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SLOVO STAROSTY

SLOŽENÍ REDAKČNÍ RADY OBČASNÍKU

Vážení spoluobčané,
jak již všichni víte, v závěru roku 2015 

byl vydán kolaudační souhlas pro stavbu 
kanalizace v naší obci. Už jsem několi-
krát psal o budování soukromých částí 
kanalizačních přípojek. Pro stavbu těchto 
přípojek vyřizuje obec pro své občany 
územní souhlas. Musím se přiznat, že 
jsem nepředpokládal tak zdlouhav ý 
proces při získávaní všech potřebných 
podkladů, které je potřeba předložit 
stavebnímu úřadu. Časově nejnáročnější 
je získat vyjádření Severomoravských 
vodovodů a kanalizací. Ke každé přípojce 
bylo nutno podat samostatnou žádost 
se zákresem trasy přípojky. Poté vydává 
SmVaK své stanovisko. V této chvíli 
máme necelých 300 vyjádření ze 400 
požadovaných. V případě křížení kana-

lizační  přípojky s vodovodním řádem 
nebo i soukromou vodovodní přípojkou 
je souhlasné stanovisko podmíněno 
technickým provedením křížení a v někte-
rých případech i kontrolou pracovníka 
SmVaKu před zásypem výkopu. Do konce 
měsíce června zažádáme stavební úřad  
o vydání územního souhlasu k přípojkám 
s vystaveným souhlasným stanoviskem 
SmVaKu a v dalším kroku budeme žádat 
o souhlas k přípojkám s doposud nevy-
daným vyjádřením. Seznam přípojek 
s vydaným územním souhlasem bude 
umístěn na webových stránkách obce. 
Před započetím výkopových prací dopo-
ručuji, aby si každý zájemce na obecním 
úřadě vyzvedl kopii stanoviska SmVaKu 
a řídil se jeho podmínkami. Stanoviska 
ostatních správců sítí (RWE, ČEZ, Cetin) 

jsou vydána jako hromadná pro všechny 
přípojky a budou také umístěna na webo-
vých stránkách obce. Součástí žádosti  
o územní souhlas je zplnomocnění k vyří-
zení souhlasu pro obec Hukvaldy pode-
psané majitelem přípojky. A v případě, 
že přípojka vede po pozemku jiného 
vlastníka, také jeho souhlas. Pokud tak 
někdo ještě neučinil, prosím o urychlené 
dodání. V opačném případě nebude k dané 
přípojce územní souhlas vydán. 

Budeme rádi, když se co nejvíce 
domácností pak začne připojovat, aby se 
mohla včas odzkoušet funkčnost kanali-
začního systému až do ČOV v Brušperku.

Luděk Bujnošek, 
starosta
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NEOPRÁVNĚNÉ NAPOJENÍ DEŠŤOVÝCH SVODŮ
Neoprávněné napojení dešťových 

svodů a vpustí lze odhalit použitím 
kouřové zkoušky, při které je do kanali-
zace vháněna hygienicky nezávadná mlha, 
která se šíří kanalizací a kanalizačními 
přípojkami. V případě napojení dešťových 
svodů na zkoušenou kanalizaci pak tato 
mlha začne viditelně stoupat ze střešních 
okapů nebo vpustí, jak je patrno na přilo-
ženém obrázku.

Bude docházet k namátkovým kont-
rolám. Při zjištění neoprávněného napo-
jení dešťových svodů na kanalizaci bude 
přípojka zaslepena až do doby přepojení 
dešťových svodů.

Luděk Bujnošek, 
starosta
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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
Rada obce se sešla ke svým jednáním v termínech 14.3., 6.4., 25.4. a 16.5.2016.

Na svém 25. jednání projednala:
- podání žádosti o dotaci na podporu 

přípravy projektové dokumentace na 
chodník Parkoviště Hukvaldy – Drážky 
z Moravskoslezského kraje a Dotaci 
pro jednotky SDH obcí na zakoupení 
vozidla pro Sbor dobrovolných hasičů 
Hukvaldy.

- Předmětem dalšího jednání pak bylo 
uzavření mnoha smluv, např. Smlouvu 
o spolupráci při zajišťování dopravní 
obslužnosti se Statutárním městem 
Frýdek-Místek na poskytnutí příspěvku 
na provozování linky městské hromadné 
dopravy ve výši 208.000 Kč na rok 
2016, smlouvu o zajištění dopravní 
obslužnosti a poskytnutí prokazatelné 
ztráty, vzniklé plněním závazku ve 
výši 57.219 Kč se společností ARRIVA 
Morava na rok 2016, smlouvu o dílo se 
společností DIGIS na aktualizaci dat 
programu AMEServer a ObčanServer 
za cenu 26.862 Kč, smlouvu o dílo  
s Urbanistickým střediskem Ostrava na 
vyhotovení právního stavu Územního 
plánu Hukvaldy po Změně č. 1 za cenu 
35.937 Kč. 

- Rada obce dále schválila přijetí dotace 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje  
z Programu obnovy kulturních památek 
a památkově chráněných nemovitostí  
v Moravskoslezském kraji na rok 2016 
na realizaci projektu „Obnova fasády 
rodného domu Leoše Janáčka na 
Huk valdech“ ve v ýši 350.000 Kč.  
V souvislosti s touto akcí byla vybrána 
na organizační zajištění veřejné zakázky 
firma Seller Moravia z Ostravy za částku 
24.200 kč.

- Rada obce schválila cenovou nabídku na 
zajištění průzkumových prací v rámci 
stavebně technického posouzení stáva-
jícího stavu objektu dřevěnky č.e. 0113 
na Podoboří od Ing. Arch. Aleše Jílka 
za částku 78.450 Kč, cenovou nabídku 

k vyřízení souhlasu k provozování třetí 
fáze provozu skládky Hukvaldy za 
účelem zajištění následné péče po jejím 
uzavření od společnosti AZ ENVI za 
částku 14.000 Kč bez DPH.

- Rada obce schválila provedení opravy 
autobusové zastávky na Hukvaldech 
pod kopcem firmou DK Dremax za 
částku 36.000 kč bez DPH, která byla 
poškozena zhotovitelem při stavbě 
kanalizace a její úhrada bude následně 
provedena formou pojistného plnění. 

- Rada obce schválila provedení opravy 
poškozeného obrubníku neznámým 
vozidlem na točně Horní Sklenov 
firmou Jan Slabý za částku 29.359 Kč, 
jejíž částečná úhrada byla opět prove-
dena formou pojistného plnění. 

