty předávány k doručení poště
Fryčovice. Od nepaměti však do celých Krnalovic
doručuje pošta Hukvaldy. Pošta ve Fryčovicích
proto zásilku vrací zpět a tato je přeposlána poště
Hukvaldy, která doručení zajistí. Tato letitá praxe
činí nemalé problémy jak odesilateli, tak zejména
adresátovi zásilky. Moje osobní snaha v roce 2007
o nápravu tohoto stavu, jednáním s Českou poštou
a orgány státní správy – za aktivní pomoci starosty
obce Fryčovice Ing. Jiřího Volného, však byla marná
– ujednání zůstala bohužel jen na papíře. Tento
letitý problém bude přičleněním předmětného
území k Hukvaldům minulostí.
Není to tak dávno, kdy byla zajímavou i forma
zajišťování služeb občanům Krnalovic ze strany
obou obcí. Každá na své úrovni a svým způsobem
zajišťovala sběr odpadů u svých cca 12 čísel popisných, každá se starala o poměrně krátký úsek
rozvodu veřejného osvětlení a pár světelných bodů,
stejně tak o několik set metrů existující místní
komunikace. Složitost hranice mezi obcemi možná
činila problémy i vlastníkům pozemků, kdy jeden
byl na katastru obce Hukvaldy a sousední – téhož
vlastníka – na katastru obce Fryčovice.
Toto jsou hlavní důvody naší snahy o sjednocení
území Krnalovic pod jednu obec a souhlas zastupitelstev obou obcí tak splnil jeden z hlavních cílů
našeho Občanského sdružení. Jsem jednoznačně
přesvědčen, že podmínky života občanů v Krnalovicích se zjednoduší, což povede k jejich vyšší spokojenosti s životem v této pěkné lokalitě a ještě větší
angažovanosti a aktivitě ve společenském životě
v Krnalovicích, kde každoročně v létě konáme
„dětská odpoledne“ nebo „přátelská posezení“.
V Krnalovicích, na stávajícím katastrálním
území Fryčovic a Rychaltic, je dosud postaveno
26 rodinných domků. Územní sídlo, pod tímto
názvem, však není oficiální – bylo malé a ještě
rozděleno do dvou obcí. Jejich územní plány vyčle-

29

HUKVALDSKÝ občasník
nily v této lokalitě další stavební místa, která určitě
budou využita pro stavby rodinného bydlení. Jsem
toho názoru, že po sloučení pod jednu obec, by bylo
velice vhodné, aby zastupitelstvo obce Hukvaldy
rozhodlo o zřízení nové části obce pod názvem
„Krnalovice“.
Na závěr bych chtěl jako uživatel a spoluvlastník
nemovitostí na fryčovické části Krnalovic, který
od roku 1984 aktivně spolupracoval s vedením

obce Fryčovice při řešení problémů a potřeb
občanů žijících nejen na fryčovické katastru,
jednoznačně prohlásit, že obec Fryčovice se
v rámci daných rozpočtových a jiných podmínek
vždy snažila, aby občané byli spokojeni, za což
si od nich její funkcionáři a pracovníci zaslouží
poděkování.
Bohuslav Havlík

Poděkování
Vážená paní místostarostko,
děkuji v prvé řadě za to, že jako „Občanské
sdružení“ i jako fryčovičtí zástupci zdejších občanů
se v „Hukvaldském občasníku“ můžeme ke změně
hranic vyjádřit a podpořit tak správné povědomí
veřejnosti o celé záležitosti.
V dalším, vážená paní místostarostko, Vám chci
poděkovat za Vaši osobní aktivitu ve věci mého
námětu instalovat na hřbitově v Rychalticích samo-

statnou tabuli na smuteční oznámení. Tabule již
visí, je krásná, zejména pro daný účel velice vkusná
a o „dušičkách“ to veřejnost jistě i s díky ocenila. Je
to příkladné vyřízení námětu občana z 3. 8. 2015,
za což Vám i realizátorům patří skutečné poděkování, nejen moje.
Bohuslav Havlík, Krnalovice

DOPORUČENÍ VLASTNÍKŮM LESA
Chtěl bych Vás upozornit na dvě důležité skutečnosti,
které by Vám měly pomoci při řádném hospodaření.
1) Doporučuji vyzvednout si „lesní hospodářskou osnovu“, kterou Vám bezúplatně vydají
na Městském úřadu ve Frýdku–Místku, odboru
životního prostředí a zemědělství, ulice Palackého 115, v kanceláři Ing. Gongola a p. Krobota,
4. poschodí. Měli byste si uvědomit, že v lesní
hospodářské osnově se udává maximální množství dříví (včetně těžby nahodilé - např. kůrovec),
které můžete během 10 let ze svého lesa vytěžit,
pokud orgán státní správy lesů toto množství
odůvodněně nenavýší. Pokud si lesní hospodářskou osnovu nevyzvednete, pak můžete bez
povolení vytěžit jen 3 m3 dřevní hmoty z jednoho
hektaru lesa, a to za jeden kalendářní rok.
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2) Pokud jste provedli těžbu, čímž vznikla holina,
pak ji musíte v zákonné lhůtě dvou let zalesnit.
Pokud tuto podmínku ze závažného důvodu
nesplníte, pak můžete orgán státní správy lesů
požádat o „odklad zalesnění“. Zvláště upozorňuji ty vlastníky lesů, kteří mají v lesní hospodářské osnově holinu zapsanou, aby tuto situaci
začali neprodleně řešit a zavolali mi. Doporučuji
Vám tuto situaci vyřešit do konce tohoto roku,
a to nejen z důvodu možnosti získání dotací na
zalesnění.
Odborný lesní hospodář
Ing. Tomáš Svoboda, tel. 603 867 494
E-mail: olh@email.cz
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VÁNOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB 2015
24.12. Štědrý večer
16.00 – Hájov
20.00 – Rychaltice
22.00 – Hukvaldy
25.12. Slavnost Narození Páně
7.30 – Rychaltice
9.30 – Hukvaldy
11.00 – Hájov
26.12. Svátek sv. Štěpána
7.30 – Rychaltice
9.30 – Hukvaldy
11.00 – Hájov

31.12. Poděkování a prosba
			
o Boží pomoc do nového
			 roku
15.00 – Hájov
16.00 – Hukvaldy
17.00 – Rychaltice
1. 1. Slavnost Matky Boží,
Panny Marie
7.30 – Rychaltice
9.30 – Hukvaldy
11.00 – Hájov

SOUTĚŽ O NEJZAJÍMAVĚJŠÍ FOTKU LIŠKY BYSTROUŠKY
Ve středu 16. září 2015 byl oficiálně zahájen
obohatí program příštího ročníku hukvaldského
2. ročník soutěže „O nejzajímavější fotografii
hudebního festivalu, ale na zajímavé snímky
lišky Bystroušky“. Autorka a organizátorka
se již těší také přední propagátor Janáčkovy
projektu Marie Šupová se své myšlenky nevzdala
hudby v Japonsku – Hideyuki Yamane, prezident
ani v okamžiku, kdy došlo ke zcizení bronzové
Janáčkovy společnosti v Tokiu.
sochy z hukvaldské obory.
„Nejprve jsem si myslela, že se obrátím
na občany s výzvou o dohledání archivních
fotografií, ale pak přišel nápad spojit
Janáčkovu operu Příhody lišky Bystroušky,
jejíž představení se uskutečnilo 28. června
v rámci festivalu Janáčkovy Hukvaldy,“
uvedla Marie Šupová, která se za účelem
podpory své myšlenky spojila se sopranistkou Národního divadla moravskoslezského Evou Dřízgovou – Jirušovou. Té se
myšlenka projektu natolik zalíbila, že
pomohla s vlastní organizací a navíc přijala
záštitu nad 2. ročníkem fotosoutěže.
Vítězné foto prvního ročníku soutěže
Po provedení opery se všichni účinkující
v kostýmech lišek nechali vyfotit, přidaly se
Zajímavé je vysvětlení, proč předsedkyně
i studentky katedry sólového zpěvu z Ostravy.
Společnosti Sigmunda Freuda v Příboře Marie
Vznikla tak jedinečná kolekce fotografií „lišek
Šupová „zahořela“ pro Janáčka? „Důvodů je
Bystroušek“, která pozitivně přispěje k propagaci
pochopitelně více. Především většina psychoanamezi hudbymilovnou veřejností. Fotografie nejen
lytiků, kteří přijíždí do Příbora, aby navštívili
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Rodný dům Sigmunda Freuda, miluje a obdivuje
hudbu Leoše Janáčka. A tak návštěvu Příbora
pravidelně spojují i s návštěvou Janáčkova rodiště –
blízkých Hukvald. Je to tedy otázka aktivní podpory
turistického ruchu u nás. Zvláště pro návštěvníky
z Japonska, Mexika, Kanady a dalších vzdálených
míst je pouze nabídka prohlídky Rodného domu
Sigmunda Freuda poněkud nedostatečná. Navíc
se jako bývalý pedagog snažím nalézat cesty,
jak atraktivně přiblížit dětem a mládeži velikány
našeho regionu. Freud je každoročně již 19 let
spojován s mezinárodní výtvarnou soutěží Můj sen
– My dream, která má připomínat nejen Freudovo
stěžejní dílo – Výklad snů, ale i význam snů
v psychoanalýze. Nabízí také prostor k zamýšlení

se nad vlastní životní cestou, životními hodnotami.
Fotosoutěž s námětem Bystroušky pak jistě vede
autory k pátrání po informacích o dalším velikánu
našeho kraje – o Leoši Janáčkovi,“ obsáhle
vysvětlila Marie Šupová, která se v těchto dnech
ve zdraví a plné síle oslavila 70 let.
Právě jejího životního jubilea a pětasedmdesátin
jednatele Fotoklubu Lubomíra Jurečky využili
členové Fotoklubu Příbor v čele s předsedou
Patrikem Pavlačíkem k oslavě, kterou spojili
s oficiálním zahájením 2. ročníku soutěže O nejzajímavější fotografii lišky Bystroušky.
Ilona Mazalová, oddělení vnitřních vztahů
Město Kopřivnice