- Rada obce dále schválila cenovou 
nabídku na výrobu 2 kusů obecních 
vývěsních tabulí od firmy Josef Fajkus 
za cenu 12.640 Kč/1 kus.

- Rada obce projednala nabídky na 
realizaci zakázky „ Kácení a výsadba 
stromů – 1. etapa“ a jako nejvýhodnější 
vybrala nabídku firmy Ing. Ivan Tachezy 
za částku 418.739 Kč.

- Rada obce schválila poskytnutí mapo- 
vých podkladů majitelům kanalizač-
ních přípojek v obci Hukvaldy zdarma 
a zároveň schválila úhradu faktury ve 
výši 27.769,50 Kč za tyto podklady firmě 
Koneko. V souvislosti s  vybudováním 
soukromých kanalizačních přípojek 
také schválila poskytnutí finančního 
příspěvku občanům obce Hukvaldy ve 
výši 3.000 Kč. Příspěvek bude posky-
tován po dobu 2 let od vydání hromad-
ného územního souhlasu.

Na svém 26. jednání dne 6. 4. 2016 
Rada obce rozhodla:
- o vyhlášení výběrového řízení na akci 

„Obnova fasády rodného domu Leoše 
Janáčka na Hukvaldech“, schválila 

zadávací dokumentaci a seznam 
vhodných firem. 

- Rada obce také schválila prodej dřeva 
z obecního lesa v množství 263,16 m3  
za částku 338.179 Kč bez DPH firmě 
Lesostavby a zbylých 68.89 m3 buko- 
vého dřeva ostatním zájemcům za 
částku 1250 Kč bez DPH. Ostatní dřevo 
z Kácení stromů v obci bylo rozhodnuto 
prodat zájemcům za částku 700 Kč 
 vč. DPH.

- Rada obce schválila po provedené 
anylýze předložených nabídek zakou-
pení kopírky od společnosti SHARP 
CENTRUM za částku 39.916,69 Kč 
včetně DPH a zakoupení zařízení pro 
zajištění přímých přenosů ze zasedání 
Zastupitelstva obce za celkovou částku 
47.829 Kč a úhradu druhé faktury ve 
výši 47.643,75 Kč vč. DPH firmě Koneko 
za vyhotovení mapových podkladů pro 
soukromé kanalizační přípojky.

Na dalším jednání Rada obce dne 
25.4.2016 schválila 

- uzavření nájemní smlouvy na pronájem 
amfiteátru v Hukvaldské oboře včetně 
zázemí a laviček v souvislosti s pořá-
dáním kulturní akce Kryštof kemp, 
která se bude konat v červenci 2016.

- Rada obce rozhodla o provedení opravy 
komunikace na Horním Sklenově u č.p. 
13 a 18 za částku 109.760 Kč a prove-
dení opravy kanalizace v místní části 
Rychaltice u č.p. 14 za částku 30.244 Kč, 
které bude provádět firma Jan Slabý  
z Brušperka.

- Dále se Rada obce seznámila s výsledky 
výběrového řízení na Obnovu fasády 
rodného domu Leoše Janáčka a roz- 
hodla o zrušení výběrového řízení  
z důvodu vyřazení všech nabídek. Žádný 
uchazeč nesplnil vyčíslení všech poža-
dovaných položek. Proto bylo rozhod-
nuto o vyhlášení nového výběrového 

INFORMACE Z OBCE
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

řízení a oslovení dalších vhodných 
firem.

- Rada obce také rozhodla o vyhlášení 
výběrového řízení na akci „ Obnova 
drobných sakrálních staveb v obci 
Hukvaldy“, na „Nákup komunální 
techniky“ a schválila zadávací doku-
mentace. Na  opravu, která se týká 
Kapličky pod lesem, kříže na hřbitově  
v Rychalticích a kříže u mlýna na 
Dolním Sklenově získala obec dotaci  
z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 
196.420 Kč

Dne 16.5.2016 Rada obce schválila:
- přijetí dotace z rozpočtu Moravsko-

slezského kraje na Rekonstrukci silno- 
proudé elektrotechniky a osvětlení  
v dílnách a tělocvičně ZŠ a MŠ Leoše 
Janáčka Hukvaldy ve výši 300.000 Kč 
a zároveň rozhodla o vyhlášení výběro-
vého řízení a schválení výzvy k podání 

nabídek a oslovení firem na realizaci.
- Rada obce také schválila výsledky 

nového výběrového řízení na Obnovu 
fasády rodného domu Leoše Janáčka, 
nejvýhodnější nabídku podala firma 
DRŽIK z Ostravy - Vítkovic za částku 
969.195,25 Kč včetně DPH.

- Rada obec posuzovala nabídky na 
realizaci Obnovy sakrálních staveb, 
nejlepší nabídku podala firma Martina 
Bocka za částku 280.600 Kč a dále na 
nákup komunální techniky, kdy nejlepší 
nabídku podala firma Lipka z Frenštátu 
pod Radhoštěm za částku 999.546 Kč 
a pak na zpracování studie stavby na 
výstavbu chodníku Hukvaldy parko-
viště – Drážky, kdy nabídku podal jeden 
uchazeč – Ing. Michal Slanina za částku 
29.500 Kč. 

- Rada obce schválila vyhlášení výbě-
rového řízení a zadávací dokumentaci 
na akci „ Studna v areálu TJ Sokol 

Hukvaldy“, nabídku na zpracování 
biologického průzkumu, kter ý je 
nezbytnou součástí podání žádosti  
o dotaci na „Kácení a výsadba stromů 
v obci Hukvaldy – 2. etapa“, kterou 
zpracuje Ing. Jiří Stanovský za částku 
32 000 Kč.

- Rada obce schválila uzavření dodatku 
č.2 k pojistné smlouvě s pojišťovnou 
Slavia o prodloužení smlouvy na pojiš-
tění majetku do 31.12.2016. Ke konci 
roku bude probíhat v rámci SMOPO 
výběr nové pojišťovny.

- Rada obce schválila úhradu 3. faktury 
ve v ýši 38.115 Kč f ir mě Koneko  
a prodejní cenu knihy Jana Václava 
Sládka Hukvaldská štafeta za částku 
200 Kč, která se bude prodávat na 
obecním úřadě a v informačním centru.

Ivana Hrčková, místostarostka

Dne 23.4.2016 paní místostarostka Ing. Ivana Hrčková slavnostně uvítala do svazku obce Hukvaldy naše nejmladší občánky  
– Eriku Boháčovou, Natálii Smolíkovou, Matěje Kubačáka, Noemi Dieneltovou, Zuzanu Slívovou. Děti na památku obdržely pamětní 
list, knížku a videozáznam. Slavnostní akt zpestřily děti ze Základní školy Leoše Janáčka Hukvaldy svým milým vystoupením, pod 
vedením paní učitelky Radmily Křenkové. Paní místostarostka popřála dětem šťastný život a až vyrostou, aby se z nich stali občané, 
hrdí na svou krásnou obec Hukvaldy. 

Marta Sobotíková, matrikářka
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JAK JE TO S CESTOVNÍMI DOKLADY PRO DĚTI?
Rodinné dovolené spojené s cesto-

váním do zahraničí znamenají i vyři-
zování cestovních dokladů. Co vše je 
potřeba zařídit při cestování s dětmi?

 Věděli jste například, že i děti 
mohou do členských států Evropské 
unie a dalších vybraných evropských 
zemí cestovat na vlastní občanský 
průkaz?

Cestovní pas i občanský průkaz jsou 
pro děti levnější.

Blíží se čas dovolených a s ním čeká 
mnohé rodiny cesta k moři či do hor za 
hranice České republiky. Pro cestování 
s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem 
platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní 
doklad, jelikož v roce 2012 došlo naří-
zením Evropské unie ke zrušení možnosti 
cestovat na zápis v cestovním dokladu 
rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, 
že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu 
pro děti dovolená nějak zásadně prodraží. 
Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 
100 Kč a dobu platnosti má stanovenou 
na 5 let.

Vzhledem k nestabilní bezpečnostní 
situaci v některých zemích, které byly 
dlouhodobě turistickými destinacemi, 
jako například Egypt nebo Turecko, se dá 
letos očekávat nárůst zájmu o cestování 

po Evropě, a proto jistě potěší možnost 
cestovat po většině států Evropy pouze 
s občanským průkazem. Na ten je nyní 
možné vycestovat do zemí Evropské unie 
a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, 
Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, 
Švýcarska a na Island. Cena za vydání 
občanského průkazu pro dítě do 15 let je 
50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.

Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů. 
O vyřízení cestovního pasu nebo 

občanského průkazu pro dítě do 15 let 
žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla 
rodič, kterému stačí s dítětem zajít na 
nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou 
působností. K žádosti, kterou na místě 
zpracuje úředník, není nutné přikládat 
fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte 
přímo na úřadu při podání žádosti. Při 
podání žádosti zákonný zástupce před-
kládá svůj průkaz totožnosti a rodný list 
dítěte. V případě, že má dítě vydán již 
platný občanský průkaz nebo cestovní 
doklad, lze tento předložit místo rodného 
listu.

Lhůta pro vydání cestovního pasu 
nebo občanského průkazu činímaximálně 
30 dnů.

V případě vycestování v kratší lhůtě 
než 30 dnů je možné požádat o vydání 

cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 
pracovních dnů; tento úkon je ovšem  
u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši  
2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování 
osobních dokladů lze nalézt na webu 
Ministerstva vnitra na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.

Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo 

Evropskou unii, doporučujeme se předem
informovat u zastupitelského úřadu 

daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, 
pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. 
Je také třeba dát si pozor na to, že některé 
státymimo Evropskou unii mohou vyža-
dovat určitou minimální dobu platnosti 
cestovního dokladu při vstupu na jejich 
území nebo ukončení pobytu – nejčastěji 
činí požadovaná minimální doba platnosti 
6 měsíců.

Podrobnosti k těmto i dalším pod- 
mínkám (např. vízová povinnost) lze 
zjistitu zastupitelského úřadu daného 
státu, popřípadě je lze nalézt na webu 
Ministerstva zahraničních věcí"
www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále 
v části „Státy a území – informace na 
cesty“.

SOUTĚŽ VESNICE ROKU 2016
Soutěž Vesnice roku v Programu 

obnovy venkova je každoročně vyhla-
šována již od roku 1995. Cílem této 
soutěže je snaha povzbudit obyvatele 
venkova k aktivní účasti na rozvoji 
svého domova, zveřejnit rozmanitost  
a pestrost uskutečňovaní programů  
obnovy vesnic a upozornit širokou veřej-
nost na význam venkova, ale také snaha 
vyzdvihnout aktivity obcí, jejich před-
stavitelů a občanů, kteří se snaží nejen 
zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí  
i místní tradice a zapojují se do společen-
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ského života v obci. Soutěž byla poprvé 
vyhlášena Spolkem pro obnovu venkova 
ČR v roce 1995 pod názvem Soutěž  
o nejzdařilejší program obnovy vesnice. 
Od roku 1996 je jedním z vyhlašova-
telů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
a Svaz měst a obcí ČR, v roce 2007 se  
k vyhlašovatelům připojilo Ministerstvo 
zemědělství.

Soutěž je každoročně vyhlašována 
na jarním Dnu malých obcí v Praze. 
Organizace soutěže probíhá ve dvou 
kolech, krajském a celostátním. Všechny 
přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny  
v krajském kole. Do celostátního kola pak 
postupuje za každý kraj vždy maximálně 
jedna obec, které byla udělena Zlatá stuha 
v krajském kole. V rámci celostátního 
kola jsou vyhodnocena první tři místa. 
Obce přihlášené do soutěže jsou hodno-
ceny v následujících oblastech: koncepční 
dokumenty, společenský život, aktivity 
občanů, podnikání, péče o stavební fond 
a obraz vesnice, občanská vybavenost, 
inženýrské sítě a úspory energií, péče 
o veřejná prostranství, přírodní prvky  
a zeleň v obci, péče o krajinu, připravo-
vané záměry a informační technologie 
obce.

Přihlášení do soutěže jsme schválili  
v Radě obce a nastala doba příprav. 