ODPADY
Rozšíření separace odpadů v obci Hukvaldy
V únoru letošního roku podala Obec Hukvaldy
žádost o dotaci na „Rozšíření separace odpadů
v obci Hukvaldy“z Operačního programu Životní
prostředí, výzva č. 64, prioritní osa 4 – Zkvalitnění
nakládání s odpady a odstraňování star ých
ekologických zátěží.
Tento projekt je spolufinancován v rámci OPŽP
2007 – 2013 prostřednictvím fondů Evropské unie
– Fondu soudržnosti a Státního fondu životního
prostředí.
Předmětem žádosti bylo zakoupení dalších
250 kusů kompostérů, abychom uspokojili další
zájemce, na které se už v minulém roce nedostalo,
dále 4 kusy kontejnerů na drobné kovové předměty
o velikosti 1 100 l a 4 velkoobjemové nádoby na sběr
biologicky rozložitelných odpadů o objemu 10 m3.
Cílem pořízení dalších kompostérů, které
dostaly domácnosti a majitelé nemovitostí na území
obce prozatím bezplatně do výpůjčky zdarma, byla
separace biologicky rozložitelných odpadů přímo
u zdroje, tj. u občanů, kteří budou v kompostérech
zpracovávat biologické odpady a které v současnosti
končí ve směsném komunálním odpadu.
Pro zopakování - kompostování je proces velmi
podobný humifikačním pochodům, které probíhají
za pomocí půdních organismů z primární organické
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hmoty, ze zbytků rostlin a živočichů. Pro zopakování,
pokud se bioodpady nevytřídí a jsou společně
s komunálním odpadem sváženy na skládky, tak
vzniká riziko úniku silného skleníkového plynu –
methanu do ovzduší. Tento plyn je 20 krát účinnější
než CO2. Pokud skládky nevlastní technologii na
jímání methanu a následné energetické využití, je
takováto skládka silně nevhodná. Pokud se naopak
bioodpady sváží s KO do spaloven, tak se spálením
ztrácí velké množství potenciálních živin a humusu,
které by se daly ve formě kompostu vracet zpět
do půdy. Tím by se podpořila biologická aktivita,
zásoba živin a kvalita půdy. Půda obohacená
o kompost má lepší výměnnou kapacitu a dodává
rostlinám živiny postupně a nezpůsobuje jejich
vyplavování do povrchové a spodní vody. Hotový
vyzrálý kompost má hnědou až tmavěhnědou barvu,
nezapáchá a jeho využití je široké: při pěstování
zeleniny, stromů a keřů, na zkvalitnění zahradní či
výkopové zeminy.
Při dostatečném využívání této možnosti se
mohou ušetřit nemalé finanční prostředky obce,
aby nemusela zatěžovat zvyšováním poplatků za
odpady své občany.
K pořízení velkoobjemov ých kontejnerů
na BRKO o objemu 10 m 3 nás vedla zákonná
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povinnost zajistit pro občany prostředky, kam
by mohli v období od 1. dubna do 31. října
ukládat přebytečný bioodpad, který nezpracují
při domácím kompostování (trávu, listí, štěpku).
Současně je tímto způsobem řešena zeleň
z veřejných prostranství v obci.
Obcím také nově vznikla povinnost zajistit
místa pro sběr drobných kovových předmětů,
zvláště plechovek, které by jinak skončily opět
v popelnicích a následně na skládce. Proto
obec zakoupila 4 uzamykatelné nádoby na kov
o objemu 1 100 litrů, které jsou umístěny na
sběrných místech v Rychalticích u hasičské
zbrojnice, u obchodu na Dolním Sklenově, na
parkovišti pod hukvaldským kopcem a u rybníka
v Drážkách.

Celkové náklady akce, v nichž je také započítáno
zpracování žádosti o dotaci a výběrové řízení,
činily 952 270,- Kč, výše dotace ze SFŽP činily
47 613,- Kč, z Evropské unie prostřednictvím
fondu soudržnosti 809 429,- Kč a zbývající část
95 228,- Kč financovala obec.
Tímto se v naší obci zlepšily podmínky pro
efektivnější likvidaci biologicky rozložitelných
o d p a d ů a n á s l e d n é m a t e r i á l o vé v y u ž it í
kompostováním a doufáme, že i snížení produkce
odpadů ukládaných na skládku.
V současné době probíhá administrace projektu
a jeho závěrečné vyúčtování, které bude ukončeno
do konce roku 2015.
Ivana Hrčková, místostarostka

Sběr jedlých olejů a tuků
V naší obci zavedeme v nejbližší době sběr
upotřebených potravinářských olejů a tuků, které
lidé většinou vylévají do kanalizace či vyhazují do
popelnic.
Tuky není vhodné vylévat do WC, neboť do
kanalizace nepatří, protože ničí odpad. S tuky
a oleji by se mělo nakládat jako s odpadem. Občané
je mohou nově odkládat do určených separačních
nádob umístěných na vybraných místech v každé
části naší obce.
Kromě použitého rostlinného oleje, který je
potřeba postupně shromažďovat do PET láhví,
je možno předat i použitý rostlinný tuk (sádlo),
například také v PET láhvi (za tepla) nebo v plastové
uzavřené lahvičce. V oleji či tuku mohou být
i zbytky strouhanky, které po osmažení na pánvi
zůstávají. Po naplnění vhodíte plnou uzavřenou
PET láhev do zelené nádoby (popelnice) určené pro
sběr potravinářských olejů a tuků. Zelené nádoby
o objemu 240 litrů s otvorem ve víku jsou opatřeny
popisem „Sběr opotřebovaných potravinářských
olejů a tuků v PVC obalech“.
Pokud nastane situace, že vysmažený tuk
a olej bude vyléván do WC, výlevek a dřezů
v domácnostech, je nanejvýš pravděpodobné,
že nastane dříve či později problém na domovní

kanalizační přípojce. Kanalizace bude neprůchodná.
Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci dojde
k vysrážení tohoto odpadu a postupně k jeho
zanesení, respektive zalepení odpadních systémů.
Nejčastější případy nastávají v přečerpávacích
jímkách a nádržích, kde dochází po ochlazení tuků
k ucpání čerpadel a to z důvodu obalení spínacích
plováků tuky. Tuky se v kanalizaci také částečně
rozkládají, tím vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují
korozi stěn kanalizačního potrubí. Současnou
kombinací nečistot v odpadních vodách, kde se
střetávají vody z mycího procesu (prací prostředky)
a splaškové vody, vzniká pozitivní prostředí pro
výše uvedený problém. Pokud jde o separaci
potravinářských olejů a tuků, pak je to první
krok k prodloužení životnosti a akceschopnosti
odpadních potrubních systémů v domácnostech.
Upozornění: použité potravinářské oleje musí
být předávány v pevných uzavíratelných PVC
obalech (např. použité PET láhve) – předejdete
tak vylití oleje do nádob určených pro sběr těchto
olejů a tuků.
Služba bude pro obec i občany bezplatná,
proto žádáme občany o co největší využívání této
možnosti.
Ivana Hrčková, místostarostka
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RŮŽOVÉ TLAPIČKY V POLOVINĚ SOUTĚŽE
Do své první sezóny ve třetí nejvyšší celostátní
soutěži (Divize F) vstoupili hráči futsalového
týmu Růžové Tlapičky Hukvaldy. Celkem 8 týmů
tabulky sehraje do konce února 2016 dvoukolovým
způsobem svá mistrovská utkání a bylo to právě
v domovské hale brušperské ZŠ, kdy 23. 10. 2015 bylo
sehráno historicky první utkání v této soutěži a to
proti dlouholetému soupeři z krajského přeboru Top
Dogs Nový Jičín. Po vyrovnaném průběhu zápasu
to byli nakonec hukvaldští hráči, kteří slavili těsné
vítězství 4:3. I následující
utkání na půdě loňského
vítěze soutěže Divize „F“
Baracudy Jakubčovice
dopadlo dobře a konečná
remí z a v p oměr u 6:6
je celkem slušným
úspěchem. Bohužel dva
následující zápasy proti
kopřivnickým soupeřům
nedopadly naopak vůbec
dobře a v plné nahotě se
projevila nezkušenost
mužstva s taktickou úrovní hry v této třetí nejvyšší
republikové soutěži. V obou těchto utkáních po zcela
vyrovnaných úvodních poločasech přišly ve druhé
části naivní chyby a zkušení divizní soupeři zvítězili
rozdílem třídy v poměru 3:8 (FU Kopřivnice) a 1:6
(Jokerit Kopřivnice) v náš neprospěch. Naštěstí
tyto porážky nezanechaly na hráčích větší újmu
a v následujícím utkání na půdě Ferramu Opava