Součástí přihlášky bylo sepsání mnohas-
tránkového dokumentu s charakteristikou 
obce podle stanovených příloh. Vytvořili 
jsme skupinu ochotných zástupců členů 
různých spolků (hukvaldští a rychaltičtí 
hasiči, TJ Sokol Hukvaldy, turisté, tenisté, 
myslivci, zástupci biskupských lesů, 
golfový klub, běžecký spolek, občanské 
sdružení Krnalovice, paní kronikářka, 
paní knihovnice, zástupci školy, klubu 
seniorů a místních podnikatelů), kteří 

pomohli s podklady a informacemi  
o svých aktivitách tak, aby mohl být 
tento dokument zpracován členkou Rady 
obce Kateřinou Eliášovou. Vše jsme díky 
vzájemné spolupráci a přátelské atmo-
sféře zvládli a přihláška byla včas poslána 
na Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Následně nás čekala příprava hlavní 
části soutěže, a to návštěvy krajské 
hodnotící komise, která byla naplá-
nována na 19. května 2016 od 11 do  
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13 hodin. Všechny týmy se zapojily do 
příprav, chystaly prezentace, kroniky, 
fotky, zapojili se i místní podnikatelé  
s nabídkou občerstvení všech zúčast-
něných – Vít Lanča nabízel svůj zlatavý 
mok, Námořník Petr Eliáš zase prezen-
toval své paštiky a Hukvaldská pekárna 
paní Antonie Jaroňové přispěla svými 
koláčky. Krabici koláčů nám napekly 
také členky klubu seniorů.  Moderování 
během návštěvy se zhostil Petr Laník  
a žák místní školy Oliver Jati. Uvítání členů 
komise proběhlo za hudebního doprovodu 
Markéty Kološové, která zahrála několik 
skladeb na harmoniku. V rámci samotné 
prezentace v ystoupil dětský soubor 
Lašánek, který nejen zatančil, ale zejména 
překrásně zazpíval „ty naše hukvaldské“. 
Po krátkém představení obce Hukvaldy 

měli členové komise možnost navštívit 
zástupce jednotlivých spolků, školy, obce  
a dozvědět se ještě něco více. Po krátké 
přestávce následovala projížďka po někte-
rých místech naší krásné obce. Nestihli 
jsme se objet všechny, protože dvě hodiny 
jsou vskutku krátká doba, zejména když 
chcete ukázat všechno. Závěr návštěvy 
proběhl v oboře u Lišky Bystroušky, kde 
nám zazpívala Izabela Jati. Po odjezdu 
hodnotící komise jsme museli konsta-
tovat, že pro nás největší odměnou bylo 
právě nadšení, ochota a energie, které 
všichni zúčastnění přípravám a samotné 
prezentaci věnovali. Když jsme vše 
důležité (kroniky, projekty školy, historie 
spolků, jejich akce, ukázky činnosti, atd.) 
shromáždili na jednom místě ve spole-
čenském sále školy, všechny nás překva-

pilo jaký kus práce a historie máme před 
sebou. Někdy je dobré uvědomit si, kde 
žijeme, kdo tu žil před námi a myslet také 
na to, kdo tu bude žít po nás. 

Součástí soutěže Vesnice roku je  
 ocenění „Zlatá cihla z Programu obnovy 
venkova“ za příkladné stavby realizo-
vané v duchu programu obnovy venkova. 
Do této kategorie jsme přihlásili nově 
zrestaurovaný a odhalený Památník 
obětem světových válek na Hukvaldech, 
který komisi zaujal obnovenou figu-
rální plastikou francouzského legionáře  
s děvčátkem a Zlatou cihlu získal.

Ivana Hrčková, místostarostka 
Kateřina Eliášová, členka Rady obce

Když se k naší velké radosti  na kámen  
v hukvaldské oboře vrátila liška Bystrouš- 
ka a její socha byla slavnostně odhalena, 
vybavila se mi jedna vzpomínka akade-
mického malíře Jana Václava Sládka. Je 
součástí nové knihy fejetonů, črt a auto-
biografických vzpomínek, která vznikla 
z pozůstalosti Jana Václava Sládka. 
A ta vzpomínka se týká právě vzniku 
pomníčku Bystroušky: V bývalém šenku 
hospůdky Vojtěcha Červenky se kdysi 
vynořila první zmínka o lišce Bystroušce. 
Začátek a první krok historie. V sále téže 
hospůdky se konal slavnostní sraz lesníků, 
porada a poslech relace ´Bystrouška na 
prázdninách 1922 .́ Nebyla to náhoda, byl 
to závěr historie hukvaldské Bystroušky, 
vznik a závěr v jedné hospůdce. 

Lesníci se přesunuli do obory, zfor-
movali se do špalíru a za halali lesních 
rohů byli svědkem odhalení památníčku 
Bystroušky. Pietní akt historii dovršil, 
Janáčkova štafeta si proklestila cestu 
plevelem i houštím k úsměvnému pocho-
pení. Jeho hrdinka si usedla na balvan  
a zahleděla se na návštěvníky.“

Mistr Sládek si posteskl na problémy 
s uskutečněním myšlenky. Píše: „Moje 

myšlenka byla vtíravá. Když otec byl  
u zrodu hukvaldské Bystroušky z liščího 
prostředí Babí hory, osobně prosadím její 
protějšek v bronzovém odlitku na kámen  
v oboře, bez průtahů, jednání a schvalo-
vání. Stačilo vědět, jak na to, šlo to provést 
i provedlo se.

Myšlenka měla šťastné zázemí: sochaři, 
lesníci. Myslivci a skupina dobrých přátel. 
Jen Praha reagovala negativně: ´Janáček 
nebyl žádný nimrod a škodné se pomník 
stavět nebude.́

Takový výrok již nemohl nic pokazit, 
spíš naopak. Stačilo nakreslit dvě lito-
grafie: kazničovskou liščí scenerii a Ja-  
náčka s liškou, přetisknout je v potřeb- 
ném nákladu a základní kapitál byl  
a jištěn, neboť není jen tak památníček 
vybudovat, vymodelovat, odlévat.

Největší dík patří sochařům Karlu 
Vávrovi a Antonínu Kalvodovi, neboť bez 
jejich obětavé pomoci by pomníček nestál. 
Přátelská souhra tu dokázala, že když se 
chce, hodně se dokáže i bez značných 
nákladů.“

Generální vikář Biskupství ostrav-
sko-opavského Mons. Martin David při 
slavnostním odhalení nové sochy, jejíž 

výrobu v krátké době  biskupství zajistilo 
a také financovalo, ve svém úvodním 
slovu přirovnal osud pomníčku ke třem 
dějstvím Janáčkovy opery Příhody lišky 
Bystroušky, avšak s rozdílným koncem. 
Její první uvedení na pódiu amfiteátru 
v hukvaldské oboře v červnu 1959 bylo 
důvodem k jeho vybudování. V opeře liška 
umírá, nám se na Hukvaldy vrátila. 

Pan Milan Koutný, správce obory, 
připomenul ony naše myslivce, kteří byli 
u vzniku i odhalení. Také jmenoval iniciá-
tora – Jana Václava Sládka. Opět  zaznělo 
halali, tentokrát v podání biskupských 
trubačů. Že jsme na Janáčkových Hukval-
dech, připomenuli děti naší školy svými 
písněmi. První si novou lišku pro štěstí 
a splnění přání pohladila paní učitelka, 
která přivedla děti z pěveckého kroužku, 
po ní pak děti a též ostatní účastníci této 
milé události. A bylo jich skutečně hodně. 
Přáli lišce na kameni, aby u nás dlouho, 
dlouho zůstala.  

 Klečková, kronikářka

LIŠKA BYSTROUŠKA OPĚT NA KAMENI.
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NÁVŠTĚVA PREZIDENTA  EDVARDA BENEŠE A JEHO CHOTI PANÍ HANY BENEŠOVÉ 
NA HUKVALDECH

„Telefonická zpráva z Brušperku hlá 
sí že pan president přijede asi v 19 hod. 
Konečně hodiny na hukvaldském koste-
líku ukazují za několik minut 19 hod. 
Všichni jsou netrpělivě zvědaví, když 
najednou vedle hotelu „Mičaník“ rychle 
protíná zatáčku první auto presidentova 
průvodu. Rychlým tempem přijíždějí další 

auta až ke škole, kde zastavují. Přijíždí 
čtrnácté auto s presidentskou vlajkou. 
Není možno ani popsat jásot a provolání 
slávy panu presidentovi.“

Takto popsal návštěvu prezidenta 
republiky Edvarda Beneše a jeho choti, 
která se udála 17. července 1946, tehdejší 
kronikář pan Hynek Mlčoch. 

O návštěvě Edvarda Beneše je také 
zápis ve školní kronice. Její pisatel, řídící 
učitel Mořic Tuscher (na fotografii upro-
střed s bílou páskou na rukávu), ji doplnil 
fotografiemi. Na jedné z nich jsou dvě 
holčičky z hukvaldské mateřské školy, 
které prezidentský pár přivítaly. Byla to 
tříapůletá  Alenka Zámarská, která před-
nesla básničku paní Haně Benešové a pěti-
letá Karlička Šubrtová (později provdaná 
Kozáková), která paní Benešové podala 
kytici. Dobový tisk obě holčičky pochválil. 
To také dokládá kronika hukvaldské školy.

Ve školní kronice se dochovala i bá- 
seň , kterou po Alenku Zámarskou nap- 
sal Michal Šoltys z Dolního Sklenova  
a upravil řídící učitel Mořic Tuscher. 

Hukvaldy byly poslední zastávkou 
prezidentova pelotonu, odtud odjel 
na Horečky u Frenštátu, kde strávil 
noc. Druhý den jej čekal Frýdlant nad  
Ostravicí, Místek a Frýdek.

Vybráno z obecní a školní kroniky.

Karla Klečková,
kronikářka

KLAMAVÁ REKLAMA, NEBO CO?
1. Před „výšlapem“ okolo obce v sobotu 

19.3. šla v obecní televizi upoutávka 
na tento pochod. V propagování trasy 
byl mj. uveden výstup na STŘEMŠÁK 
576 m. Jsem  zdejším občanem od krize  
v 30. letech minulého století, ale přes svůj 
věk  neznám žádný z okolních vrchů obce 
pod tímto pojmenování. Také v žádné 
mapě našeho okolí jsem takový název 
nenašel. Neměli by si autoři této upoutávky 
vymýšlet !

Dovolím si proto zájemce o naše okolí 
informovat o vrcholech v okolí Hukvald  
(směrem od středu obce s hradem 480m)  
:- Severovýchodně je vrchol Přední Babí 
hory 546 m (nad Dolním Sklenovem), za 
ním na sever je vrchol Zadní Babí hory  
586 m ( nad Rychalticemi) a pak Kabatice 
601 m ( nad Krnalovicemi).

Na 1. vydání turist. mapy z r. 1996 
(Edice KČT) je Babí hora, byť s dvěma 
vrcholy, obdobně jako na jiných mapách, 

označena nepřesně jednou kótou, a to  
620 m (bez uvedení výšek dvou vrcholů). 
Toto  označení je na rozdíl od spec. vojen. 
m0apy M 1: 50 000, kde je označena Přední 
Babí hora kótou 546 m ( blíže k hukvald-
skému hradu) a další vrchol k severu jako 
Zadní Babí hora trigonom. bodem 586 m  
( nad Rychalticemi). V nejbližším okolí není 
žádný vrchol označen jako STŘEMŠÁK, 
a ani vrchol s uvedením výšky 576 m. 
Severněji ( nad Krnalovicemi) je, jak již 

HISTORIE
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KŘEST KNIHY JANA VÁCLAVA SLÁDKA „HUKVALDSKÁ ŠTAFETA“
Ve čtvrtek 26. května 2016 se v sále ZŠ 

a MŠ uskutečnil křest knihy Jana Václava 
Sládka „Hukvaldská štafeta“.

Jan Václav Sládek (1909 - 1992) byl 
nejen malířem, ale významná byla jeho 
literární tvorba, v níž se stejně jako ve 
svých výtvarných dílech vyznával lásce 
k rodným Hukvaldům s jejich krásami, 
lásce k rodičům a celé rodině a hlavně 
svou tvorbou vyjadřoval vztah k dalšímu 
slavnému rodákovi, světoznámému hudeb-
nímu skladateli Leoši Janáčkovi (1854 
– 1928).

Jan Václav Sládek se narodil v rodině 
hukvaldského ševce, ale také hajného  
a kastelána hukvaldského hradu. Do 
obecné školy chodil na Hukvaldech. Na 
přímluvu Leoše Janáčka pokračoval ve 
studiu, nejdříve na gymnáziu v Příboře, 
potom na vysoké škole umělecko - průmy-
slové v Praze výtvarné umění a na filozo-
fické fakultě pedagogiku. 

Jeho prvotní tvorba byla z prostředí 
Ostravska, v další se pak vrátil k Huk- 

valdům a také Janáčkovi. Jeho obra-
zové cykly byly inspirovány postavami  
z Janáčkových skladeb a v neposlední řadě i 
hukvaldskými motivy. 

Jan Václav Sládek ve svých publika-
cích Hukvaldské miniatury z roku 1979  

a Hukvaldské siluety z roku 1990 kouzel- 
ným v yprávěním přibližuje historii 
Hukvald, své dětství, své vzpomínky na 
Janáčka i osobnosti, své životní zážitky  
i postřehy. 