to byli hráči RT Hukvaldy, kteří
ve 2. poločase rozstříleli svého soupeře
a zvítězili vysoko 9:4. Zbývající dvě utkání základní
části proti Oskarolu Orlová a SK Krmelínu byly
odehrány v prosinci po uzávěrce vydání tohoto
Občasníku. Nicméně lze konstatovat, že úvodní
obavy z příliš vysoké náročnosti této soutěže se
nenaplnily a hráči RT Hukvaldy (včetně hráčů
„B“ týmu hrajícího okresní přebor FM a NJ) tak
důstojně reprezentují obec Hukvaldy.

Hráčský kádr ročníku 2015/2016:
Petr Grufík, Adam Hubeňák, Daniel Hubeňák,
Jiří Huvar, Martin Václavík, Filip Korneta, Marek
Košica, Jan Otoupalík, Jan Rumel, Radek Štefek,
(Jan Ollender, Lukáš Tobiáš, Jan Ermis – střídavé
starty z „B“ týmu).
Ing. Zdeněk Hubeňák
vedoucí mužstva

DIVIZE „F“ ročník 2015/2016 – odvety
1. kolo
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Nový Jičín – Hukvaldy		

pátek 9.1. SH Nový Jičín		

19:30 hod.

2. kolo

Hukvaldy – Jakubčovice		

pátek 15.1. SH Brušperk		

19:00 hod.

3. kolo

FU Kopřivnice – Hukvaldy

pátek 22.1. SOU Kopřivnice		

18:45 hod.

4. kolo

FC Jokerit Kopřivnice – Hukvaldy

pátek 29.1. SH EZ Kopřivnice

20:00 hod.

5. kolo

Hukvaldy – Opava		

pátek 5.2. SH Brušperk 		

20:00 hod.

6. kolo

Orlová – Hukvaldy		

pátek 19.2. SH Orlová 		

20:45 hod.

7. kolo

Hukvaldy – Krmelín		

pátek 26.2. SH Brušperk 		

20:00 hod.
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VÁNOČNÍ JARMARK PRO DOBROU VĚC NA HORNÍM SKLENOVĚ
Myšlenka vánočního jarmarku vznikala postupně
spolu s naší snahou pomoci potřebným a využít při
tom přispění lidí, kteří i v této uspěchané době chtějí
a mají chuť dělat něco pro druhé.
Naše cesta začala u dětí v Dětském domově
v Brušperku, který se následně sloučil s Dětským
domovem Na Hrázi ve Frýdku – Místku. Další
etapou byla výstava a dražba
fotografií spolu s módní přehlídkou
oblečení z Krámku Dagmar
Vichrové a zahájení spolupráce
s dobročinnou organizací Adra.
Ve spolupráci s ní jsme se rozhodli
podpořit její sociální šatník,
projekt dobrovolnictví a také
Dětské oddělení Nemocnice ve
Frýdku-Místku. Následoval Vánoční blešák v sálu
Základní a mateřské školy Leoše Janáčka a o rok
později již první Vánoční jarmark pro dobrou věc
v Budvarce na Hukvaldech. Nadšení lidí, kteří
jarmark připravovali, a radost návštěvníků byly spolu
s termínem dokončení Roubenky na Hukvaldech
podnětem k tomu uspořádat další Vánoční jarmark
v atmosféře lašských vánoc v Roubence, kde se
podávalo nejen občerstvení, ale probíhal také prodej
drobných rukodělných výrobků. Zájem o tradiční
řemeslo a příjemnou atmosféru vyústil v letošní větší
akci s celkem 20 stánky, z nichž zapůjčení 15 z nich
(ostatní si přivezli sami prodejci) financovala obec
Hukvaldy, za jejíž podporu tímto velice děkujeme.
Za peníze, které jsme v průběhu let věnovali na

dobročinnost, jsme v minulosti nakupovali dárky pro
děti z dětských domovů, stavebnice a hračky do herny
na Dětském oddělení v Nemocnici Frýdek-Místek,
spolufinancovali jsme vydání publikace o projektu
dobrovolnictví organizace Adra v našem regionu a již
poněkolikáté se podílíme na modernizaci tříd v naší
základní škole. Začalo to předloni první třídou, letos
zaplatíme z výtěžku Vánočního
jarmarku pro dobrou věc nábytek
do třetí třídy a chceme-li vybavit
všechny třídy, musíme ještě aspoň
šest let vydržet a Vánoční jarmark
pro dobrou věc pořádat. Naším
cílem je, aby se lidé v krásném
předvánočním čase na chvíli
zastavili a užili si tu atmosféru
vánoc u dobrého punče, nakoupili krásné vánoční
dárky a zároveň se zahřáli pocitem, že podpořili něco
dobrého ve prospěch jiných lidí, protože tak to má
přece o vánocích být.
A protože bez práce nejsou koláče, ani jarmark
by se nikdy neuskutečnil bez pomoci a nasazení
lidí, kteří neúnavně pomáhají každý rok: jsou to
naši sousedé z Horního Sklenova, přátelé odevšad,
občané Hukvald, kapela Řehole, soubor Lašánek,
děti a učitelé ze Základní a mateřské školy na
Hukvaldech, členové Unie rodičů a Obec Hukvaldy.
Děkujeme!
Všem vám přejeme krásný adventní čas, pohodové
vánoční svátky a šťastný nový rok.
Tým vánočního jarmarku
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ZÁKLADNÍ INFORMACE KE KOTLÍKOVÝM DOTACÍM
Kotlíkové dotace jsou určeny pro fyzické osoby
na výměnu zdroje vytápění v rodinných domech.
Po schválení krajského projektu ze strany Ministerstva životního prostředí vyhlásí Moravskoslezský kraj výzvu k předkládání žádostí – předpokládaný termín zveřejnění výzvy prosinec 2015
a příjmu žádostí - únor 2016.
Formulář žádosti o dotaci na v ýměnu
kotle bude k dispozici na webových stránkách
www.lokalni-topeniste.cz v sekci DOKUMENTY
KE STAŽENÍ.
Žadatelé o dotaci buď:
1) počkají na vyhlášení výzvy k předkládání
žádostí (cca prosinec 2015) a následně po
jejím schválení provedou výměnu kotle, doloží
faktury za nákup/instalaci a ty jim poté budou
(v příslušné výši) proplaceny.
2) nebo provedou výměnu kotle již nyní, poté
předloží žádost o dotaci a po jejím schválení
a doložení všech dokladů jim budou (v příslušné
výši) proplaceny.
Samotnou výměnu kotle je možné provádět
již od 15. 7. 2015. V současné době máme
z Ministerstva životního prostředí odsouhlaseno,
že žadatelé o dotaci mohou již nyní provádět
výměnu kotle – za splnění daných podmínek.
Takovým žadatelům doporučujeme před započetím
realizace výměny kotle konzultovat veškeré detaily
s pracovníky krajského úřadu.
V kombinaci s výměnou kotle lze také realizovat také instalaci solárně-termické soustavy
(splňující dané technické požadavky – certifikace v souladu s ISO 9806, min. hodnota
účinnosti a využitelného zisku, …) a také technická
opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu tzv. „mikro-energetická
opatření (pokud dům nesplňuje energetickou
náročnost „C“ nebo není k tomu účelu zažádáno
o dotaci v programu Nová zelená úsporám):
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Seznam „mikro-energetických opatření“
• Zateplení střechy nebo půdních prostor
• Zateplení stropu sklepních prostor nebo
podlahy
• Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní
fasáda apod.)
• Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch
fasády – eliminace tepelných mostů
• Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu
od venkovního (např. zádveří)
• Dílčí výměna oken
• Výměna vstupních a balkonových dveří
• Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná
montáž prahů vstupních dveří
• Výměna zasklení starších oken za izolační
dvojskla
Pokud budou realizována „mikro-energetická
opatření“ doloží žadatel spolu s fakturou ( je možné
realizovat i svépomocí, potom je možné uplatnit
náklady na nákup materiálu) o dotaci fotodokumentaci jak stavu PŘED provedením mikro-energetického opatření, tak PO jeho provedení.
Příjemcem podpory mohou být pouze fyzické
osoby.
Předmětem podpory BUDE výměna stávajícího zdroje tepla na pevná paliva s ručním
přikládáním za:
• Kotel na pevná paliva
• Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa)
• Kotel na biomasu
• Plynový kondenzační kotel
• Tepelné čerpadlo
!!! POZOR !!!
K žádosti o dotaci je nutno přiložit:
–– fotodokumentaci (viz. Obr. 1) ještě napojeného
stávajícího kotle na otopnou soustav u
a komínové těleso (nejlépe fotografie celková
+ detail připojení ke komínovému tělesu
a k rozvodům vody + detail výrobního štítku).