Nová kniha, Hukvaldská štafeta, kterou 
mistr psal na sklonku svého života se teprve 
nyní po 24 letech dočkala svého knižního 
vydání. Hukvaldská štafeta je umělcovým 
životním bilancováním a v neposlední 
řadě také odkazem obci, škole a hlavně 
mládeži. Moc se mi líbí slova v předmluvě 
štafety, která upozorňují na jeho zaujetí  
a snahou podpořit obec Hukvaldy a zvlášť 
propagaci Leoše Janáčka. Jeho snaha 
často v době před rokem 1989 narážela na 
nedorozumění a odpor tehdejších špiček 
kulturního, společenského a politického 
života a na jejich často absurdní reakce. 
Jan Václav Sládek věděl, že pokud se  
má něco změnit, tak se musí začít u dětí  
a velké naděje proto vkládal do práce 
učitelů s žáky zdejší školy.

uvedeno, Kabatice 601 m a ještě dále za ní 
jihovýchodně pak Ostružná 648 m, která 
je až nad silnici z Chlebovic do Palkovic  
(tedy tzv. Podhůřím). - za Babí horou  
(se dvěma vrcholy) východně je Kubánkov 
661m, v severovýchodním prodloužení 
hřebenu Kubánkova je Holý vrch 630m.
- Východně od centra Huk vald (za 
Podlesím) je Kožná 505m.
– Jihovýchodně ( za Rybským potokem) 
– směrem k dolní části Kozlovic – je Bačův 
kopec 530 m a vpravo od něj (za silnici  
z Hukvald do Kozlovic) je Skalka 409m.
- Jižně Hukvald je Kazničov 601m.
- Jihovýchodně je Hůrka 442m (nad 
Horním Sklenovem).
- Na západ od Dolního Sklenova jsou Vrchy 
424m ( na vrcholu se zvoničkou).

Uvedené názvy vrcholů jsou převzaty 
zejména ze spec. vojen. mapy ( výše cito-
vané). Dodávám, že výše vrcholů se na 
různým mapách odlišují cca +- několik 
metrů.

Propagační leták „Výstupů na kopce 
kolem naší obce“ s mapkou se mi dostal 
do rukou až po výšlapu. Nevím z jaké 
mapy byla mapka letáku pořízena, tečkami 
následně označena trasa pochodu a dle 
mého názoru doplněna také názvy vrcholů 
( označených trojúhelníkem). Na mapce 
má Babí hra označeny tři vrcholy, což je 
nesmysl. Zdůrazňuji, že Babí hora je jen 
jedna se dvěma vrcholy ( podrobnosti 
výše).

2. Propagace nějakého vrcholu pod 
názvem STŘEMŠÁK 576m mi připomíná 
nešvar označování vrcholu západně nad 
Dolním Sklenovem názvem „Fojťáky“, 
oficiálně známé jako VRCHY 424m. Tento 
vrchol ( se zvoničkou), pokud si pamatuji, 
nikdy nepatřil k roli Markové DS čp. 
1 – tedy fojtové. Ta vždy byla dále k jihu  
a na polnostech stojí dodnes bývalý větrný 
mlýnek. Vrcholu role nad ním ( a nad „ 
lipinou“) se říkalo „ Fojtové vrchy“. Ještě 
dále k jihu byli drobní uživatelé pozemků  

a pak polnosti hukvaldského statku, kde 
také byla původní obora s vysokou zvěří 
– dnes místo známé pod názvem Korýtka, 
tedy u silnice z Hukvald na Hájov. Strmému 
svahu pod kamenným korýtkem ( původně 
k napájení zvěře ) se říkalo Kalvarie.

Používat pro Vrchy 424m ( dnes se 
zvoničkou) označení „Fojtovy vrchy“ nebo 
Fojťáky je nesprávné.

Pozn.: V době feudální byl fojt správ- 
cem obce dosazeným vrchností a byl 
tedy spíše orgánem vrchnostenským než 
obecním. Právo fojtovské vzalo za své  
v r. 1848.  Posledním sklenovským fojtem 
byl Marek Jan DS č.p. 1

Závěrem chci poznamenat, že až na 
uvedené nepřesnosti v propagaci výstupů 
na vrcholy kolem obce, považuji činnost 
odboru KČT Hukvaldy již dlouhodobě za 
vysoce aktivní a prospěšnou !

Zdeněk Hubeňák st.
Hukvaldy - Dolní Sklenov, duben 2016
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Mistr Sládek měl široké srdce a jeho 
láska k domovu a lidem je dodnes nepře-
hlédnutelná.

Huk valdské škole odkázal velmi 
vzácné a cenné obrazy a to, že jsme nyní 
vydali jeho knihu, kterou zanechal pouze 
ve strojově psané podobě, je jen maličká 
odměna za vše, co pro svoji milovanou 
obec udělal.

Akademickému malíři Janu Václavu 
Sládkovi bylo v roce 1969 u příleži-
tosti jeho 60. narozenin uděleno čestné 
občanství – tehdy ještě Obce Sklenov. Po 
jejím přejmenování na Hukvaldy mu bylo  
u příležitosti jeho 75. narozenin uděleno 
čestné občanství Hukvald. V tomto roce 
také obdržel za celoživotní dílo titul 

„zasloužilý umělec“.
Svůj vřelý vztah k rodným Hukvaldům 

vyjádřil spolu se svou manželkou paní 
Jarmilou Sládkovou darováním zvonů 
(Ondráše a Kateřiny) pro hukvaldský 
kostel sv. Maxmiliána, které byly v neděli 
25. února 1990 slavnostně vysvěceny  
a symbolicky také odzvonily minulému 
režimu. Jan Václav Sládek zemřel 8. října 
1992. Za velké účasti spoluobčanů byl 
pohřben na hukvaldském hřbitově.

Velký dík za to, že kniha spatřila světlo 
světa patří rodině mistra Sládka – Ivanu 
Sládkovi, Vlastě Doležalové, Dagmar 
Drlíkové a dalším členům pracovní 
skupiny - paní kronikářce Karle Klečkové, 

Míši Hrčkové, PhDr. Karlu Bogarovi, 
Stanislavu Fojtíkovi, Rostislavu Vojkov-
skému, Heleně Daňkové a paní Martině 
Tökölyové.

A v neposlední řadě patří velké podě-
kování zastupitelům naší obce za pod-  
poru vydání knihy a také sponzorům: 
Moravskoslezskému kraji, manželům 
Solanským, panu Jiřímu Sedlářovi, Restau-
raci u Námořníka, Keramice Zdenica – 
paní Zdeňce Sobotíkové, Hukvaldskému 
pivovaru – Vítu Lančovi, Restauraci Leoše 
Janáčka – panu Jiřímu Srbovi, Truhlářství 
pana Josefa Fajkuse, Golfovému klubu 
Hukvaldy  - manželům Bartulcovým.

Ivana Hrčková, místostarostka

PODĚKOVÁNÍ RODINY SLÁDKOVÝCH
Dne 26.5. 2016 se konal v sále Základní 

školy Leoše Janáčka slavnostní křest knihy 
akademického malíře J.V.Sládka /1909-
1992/ "HUK VALDSK A' ŠTAFETA", 
která si musela počkat na své vydání 
dlouhých 24 let. Strojopis této knihy byl 
22 let v dědictví rodiny Sládků. Teprve 
na popud malířova synovce Ivana Sládka 
začaly první kroky k její realizaci. Po 
jednání s paní místostarostkou ing. 
Ivanou Hrčkovou svitla naděje při příslibu  
pomoci. Vytvořila skupinu nadšenců  pro 
tuto věc a začala téměř rok a půl trvající 
spolupráce. Mgr. Michaela Hrčková, 
Karla Klečková a ing. Ivan Sládek-přepis 

do elektronické podoby, pánové Stanislav 
Fojtík a Rostislav Vojkovský-grafická 
úprava, Mgr. Helena Daňková  a PaedDr. 
Božena Janáčová - korektura textu, PhDr.
Karel Bogár-doslov knihy. Výsledkem je 
skutečná kráska ve svém citlivém přebalu, 
doplněna reprodukcemi malířov ých 
pastelů a hodnotná ve svém obsahu. Je 
to pokladnice příběhů odvátých časem, 
či poctou Leoši Janáčkovi a obdivem  
k rodným Hukvaldům. Kniha, která 
by měla být ozdobou knihovny občanů 
Rychaltic, Sklenova i Hukvald. Křtem 
vždy něco nového začíná a snad se 
podařilo, díky všem jmenovaným, předat 

štafetu, která potěší mnoho čtenářů. 
Velký dík patří paní místostarostce 
ing. Ivaně Hrčkové, zastupitelům obce 
Hukvaldy a všem sponzorům, bez nichž 
by text zůstal jen jedním z dokumentů  
v šuplíku.

Za krásnou a důstojnou oslavu při křtu 
knihy patří poděkování vedení základní 
školy Leoše Janáčka, učitelům a dětem, 
jejichž vystoupení bylo pro všechny 
zúčastněné pohlazením na duši.

Za rodinu Sládkových děkuje 
Vlasta Doležalová
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Č. Pop Jméno Zařazení Letopoček

71 Tobola Josef a Marina domkář 1825

72 Kološ Fabián a Rosina domkář 1795

72 Olšovský Jan a Marina domkář 1831

73 Zlý pasekář 1820

74 neuvádí, bylo prý na fryčovickém katastru

75 Volný František domkář 1783

75 Volný Jan  a Anna domkář 1802

76 Žábenský Václav a Barbora domkář 1783

77 Satrapa Šimon a Barbora domkář 1772

77 Pělucha František a Anna domkář 1809

78 Darek František a Barbora domkář 1804

78 Chamrad Jan a Magdalena domkář 1811

79 Strakoš František a Anna domkář 1797

79 Strakoš František a Veronika domkář 1805

79 Rožnovský František a Rosara domkář 1809

Č. Pop Jméno Zařazení Zděné Dřevěnné

70 Mičanová Veronika domkářka - 2

71 Tobola Josef domkář - 2

72 Olšovský Jan domkář - 3

73 Zlý Jan pasekář - 4

74 Tobola Melichar pasekář - -

75 Volný Jan domkář - 3

76 Žabenský Šebestián domkář - 1

77 Pělucha František domkář - 2

78 Darková Magdalena domkářka - 2

79 Strakoš Jan domkář 1 1

80 Olšovská Veronika domkářka 2

V Hukvaldském občasníku jsme mohli 
číst o několikaleté snaze většiny „Krna-
lovjanů“ o připojení domů ze stávajícího 
fryčovického katastru k Rychalticím  
a následně o úvaze změnit celé Krnalovice  
na místní část 5 obce Hukvaldy.  To se 
povedlo a Krnalovice po nutné administ-
rativě budou pátou místní částí Hukvald.

Název Krnalovice možná vznikl  podle 
slova „krnál“, což je suchá větev,  pařez, 
jak uvádí ve svém slovníku nářečí Dušan 
Jurkovič. Zda tomu tak je, není však  nijak 
a ničím potvrzeno. Na nejstarších  mapách 
toto místo jako Krnalovice vyznačeno 
není, jako například na mapě z II. vojen-
ského mapování (uvádí se období  1836 až 
1852). Na ní mě ale  zaujal název  Wilczi 
Potok (Vlčí potok?). Byl to Kralovický 
potok, jak je uváděn dnes? Zato u III. 
vojenského mapování (1876 až 1878) 
na speciální mapě jsou již Krnalovice 
jako lokalita takto pojmenovány. Od kdy 
tedy Krnalovice? Je to tedy prvá zmínka  
o Krnalovicích?

Snad má tato část obce počátek   
v josefínské parcelaci – viz foto nahoře. Je 
na něm  kámen s datem 1780 Objevila jsem 
ho před mnoha lety u plotu kolem dřívěj-
šího čísla popisného 75. Na vysvětlenou:  
v 80. letech minulého století byla nemo-
vitost s tímto číslem rekolaudována na 
rekreační objekt a dostala evidenční číslo 
094, v roce 2009 jí byl vrácen původní účel 
– trvalé užívání – a v současné době má 
číslo popisné 118. To je číslo, které nesla 
před demolicí stavba rodinného domku 
vlevo u silnice na Místek a byla zbourána 

v souvislosti s výstavbou rychlostní komu-
nikace R/48. A ještě jedna poznámka:  
v letech 1921 až 1923 byl stolař Alois 
Vala z toho čísla rychaltickým starostou. 