Prosinec 2015

–– fotodokumentaci části domu, na které bude
provedeno „mikro-energetické opatření“.
Fotografie by měly být čitelné a v dostatečné
kvalitě.

Po schválení dotace bude nutno k vyúčtování
(předložení faktur k proplacení) doložit:

–– fotodokumentaci

odpojeného a znehodnoceného kotle. Znehodnocení může být
provedeno např. proražením litinových článků
kotle, prořezáním plášťů kotle, rozřezáním
kotle apod. (viz. Obr. 2). Fotografie by měly
být čitelné a v dostatečné kvalitě. Z fotografií
musí být patrné, že se jedná o stejný kotel,
jehož fotografie (původně zapojený kotel) byly
předloženy společně se žádostí o dotaci.
–– fotodokumentaci části domu, na které bylo
provedeno „mikro-energetické opatření“.
Doporučuje se také vyhotovení fotografie
z průběhu realizace „mikro-energetického
opatření“ (z důvodu viditelnosti použitých
materiálů, způsobu realizace).
–– doklad o likvidaci kotle (vzor formuláře bude
k dispozici v sekci DOKUMENTY KE STAŽENÍ.

Zde je uveden seznam výrobků a technologií, které bude možné pořídit místo starého
kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním
v rámci kotlíkových dotací. Tento seznam je
pravidelně aktualizován a je zveřejněn zde:
https://www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/
Předmětem podpory NEBUDE:
• Výměna stávajícího starého plynového kotle
(musí dojít k výměně starého kotle na tuhá
paliva s ručním přikládáním)
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• Výměna stávajících kamen
• Výměna stávajícího kotle s automatickým
přikládáním paliva
• Výměna stávajícího kotle, který byl podpořen
z programu Zelená úsporám, Nová zelená
úsporám a společných programů na výměnu
kotlů realizovaných MŽP a kraji.
Výše podpor y (míra dotace) se v ypočte
z celkových způsobilých výdajů vynaložených
na výměnu kotle. Tyto celkové výdaje mohou
dosáhnout částky až 150 000,- Kč, z čehož
výdaje na „mikro“ energetická opatření mohou
dosáhnout maximální výše až 20 000,- Kč. Částky
přesahující tyto hranice by byly případně hrazeny
ze zdrojů žadatele.
Za způsobilé výdaje budou považovány náklady
na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně
související s realizací:
• kotle na pevná paliva
• plynového kondenzačního kotle
• tepelného čerpadla
• solární termické soustavy
• nové otopné soustavy nebo úpravou stávající
otopné soustavy včetně instalace akumulační
nádoby
• dále pak náklady na zkoušky a testy související
s uvedením majetku do stavu způsobilého
k užívání
• náklady na pořízení Průkazu energetické
náročnosti budovy v případě, že je prokazována úroveň požadavku vyhlášky 78/2013
o energetické náročnosti, tj. klasifikační
třídy energetické náročnosti budovy „C“
pro ukazatel celkové dodané energie nebo
celkové primární neobnovitelné energie nebo
průměrného součinitele prostupu tepla
• náklady na projektovou dokumentaci (není
podmínkou!)
• služby energetického specialisty související
s potvrzením vhodnosti navrhovaného „mikro“
energetického opatření
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• stavební práce, dodávky a služby spojené
s realizací „mikro“energetických opatření
(i v případě realizace svépomocí – uznatelným
nák ladem budou nák lad y na poř í z ení
materiálu).
Procentní míra podpory (část nákladů, která
bude žadateli o dotaci proplacena) je odvozena
od typu nového zdroje vytápění a to následujícím
způsobem:
• 70% celkových způsobilých výdajů v případě
pořízení kotle pouze na uhlí
• 75% celkových způsobilých výdajů v případě
pořízení kombinovaného kotle na uhlí
+ biomasu nebo plynového kondenzačního
kotle
• 80% celkových způsobilých výdajů v případě
pořízení kotle pouze na biomasu nebo
tepelného čerpadla
Tato podpora může být zvýšena o 5 % v případě,
že bude výměna kotle realizována v obci/městě,
která byla Střednědobou strategií zlepšení kvality
ovzduší v ČR označena jako prioritní území.
Podrobný seznam obcí spadajících do tohoto
bonusu je uveden zde: http://www.opzp.cz/
vyzvy/16-vyzva/dokumenty
Moravskoslezský kraj dále plánuje přispět
všem úspěšným žadatelům o dotaci dalšími 5 %,
čímž dojde ke snížení podílu spolufinancování
z prostředků domácností.
Dalším možným způsobem, jak snížit míru
vlastních prostředků domácností na výměnu
kotle je případný příspěvek obce (buď formou
jednorázové částky, nebo procentním podílem) –
tato možnost je dosud v jednání s vedením jednotlivých obcí a bude záležet na jejich rozhodnutí
a finančních možnostech. Seznam obcí, které
budou svým občanům přispívat na výměnu kotle,
bude umístěn na webových stránkách www.
lokalni-topeniste.cz v sekci DOKUMENTY KE
STAŽENÍ.

Prosinec 2015

Všechny uvedené výše podpory se sčítají,
takže pokud by občan, který žije v obci, která
je na seznamu podporovaných měst a obcí
plánoval nákup např. kombinovaného kotle na uhlí
a biomasu, dosáhl by na 85 % podporu z celkových
výdajů (75 % za typ kotle + 5 % krajský příspěvek
+ 5 % za prioritní území) + případný příspěvek
z rozpočtu dané obce.

v Základních pravidlech pro fyzické osoby pro
Specifický cíl 2.1 OP ŽP 2014 – 2020 (dostupné
v sekci „Dokumenty ke stažení“) případně vydá
průkaz energetické náročnosti budovy – pro účely
prokázání splnění třídy „C“.
Podrobné informace budou součástí výzvy
k předkládání žádostí o kotlíkové dotace –
přibližně v prosinci 2015.

Základní podmínky podpory pro fyzické osoby:
Podpora na výměnu zdroje tepla bude poskytována
pouze v rodinném domě, který je převážně vytápěn
kotlem na pevná paliva a kde (stačí aby byla splněna
pouze jedna z níže uvedených možností):
• Současně s výměnou kotle bude provedeno
alespoň jedno „mikro“ energetické opatření
(viz. výše)
• Nebo došlo již dříve se ke snížení energetické
náročnosti budovy na úroveň „C“ – úsporná
(případně lepší) dle požadavku vyhlášky
78/2013
• Nebo je současně na realizace opatření
vedoucích ke snížení energetické náročnosti
budovy zažádáno v programu Nová zelená
úsporám.

Informace ke kotlíkovým dotacím v rámci
OPŽP 2014 - 2020

Na adrese http://www.mpo-enex.cz/experti/
expertlist.aspx je uveřejněn odkaz na Seznam
energetických specialistů, kteří mohou posoudit
vhodnost „mikro“ energetických opatření. Dle
upřesňujících informací ze strany Ministerstva
životního prostředí uvádíme, že pro účely posouzení
vhodnosti „mikro“ energetických opatření je
ze čtyř možných oprávnění (Energetický audit,
Kontrola klimatizace, Kontrola kotlů, Energetická
certifikace budov) relevantní oprávnění k energetickému auditu nebo k energetické certifikaci
budov.
Dále doporučujeme pozvat energetického
specialistu ještě před samotnou realizací výměny
kotle. Role energetického specialisty spočívá
v doporučení vhodného opatření ze seznamu
„mikro“ energetických opatření vyjmenovaných

Za účelem poskytování informací veřejnosti
k připravovaným kotlíkovým dotacím financovaným z Operačního programu Životní prostředí
2014-2020 byla zřízena speciální telefonní linka
595 622 355 a speciální e-mailová adresa kotliky@
msk.cz (dříve před změnou domény: kotliky@
kr-moravskoslezsky.cz ).
Dále jsou poskytovány i osobní konzultace a to
v kanceláři E 509 a E 517 na odboru regionálního
rozvoje a cestovního ruchu.
Mgr. Jan Smiga
jan.smiga@msk.cz 595 622 319
Mgr. Radka Šostá
radka.sosta@msk.cz 595 622 313
Ing. Marcela Honková
marcela.honkova@msk.cz 595 622 761
Mgr. Lucie Hochmanová
lucie.hochmanova@msk.cz 595 622 994
Ing. Vilém Hinner
vilem.hinner@msk.cz 595 622 806
Ing. Lenka Trojková
lenka.trojkova@msk.cz 595 622 542
Ing. Bc. Ivona Crháková
ivona.crhakova@msk.cz 595 622 403
Bc. Lucie Rašková
lucie.raskova@msk.cz 595 622 933
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TERMINÁL DUBINA
Změny příměstských linek od 13. 12. 2015
Od 13. prosince 2015 dojde zároveň se zprovozněním přestupního terminálu Dubina v Ostravě
k významným změnám v provozu příměstských
linek ze směru od Brušperku a Mošnova do
Ostravy. Cílem projektu je především zefektivnění
dopravní obsluhy této oblasti – odstranění nadbytečných spojů souběžných s jinými spoji, odstranění
linek s malým počtem spojů a nízkým vytížením
a zavedení nových spojů v časech a směrech, kde je
dnes cestující postrádají. Zrušené linky jsou však
vždy nahrazeny spoji jiných linek či přestupem mezi
nimi tak, aby se cestující dostal do cíle své cesty
přibližně ve stejném čase jako dnes. Sjednocením
tras spojů a zavedením taktové dopravy dojde
také ke zpravidelnění nabídky spojů v uvedených
relacích, což umožní také snadnější zapamatovatelnost odjezdů a vytvoření návazností mezi linkami.
Cílem je vytvořit systém pro cestující přehlednější a nabízející díky přestupům více možností
dopravních spojení než je k dispozici dnes.
Základním novým přestupním bodem, který
nový systém cestujícím nabízí, je terminál Dubina.
Linky z uvedené oblasti do Ostravy budou nově
projíždět tímto terminálem a méně vytížené spoje
zde budou ukončeny, neboť tramvajová doprava je
kapacitně dokáže plně nahradit. Terminál nabídne
pohodlný bezbariérový přestup z autobusů na
tramvaje. Po výstupu z autobusu se cestující ocitnou
přímo na nástupní zastávce tramvají, nabízejících
dopravu v těchto směrech:

––směr centrum (po Místecké) linky 1 a 10

v souhrnném intervalu ve špičce cca 5 min.,
v pracovní dny dopoledne 10 min. a večer
a o víkendech 20 min.
––směr Vítkovice a Mariánské Hory linky 3 a 12
v souhrnném průměrném intervalu v pracovní
dny (mimo večera) cca 5 min. a večer a o víkendech
cca 10 min.
––směr Svinov a Poruba linka 17
v intervalu v pracovní dny (mimo večera) 10 min.
a večer a o víkendech 20 min.
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––směr Zábřeh a Výškovice linka 15

v intervalu ve špičce 10 min. a mimo špičku
20 min.

Na novou zastávku uvnitř terminálu budou
zajíždět i autobusové linky č. 26, 55 a 59 ve směru
ze Staré Bělé.
V opačném směru bude velkou výhodou pro
cestující, že každý spoj z Ostravy bude buď veden
přímo z tohoto terminálu, nebo bude mít přípoj ze
spoje vedeného z terminálu. Prakticky to znamená,
že cestující bez znalosti jízdního řádu bude mít
jistotu, že když přijede do terminálu Dubina,
tak se do své obce dostane vždy prvním možným
spojem. Při čekání na svůj spoj může cestující
využít zázemí přilehlého hypermarketu.
Na výši dlouhodobého jízdného nemá přestup
v terminálu žádný vliv. U cestujících z obcí Krmelín,
Stará Ves n. O. a Brušperk se cena jednotlivého
jízdného převážně nemění. Všichni cestující včetně
cestujících z ostatních obcí mohou pro platbu jednotlivého jízdného využít čipovou kartu ODISka, s níž
mohou v terminálu Dubina využít zvýhodněný
přestup na prostředky MHD. Ti cestující, kteří již
dnes přestupují na tramvaje (např. do centra města
či Mariánských Hor), budou mít navíc cestování
levnější. Nový systém však nabídne i další nové
obousměrné přestupní návaznosti:

––V Brušperku, střed bude možný vzájemný

přestup mezi linkami jedoucími přes Hrabůvku
a po Místecké (371), přes průmyslovou zónu
Hrabová (372) nebo do Svinova (374) a linkami
jedoucími po ulici Ruské přes Vítkovice (373,
376 a 378).
––V Krmelíně, u lesa mezi linkami od Staré
Vsi n. O. a Petřvaldu (641 nebo 670) s linkou
372 do průmyslové zóny Hrabová.
––Ve Staré Vsi n. O., pošta mezi linkou 379
od Petřvaldíku s linkou 374 do Svinova.
––Na zastávce Dřevoprodej mezi linkou 372
od Hukvald a Brušperku na linku 62 k závodu
ArcelorMittal Ostrava.
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Změny na jednotlivých linkách
333 Ostrava – Mošnov
Linka slouží svému původnímu účelu, tedy
spojení města s letištěm. Všechny spoje jsou nadále
vedeny celou trasou až do centra města. Linka je
nově obousměrně vedena přes terminál Dubina,
vynechá tak ve směru do Mošnova dnešní zastávku
Ostrava, Dubina ležící v sídlišti Dubina na ulici
Horní.
370 Ostrava – Krmelín – Paskov – Řepiště
Linka slouží pro spojení města Paskov a místní
části Oprechtice s terminálem Dubina a železniční
stanicí Paskov. Nově jsou všechny spoje prodlouženy
na zastávku Řepiště, U Kříže, kde získají cestující
nově návaznosti na další autobusové linky.
Na lince je mírně posílen provoz. Důvodem je
jednak náhrada autobusové linky č. 375 a jednak
požadavky obcí na zavedení nových spojů.
371 Ostrava – Brušperk – Hukvaldy
372 Ostrava – Brušperk – Hukvaldy – Kozlovice
Spoje linky č. 371 vedené v současné době do
Kozlovic jsou označeny nově jako linka č. 372
a jsou vedeny v dnešní trase přes průmyslovou zónu
Hrabová, zatímco linka č. 371 přes terminál Dubina
a zastávku Poliklinika. Všechny spoje linky č. 372
v pracovní dny a vybrané spoje o víkendech jsou
vedeny přes zastávku Hukvaldy, hotel.
Původní linka č. 372 je nahrazena spoji linek
č. 371, resp. 376. Linky slouží jako páteř celého
systému v oblasti Brušperska. V zastávce Brušperk,
střed jsou nově zavedeny přípoje mezi linkami
č. 371, 372, linkami souboru č. 373, 376, 378
a linkou č. 374. Cestující tak získají nové možnosti
cestování. V zastávce Krmelín, u lesa je zabezpečen
přípoj spojů vedených do průmyslové zóny Ostrava-Hrabová se spoji linky č. 641 nebo 670.
373 Ostrava – Stará Ves n. Ondř. – Brušperk –
Kateřinice – Příbor – Kopřivnice
376 Ostrava – Stará Ves n. Ondř. – Brušperk –
Fryčovice – Příbor – Kopřivnice
378 Ostrava – Stará Ves n. Ondř. – Staříč
Soubor linek č. 373, 376 a 378 je určen pro
spojení Brušperska s Ostravou přes Starou Ves nad

Ondřejnicí. V zastávce Brušperk, střed jsou nově
zavedeny přípoje s linkami č. 371, 372 a 374.
Linka č. 373 nadále zabezpečuje spojení Kateřinic
a Trnávky s Ostravou, vybrané spoje jsou v Trnávce
nahrazeny novými spoji linky č. 374, které mají se
souborem linek č. 373, 376, 378 přípoj v zastávce
Brušperk, střed. Jeden pár spojů linky č. 373 je stále
veden až do Kopřivnice přes Kateřinice. Linka č. 376
zabezpečuje spojení Fryčovic s Ostravou. Vybrané
spoje nahrazují původní linku č. 372 ve směru do
Příbora a Kopřivnice. Linka č. 378 nadále zabezpečuje spojení z a na směnu v dolech Staříč 2 a 3,
přičemž je všemi spoji prodloužena na zastávku
Staříč, Důl Staříč 3, a to z důvodu možnosti pravidelné dojížďky do zaměstnání na všechny pracovní
směny. Sjednoceno je taktéž vedení spojů přes
zastávku Krmelín, has. zbroj., přes kterou jsou nově
vedeny s výjimkou jednoho spoje všechny spoje linek
č. 376 a 378.
V Ostravě jsou trasy linek 373, 376 a 378 vedeny
jednotně přes terminál Dubina a zastávku Hotel
Bělský les.
374 Ostrava – Stará Ves n. Ondř. – Brušperk –
Trnávka
Linka je určena pro rychlé spojení Brušperska
s oblastí Ostravy-Svinova. Navíc zabezpečuje
i spojení jiných relací, např. mezi Brušperkem,
Starou Vsí a Ostravou-Proskovicemi.
Linka je posílena a v zastávce Brušperk, střed
navázána na spoje linek č. 371 a 372 a souboru linek
č. 373, 376 a 378. Rychlé spojení s oblastí Ostravy-Svinova je tak zajištěno pro téměř všechny obce
Brušperska. V zastávce Stará Ves n. Ondř., pošta
je zavedena návaznost linky na spoje linky č. 379
ve směru z Petřvaldu, Petřvaldíku a ze Staré Vsi n.
Ondř., Košatky ve směru do Ostravy-Svinova a zpět.
Do linky jsou také převedeny spoje z Brušperka do
Staré Vsi n. Ondř. v současné době vedené v lince
č. 376.
375 Ostrava – Paskov – Brušperk
Linka je zrušena. Spojení Brušperska s areálem
Arcelor Mittal je zabezpečeno návazností linky č. 62
MHD Ostrava na linku č. 372 v zastávce Ostrava,
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HUKVALDSKÝ občasník
Hrabůvka, Dřevoprodej, případně návaznostmi
linky č. 370 na linku č. 360 ČSAD Frýdek-Místek
v zastávce Paskov, u hřbitova.

směru do Ostravy-Svinova. Na lince jsou zavedeny
nové spoje.

377 Ostrava – Krmelín – Brušperk – Fryčovice
Linka je nahrazena spoji linek č. 371 a 376.

664 Ostrava – Příbor – Kopřivnice – Frenštát
p. Radh.
Soubor linek č. 641, 664 je určen pro spojení
Kopřivnice, Příbora, Skotnice, Mošnova, Petřvaldu
a Staré Vsi n. Ondř. s Ostravou. V souboru linek č. 641
a 664 je zachován přibližně původní rozsah provozu.

379 Ostrava – Stará Ves n. Ondř. – Petřvald
Linka slouží pro spojení Petřvaldu a Staré Vsi
n. Ondř. s Ostravou. V zastávce Stará Ves n. Ondř.,
pošta jsou zabezpečeny návaznosti s linkou č. 374 ve

641 Ostrava – Mošnov – Příbor – Kopřivnice

910371 Ostrava-Brušperk-Hukvaldy

Platí od 13.12.2015 do 10.12.2016

ARRIVA MORAVA a.s.

371

Vítkovická 3133/5, 70200 Ostrava - Moravská Ostrava
Provozovna Ostrava, tel.: 597 827 530, info: 596 632 634, 596 633 751

Ostrava,ÚAN g
1
Ostrava,Vítkovice,vys.pece
1
Ostrava,Vítkovice,Český dům-Místecká 1
Ostrava,Vítkovice,Důl Jeremenko
1-3
Ostrava,Hrabůvka,Dřevoprodej
3
Ostrava,Hrabůvka,Poliklinika
3
Ostrava,Dubina
3
Ostrava,Nová Bělá,Plzeňská rozc. 3-18-19
Krmelín,u lesa
19-18
Krmelín,Benátky
19-18
Brušperk,Petřín
19
Brušperk,Krmelínská
19
Brušperk,střed (příj.)
19-75
Brušperk,střed (odj.)
19-75
Brušperk,u Chamrádů
19-75
Fryčovice,koupaliště
75
Fryčovice,u bramborárny
75
Fryčovice,u Konečných
75
Fryčovice,Chamrád
75
Fryčovice,Uhelný průzkum
75
Hukvaldy,Rychaltice,u mostu
47-74-75
Hukvaldy,Rychaltice,u dvora
47
Hukvaldy,Dolní Sklenov,restaurace
47
Hukvaldy,Dolní Sklenov,škola
47
Hukvaldy,Dolní Sklenov,rozc.
47
Hukvaldy,hotel
47
Hukvaldy,Drážky
47
Hukvaldy,Horní Sklenov,restaurace
47

g - přestup na vlak
X - jede v neděli a ve státem uznané svátky

Pracovní dny

0
2
3
3
5
6
7
9
11
13
16
17
17
17
18
19
20
21
22
23
24
24
25
26
26
27
28
29

1
W

zóna

4:31
4:32
4:34
4:36
4:38
4:40
4:41
4:43
4:45
4:46
4:47
4:48
4:50
4:52
4:54

3
W

5
WA

5:03
5:05
5:07
5:08
5:11
5:13
5:16
5:20
5:22
5:24
5:27
5:29
5:30
5:31
5:32
5:34
5:36
5:38
5:40
5:41
5:43
5:45
5:46
5:47
5:48
5:50

7:03
7:05
7:07
7:08
7:11
7:13
7:16
7:20
7:22
7:24
7:27
7:29
7:30
7:31
7:32
7:34
7:36
7:38
7:40
7:41
7:43
7:45
7:46
7:47
7:48
7:50

7
W

8:46
8:50
8:52
8:54
8:57
8:59
9:00
9:01
9:02
9:04
9:06
9:08
9:10
9:11
9:13
9:15
9:16
9:17
9:18
9:20

11
WB

10:46
10:50
10:52
10:54
10:57
10:59
11:00
11:01
11:02
11:04
11:06
11:08
11:10
11:11
11:13
11:15
11:16
11:17
11:18
11:20

W - jede v pracovních dnech

13
17
WA B WA B

12:46
12:50
12:52
12:54
12:57
12:59
13:00

13:33
13:35
13:37
13:38
13:41
13:43
13:46
13:50
13:52
13:54
13:57
13:59
14:00
14:01
14:02
14:04
14:06
14:08
14:10
14:11
14:13
14:15
14:16
14:17
14:18
14:20

19
W

14:03
14:05
14:07
14:08
14:11
14:13
14:16
14:20
14:22
14:24
14:27
14:29
14:30
14:31
14:32
14:34
14:36
14:38
14:40
14:41
14:43
14:45
14:46
14:47
14:48
14:50

25
27
29
WA B WA B WA B

15:33
15:35
15:37
15:38
15:41
15:43
15:46
15:50
15:52
15:54
15:57
15:59
16:00
16:01
16:02
16:04
16:06
16:08
16:10
16:11
16:13
16:15
16:16
16:17
16:18
16:20
16:22
16:24

16:33
16:35
16:37
16:38
16:41
16:43
16:46
16:50
16:52
16:54
16:57
16:59
17:00
17:01
17:02
17:04
17:06
17:08
17:10
17:11
17:13
17:15
17:16
17:17
17:18
17:20

18:46
18:50
18:52
18:54
18:57
18:59
19:00
19:01
19:02
19:04
19:06
19:08
19:10
19:11
19:13
19:15
19:16
19:17
19:18
19:20

309 313
EX EXB

Soboty, neděle a státem uznané svátky

č.spoje

km zastávka

8:53
8:56
8:58
9:00
9:03
9:05
9:06
9:07
9:08
9:10
9:12
9:14
9:15
9:16
9:18
9:20
9:21
9:22
9:23
9:25

10:53
10:56
10:58
11:00
11:03
11:05
11:06
11:07
11:08
11:10
11:12
11:14
11:15
11:16
11:18
11:20
11:21
11:22
11:23
11:25

221
EX

233
EX
AB

16:53
16:56
16:58
17:00
17:03
17:05
17:06
17:07
17:08
17:10
17:12
17:14
17:15
17:16
17:18
17:20
17:21
17:22
17:23
17:25

18:53
18:56
18:58
19:00
19:03
19:05
19:06
19:07
19:08
19:10
19:12
19:14
19:15
19:16
19:18
19:20
19:21
19:22
19:23
19:25

E - jede v sobotu

- spoj 25 vyčká v zastávce Brušperk,střed příjezdu spoje 9 linky 910373,spoje 13 linky 910374 nejvýše 2 minut
- spoj 233 vyčká v zastávce Brušperk,střed příjezdu spoje 313 linky 910373,spoje 221 linky 910374 nejvýše 2 minut
- spoj 29 vyčká v zastávce Brušperk,střed příjezdu spoje 13 linky 910373,spoje 13 linky 910374 nejvýše 2 minut
- spoj 27 vyčká v zastávce Brušperk,střed příjezdu spoje 11 linky 910373,spoje 15 linky 910374 nejvýše 2 minut
- spoj 17 vyčká v zastávce Brušperk,střed příjezdu spoje 9 linky 910374 nejvýše 2 minut
- spoj 13 vyčká v zastávce Brušperk,střed příjezdu spoje 3 linky 910378 nejvýše 2 minut
- spoj 5 vyčká v zastávce Brušperk,střed příjezdu spoje 5 linky 910374 nejvýše 2 minut
- na spoj 233 navazuje v zastávce Brušperk,střed spoj 313 linky 910373 do Kateřinice,garáž ČSAD, spoj 221 linky 910374 do Trnávka,
pož.zbroj.
B - na spoj 313 navazuje v zastávce Brušperk,střed spoj 321 linky 910373 do Kateřinice,garáž ČSAD
B - na spoj 29 navazuje v zastávce Brušperk,střed spoj 13 linky 910373 do Kateřinice,garáž ČSAD, spoj 17 linky 910374 do Trnávka,pož.zbroj.
B - na spoj 13 navazuje v zastávce Brušperk,střed spoj 11 linky 910376 do Kopřivnice,aut.nádr., spoj 3 linky 910378 do Staříč,Důl Staříč 3
B - na spoj 11 navazuje v zastávce Brušperk,střed spoj 3 linky 910373 do Kateřinice,garáž ČSAD
B - na spoj 17 navazuje v zastávce Brušperk,střed spoj 9 linky 910374 do Trnávka,pož.zbroj.
B - na spoj 27 navazuje v zastávce Brušperk,střed spoj 11 linky 910373 do Kopřivnice,aut.nádr., spoj 15 linky 910374 do Trnávka,pož.zbroj.
B - na spoj 25 navazuje v zastávce Brušperk,střed spoj 9 linky 910373 do Kateřinice,garáž ČSAD, spoj 13 linky 910374 do Trnávka,pož.zbroj.
Na lince platí tarif Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách
jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.Nástup do vozidel je povolen pouze předními dveřmi.Vozidla nejsou vybavena označovači jízdenek, odbavování cestujících na
jednotlivé jízdenky pouze u řidiče.
SMS informace o aktuálním odjezdu:
zašlete SMS ve tvaru ARRIVA mezera šestimístné číslo linky mezera číslo spoje (například ARRIVA 910068 1) na telefonní číslo 900 06 03. Cena SMS je 3,- Kč včetně
DPH. Technicky službu zajišťuje ERIKA, a.s., www.platmobilem.cz. U svého operátora musíte mít aktivovanou službu Premium SMS.
A
A
A
A
A
A
A
B
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V Ostravě je linka vedena přes terminál Dubina
a zastávku Poliklinika. V zastávce Krmelín, u lesa
jsou zabezpečeny přípoje s linkou č. 372 do,
resp. z průmyslové zóny Ostrava-Hrabová.

670 Ostrava – Sedlnice – Nový Jičín
Linka slouží pro spojení Nového Jičína, Libhoště,
Sedlnic, Mošnova, Petřvaldu a Staré Vsi n. Ondř.
s Ostravou. Na lince jsou ve většině případů
zachovány pouze spoje v celé délce trasy linky
a nové či upravené spoje tvořící nově návaznosti
na a z vlakových spojů v železniční stanici Mošnov,
Ostrava Airport. Zrušené spoje jsou nahrazeny
spoji linek č. 641 a 664 ve směru do, resp. z Příbora,
resp. linkou č. 621 mezi Příborem a Novým Jičínem.

V souvislosti s rozsáhlými změnami v jízdních
řádech od 13. 12. 2015 dochází taktéž k úpravám
v odjezdových stáních na ÚAN Ostrava.
Ing. Aleš Stejskal,
Kodis Ostrava

910371 Ostrava-Brušperk-Hukvaldy

Platí od 13.12.2015 do 10.12.2016

ARRIVA MORAVA a.s.

371

Vítkovická 3133/5, 70200 Ostrava - Moravská Ostrava
Provozovna Ostrava, tel.: 597 827 530, info: 596 632 634, 596 633 751

Hukvaldy,Horní Sklenov,restaurace
47
Hukvaldy,Drážky
47
Hukvaldy,hotel
47
Hukvaldy,Dolní Sklenov,rozc.
47
Hukvaldy,Dolní Sklenov,škola
47
Hukvaldy,Dolní Sklenov,restaurace
47
Hukvaldy,Rychaltice,u dvora
47
Hukvaldy,Rychaltice,pod mostem 47-74-75
Fryčovice,Uhelný průzkum
75
Fryčovice,Chamrád
75
Fryčovice,u Konečných
75
Fryčovice,u bramborárny
75
Fryčovice,koupaliště
75
Brušperk,u Chamrádů
19-75
Brušperk,střed (příj.)
19-75
Brušperk,střed (odj.)
19-75
Brušperk,Krmelínská
19
Brušperk,Petřín
19
Krmelín,Benátky
19-18
Krmelín,u lesa
19-18
Ostrava,Nová Bělá,Plzeňská rozc. 3-18-19
Ostrava,Dubina
3
Ostrava,Hrabůvka,Poliklinika
3
Ostrava,Hrabůvka,Dřevoprodej
3
Ostrava,Vítkovice,Důl Jeremenko
1-3
Ostrava,Vítkovice,Český dům-Místecká 1
Ostrava,Vítkovice,vys.pece
1
Ostrava,ÚAN g
1

g - přestup na vlak
X - jede v neděli a ve státem uznané svátky

Pracovní dny

0
1
2
3
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
12
12
13
16
18
20
22
23
24
26
26
27
29

zóna

2
WA B

4
W

5:17
5:19
5:21
5:23
5:24
5:25
5:27
5:28
5:29
5:31
5:32
5:34
5:35
5:37
5:38
5:40
5:41
5:43
5:46
5:48
5:50
5:53
5:56
5:58
6:00
6:01
6:02
6:05

5:51
5:53
5:54
5:55
5:57
5:58
5:59
6:01
6:02
6:04
6:05
6:07
6:08
6:10
6:11
6:13
6:16
6:18
6:20
6:23
6:26
6:28
6:30
6:31
6:32
6:35

8
6
10
WA B WA B W

6:17
6:19
6:21
6:23
6:24
6:25
6:27
6:28
6:29
6:31
6:32
6:34
6:35
6:37
6:38
6:40
6:41
6:43
6:46
6:48
6:50
6:53
6:56
6:58
7:00
7:01
7:02
7:05

7:00
7:01
7:03
7:06
7:08
7:10
7:13
7:16
7:18
7:20
7:21
7:22
7:25

7:51
7:53
7:54
7:55
7:57
7:58
7:59
8:01
8:02
8:04
8:05
8:07
8:08
8:10
8:11
8:13
8:16
8:18
8:20
8:23
8:26
8:28
8:30
8:31
8:32
8:35

W - jede v pracovních dnech

12
WA

16
W

9:51
9:53
9:54
9:55
9:57
9:58
9:59
10:01
10:02
10:04
10:05
10:07
10:08
10:10
10:11
10:13
10:16
10:18
10:20
10:23

11:51
11:53
11:54
11:55
11:57
11:58
11:59
12:01
12:02
12:04
12:05
12:07
12:08
12:10
12:11
12:13
12:16
12:18
12:20
12:23

20
22
WA B WA B

14:21
14:23
14:24
14:25
14:27
14:28
14:29
14:31
14:32
14:34
14:35
14:37
14:38
14:40
14:41
14:43
14:46
14:48
14:50
14:53
14:56
14:58
15:00
15:01
15:02
15:05

15:21
15:23
15:24
15:25
15:27
15:28
15:29
15:31
15:32
15:34
15:35
15:37
15:38
15:40
15:41
15:43
15:46
15:48
15:50
15:53
15:56
15:58
16:00
16:01
16:02
16:05

24
W

26
W

17:51
17:53
17:54
17:55
17:57
17:58
17:59
18:01
18:02
18:04
18:05
18:07
18:08
18:10
18:11
18:13
18:16
18:18
18:20
18:23

19:21
19:23
19:24
19:25
19:27
19:28
19:29
19:31
19:32
19:34
19:35
19:37
19:38

234 302
EX EX

Soboty, neděle a státem uznané svátky

č.spoje

km zastávka

5:50
5:52
5:53
5:54
5:56
5:57
5:58
6:00
6:01
6:03
6:04
6:06
6:07
6:08
6:09
6:11
6:14
6:16
6:18
6:20

8:00
8:01
8:03
8:04
8:06
8:07
8:08
8:09
8:11
8:14
8:16
8:18
8:20

314
EX

318
EX

222
EX
AB

326
EX

9:50
9:52
9:53
9:54
9:56
9:57
9:58
10:00
10:01
10:03
10:04
10:06
10:07
10:08
10:09
10:11
10:14
10:16
10:18
10:20

13:50
13:52
13:53
13:54
13:56
13:57
13:58
14:00
14:01
14:03
14:04
14:06
14:07
14:08
14:09
14:11
14:14
14:16
14:18
14:20

16:20
16:22
16:23
16:24
16:26
16:27
16:28
16:30
16:31
16:33
16:34
16:36
16:37
16:38
16:39
16:41
16:44
16:46
16:48
16:50

17:50
17:52
17:53
17:54
17:56
17:57
17:58
18:00
18:01
18:03
18:04
18:06
18:07
18:08
18:09
18:11
18:14
18:16
18:18
18:20

E - jede v sobotu

- spoj 20 vyčká v zastávce Brušperk,střed příjezdu spoje 14 linky 910374,spoje 4 linky 910378 nejvýše 2 minut
- spoj 12 vyčká v zastávce Brušperk,střed příjezdu spoje 8 linky 910373 nejvýše 2 minut
- spoj 222 vyčká v zastávce Brušperk,střed příjezdu spoje 312 linky 910373,spoje 222 linky 910374 nejvýše 2 minut
- spoj 22 vyčká v zastávce Brušperk,střed příjezdu spoje 16 linky 910374 nejvýše 2 minut
- spoj 8 vyčká v zastávce Brušperk,střed příjezdu spoje 6 linky 910373,spoje 6 linky 910374 nejvýše 2 minut
- spoj 6 vyčká v zastávce Brušperk,střed příjezdu spoje 8 linky 910374 nejvýše 2 minut
- spoj 2 vyčká v zastávce Brušperk,střed příjezdu spoje 4 linky 910373,spoje 4 linky 910374 nejvýše 2 minut
- na spoj 22 navazuje v zastávce Brušperk,střed spoj 16 linky 910374 do Ostrava,Svinov,mosty dolní zast.
- na spoj 222 navazuje v zastávce Brušperk,střed spoj 312 linky 910373 do Ostrava,Dubina, spoj 222 linky 910374 do Ostrava,Svinov,
mosty dolní zast.
B - na spoj 2 navazuje v zastávce Brušperk,střed spoj 4 linky 910373 do Ostrava,,ÚAN, spoj 4 linky 910374 do Ostrava,Svinov,mosty dolní zast
B - na spoj 8 navazuje v zastávce Brušperk,střed spoj 6 linky 910373 do Ostrava,ÚAN, spoj 6 linky 910374 do Ostrava,Svinov,mosty dolní zast.
B - na spoj 6 navazuje v zastávce Brušperk,střed spoj 8 linky 910374 do Stará Ves n.Ondř.,pošta
B - na spoj 20 navazuje v zastávce Brušperk,střed spoj 14 linky 910374 do Ostrava,Svinov,mosty dolní zast., spoj 4 linky 910378 do Ostrava,ÚAN
Na lince platí tarif Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách
jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.Nástup do vozidel je povolen pouze předními dveřmi.Vozidla nejsou vybavena označovači jízdenek, odbavování cestujících na
jednotlivé jízdenky pouze u řidiče.
SMS informace o aktuálním odjezdu:
zašlete SMS ve tvaru ARRIVA mezera šestimístné číslo linky mezera číslo spoje (například ARRIVA 910068 1) na telefonní číslo 900 06 03. Cena SMS je 3,- Kč včetně
DPH. Technicky službu zajišťuje ERIKA, a.s., www.platmobilem.cz. U svého operátora musíte mít aktivovanou službu Premium SMS.
A
A
A
A
A
A
A
B
B
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Záhada hradu Hukvaldy
Každý hrad má nějakou bílou paní, loupeživého
rytíře, nebo tajnou chodbu. Na Hukvaldském
hradě je asi nejzáhadnější studna, nacházející se na
posledním nádvoří, které se kvůli její hloubce říkalo
bezedná a ke které možná patří i tajná chodba.
Tato studna byla vykopána v roce 1581 a je
údajně hluboká 176 m. Pokud by se tento údaj
potvrdil, byla by na Hukvaldech nejhlubší studna
v Evropě. Na hradě Zbiroh má být studna hluboká
163 m a na hradě Helfštýn má mít Čertova studna,
hloubená ve 14. stol., hloubku 150-160 m. Tyto
údaje však také nejsou potvrzeny i když na
Helfštýně se měla studna v r. 2009 čistit, nakonec
k tomu bohužel z finančních důvodů nedošlo.
Na hradě Hukvaldy bylo nad studnou šlapací
kolo se studničním domkem, podobné kolo se
zachovalo např. na Karlštejně.
Studna byla postavena mimo objekt hradu
a až později byla chráněna hradbami. Studna se
přestala využívat po roce 1738, kdy bylo požárem
zničeno šlapací kolo. Na vodu se pak chodilo
k Bílé studni na Zapadlisku. Určitě jste také
slyšeli vykládat pověsti, jak Ondráš přes studnu
utekl z hradu, nebo o zlatých hodinkách, které
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nějakému návštěvníku spadly do studny. Četl jsem
kdysi, v nějaké asi 100 let staré knize, jak Ondráš
údajně popisoval, kde je u Ondřejnice ukrytý vchod
do studny.
Z tohoto místa bylo prý vidět věžičku na hradě,
byla tím zřejmě myšlena věžička na bráně padacího
mostu. Jsou to však všechno jen dohady, které by se
daly potvrdit nebo vyvrátit, jen vyčištěním studny,
což je z finančních důvodů nereálné. Takže záhada
této studny zůstane asi ještě dlouho neobjasněna.
Jednu věc se mi ale objasnit podařilo. Říká se, že
je studna do hloubky 20 m vyzděná a zbytek je
vytesán v pískovci. Jelikož mě tato studna zajímá
spoustu let, napadlo mě před léty, že by bylo
zajímavé studnu nafotografovat. Nebylo to jednoduché, na realizaci bylo potřeba spousta vybavení
a složitá příprava. Nakonec se to ale povedlo
a zjistili jsme, že studna má průměr 2 metry a je
v současné době hluboká 42 metrů a není vyzděná
do hloubky 20 metrů, ale až do hloubky 42 metrů.
Pokud vás zajímají fotografie hradní studny
nebo její podrobnější popis, najdete je na
www.vylet-hukvaldy.cz.
Stanislav Rek
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Ostravské těžní věže
Dne 29. 9. 2015 se podařilo
L ence Rekové a St anislav u
Rekovi, jako prvním v Ostravě,
slézt a nafotografovat poslední
z jedenácti Ostravských ocelov ých těžních věží, k teré se
v Ostravě zachovaly. Ostravské
těžní věže jsou vysoké 15 - 55 m
a váží 30-200 tun. Nejmenší je
těžní věž výdusné jámy Ignát
3, která je vysoká 14,6 metrů
a nejv yšší je těžní věž dolu
Hlubina, která je vysoká 55 m.
Nejstarší je těžní věž výdusné
jámy dolu Alexander z roku 1901.
Nejmladší je těžní věž vtažné
jámy dolu Jeremenko, která byla
postavena v roce 1966. Těžní věže dolu Jeremenko
jsou jako jediné stále v provozu, z důvodů čerpání
důlní vody pod Ostravou. Některé těžní věže,
se nacházejí ve volně přístupných areálech, důl

Anselm, důl Michal a důl Hlubina.
V rámci návštěvy, však na žádnou
z těchto věží bohužel vystoupit
nelze. Na těžní věži dolu Jindřich
byl v roce 2005 neúspěšný pokus
o sebevraždu. V Ostravě jsou
však i vyšší stavby než těžní věže,
které lze běžně navštívit, jsou
to věž Nové Radnice, s výškou
ochozu 73 m a nástavba vysoké
pece v Dolních Vítkovicích,
kdy střešní vyhlídková terasa,
se nachází ve výšce 71 m. Naopak
nejníže položené místo v Ostravě,
které jsme navštívili a nafotili, je
5. patro dolu Jeremenko, které je
582 metrů pod zemí.
Více se lze dočíst na našich nekomerčních
webových stránkách www.ostravafoto.cz.
Lenka Reková

Poděkování
R ád bych prostřednic t v ím
Hukvaldského občasníku poděkoval obci Hukvaldy, občanům
a všem, kteří mě podporovali
a pomáhali realizovat provoz hradu
Hukvaldy.
Jak jste se již doslechli z médií,
po deseti letech opouštím Hukvaldy.
Zůstanou mi tu krásné vzpomínky
jak na hrad Hukvaldy, tak i samotnou
obec v malebném úpatí Beskyd.
Přeji obci a samotnému hradu jen
to nejlepší.
Miroslav Holiš
kastelán hradu
Hukvaldy 2006 - 2015
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Slavnostní odhalení památníku obětem světových válek

REKLAMA

FIRMA BRAŽINA
PROVÁDÍ:
- zemní a výkopové práce
minibagrem
- výkopy základů staveb, bazénů,
septiků
- výkopové práce pro inženýrské sítě,
vodovody, kanalizace, plyn,
elektřina
		
		 KONTAKT:

				
				

VEŠKERÉ INSTALATÉRSKÉ
PRÁCE:
- voda
- topení
- plyn
- revize plynu
- kanalizace

BRAŽINA ZDENĚK, KOZLOVICE 854
739 47 KOZLOVICE
Tel: 602 767 624, 607 242 993
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U NÁS PRODÁTE NEJRYCHLEJI

• Zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí.
• Tržní odhady a znalecké posudky nemovitostí.
• Rekonstrukce bytů a domů.
• Řešení exekucí a oddlužení nemovitostí.

Výkup nemovitostí do 24 hod.
Tel: 725 726 566 , 556 801 765
Příbor, Kopřivnice, Valašské Meziříčí, Ostrava
Email: realitstav@seznam.cz www.realitstav.cz
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