V historii Rychaltic zpracované panem 
Aloisem Tomančákem je uvedeno, že od 
roboty před jejím zrušením v roce 1848 
bylo osvobozeno číslo 70 (to ale není na 

KRNALOVICE – PÁTÁ  MÍSTNÍ ČÁST OBCE HUKVALDY
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Krnalovicích), stejně jako čísla 71, 72, což 
byly podle pana Tomančáka samoty pod 
lesem, a také domek na panských pozem-
cích pod číslem 73. Domek s číslem 74 byl 
podle pana Tomančáka na fryčovickém 
katastru a toto číslo později obdržel domek 
vedle rychaltické  hasičské zbrojnice, který 
patřil k Jungovu statku. Bohužel nevím, 
kdy k této změně došlo.

 Pokud jde o číslo 72, to bylo v roce 
1938 dáno novostavbě rodinného domku  
u křižovatky Hájov - Kateřinice. Před-
cházelo zbourání. Pamětníci vzpomínali, 
že nejprve krnalovické stavení z poloviny 
vyhořelo, druhá půlka byla zchátralá,  
proto byla zbouraná. Údajně tam nechtěl 
nikdo bydlet, stala se tam totiž vražda. 

Pan Tomančák ve své práci uvádí jména 
majitelů domů v období od roku 1777 do 
roku 1830. Prvé datum u jednotlivých 
čísel možná znamená vznik těchto domů. 
Uvedena jsou nová čísla.

Nevím, odkud jsou tyto údaje čerpány. 
Také nevím, proč jen u čísla popisného 73 
je uveden pasekář, u ostatních domkář. 
Jinak se pan Tomančák o Krnalovicích 
ve zmiňované  práci více nezmiňuje.  
V soupise z roku 1840 se uvádí:

Arcibiskupství olomoucké posta-
vilo novou hájenku, bylo jí dáno čp. 
96. Po vzniku Státních lesů přešla do 
jejich majetku, později byla prodána do 
soukromého vlastnictví. Číslo popisné 
91 ze zbourané původní hájenky na Babí 
hůře bylo dáno nově postavenému domu  
pana Piskoře, rychatického řezníka.

Na fryčovickém katastru bylo podle 
fryčovické kroniky v roce 1938 pouze 
5 chalup. Nevím, kdy tato stavení byla 
postavena. Fryčovická kronika na rozdíl 
od Ptáčníku, který má původ v Jose-
fínské parcelaci, neuvádí Krnalovice jako  
osadu Fryčovic. Ve Fryčovicích byly v roce 
1939 přečíslovaly všechny domy. 

Ti už dost starší si pamatují na Krna-
lovicích chalupu Šimků, která byla vlevo 
u silnice na Místek. Byla tam zastávka 
autobusů na Místek. V její blízkosti 
docházelo k  častým nehodám a  já mám 
dodnes v paměti  velkou tabuli upozorňu-
jící na toto nebezpečí. Chalupa byla v 60. 
letech 20. století v souvislosti s úpravou 
silnice zbourána. Šimkovi si nový domek 
postavili napravo od silnice, bylo to už na 
rychaltickém katastru, i když několik let 
měla tato budova fryčovické číslo popisné.  

Děti z Krnalovic, a to z obou částí, 
chodily vždycky do rychaltické školy, po 
zřízení měšťanky i na Hukvaldy. Dnes 
navštěvují naši základní školu. Také na 
bohoslužby do rychaltického kostela 
odjakživa „Krnalovjané“ chodili a chodí. 
V krnalovických chalupách se narodili 
mnozí občané, kteří se později usadili na 
Horním Sklenově, v Dolním Sklenově, 
také i mimo obec, do nejbližšího okolí  
i dále. Jiní v Krnalovicích zůstali, snažili  
se a stále se  snaží o rozvíjení tohoto 
kousku naší obce. Nezáleží na tom, zda  
byli dříve na fryčovické nebo rychal-
tické části. Dnes jsou místní částí obce 
Hukvaldy.

Nepodařilo se zatím přesně zjistit 
historii Krnalovic, je ještě spoustu otázek, 
na které se snad časem najde odpověď.

Karla Klečková,
 kronikářka

Fotografie je z doby, kdy už na úpravě sil-nice byly zahájeny některé práce a poskytl ji pan Petr Axmann.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
PŘEDŠKOLÁCI SE TĚŠÍ DO ŠKOLY

Blíží se konec června, pro většinu dětí ze 
třídy Veverek poslední dny v roli předškoláka. 
Do školy půjdou s řadou zážitků, zkušeností 
a poznatků.

Ve školním roce 2015/2016 jsme s dětmi 
vyrazili na spoustu výletů, například ke 
kapličce, do zámecké zahrady, obory k lišce 
Bystroušce, mlýnku nebo rodnému domu 
Leoše Janáčka. Seznamovaly se se svou 
krásnou rodnou vesnicí a přírodou, která 
ji obklopuje. Když počasí nepřálo, zabavily 
se ve třídě. Vyzkoušely si pečení jablečné 

buchty, uvařily si pampeliškov ý med  
a ochutnávaly různé druhy ovoce i zeleniny. 
Také soutěžily, například o „svačinko-
vého, obědového nebo polívkového“ krále  
a královnu. Nejlepší jedlíci byli odměněni 
korunou, bonbóny a malým překvapením. 

Děti ve školce si také hrají, připravují 
různá vystoupení a tvoří pro rodiče. V tomto 
školním roce se činily v podzimních, vánoč-
ních a velikonočních dílničkách, vystupovaly 
na Mikulášské besídce a akci ke Dni matek. 
Ve třídě vytvořily krásné výtvarné projekty 

(vesmírnou raketu z kartonu, kterou si 
mohou vyzkoušet na chodbě školky, a čapí 
hnízdo s celou rodinkou, jež bylo vystaveno 
u hlavního vchodu do MŠ).

 Do konce školního roku chceme s dětmi 
ještě stihnout akci „Spaní ve školce“, na 
kterou se moc těší, výlet místním autobusem 
na přehradu Olešná, také vláčkem Podho-
ráčkem a nesmíme zapomenout na PASO-
VÁNÍ NA ŠKOLÁKY.  Držte nám proto 
palce, aby se nám vše podařilo, děti ze školky 
odcházely spokojené a těšily se na školu.

Děti naší školky se i v průběhu tohoto 
školního roku činily. Malý Lašánek bylo 
rozhodně vidět i slyšet. Holčičky a kluci 
se seznamovali s tradicemi, i těmi méně 
známými, a to formou písní, ř íkadel  
a především her. Některé z tradic ukázali 
při svých vystoupeních. Začali jsme v září 
sklizní jablíček a brambor. Následovaly 
oslavy svatých (Martina, Barbory, Miku-
láše, Lucie), Vánoce, Nový rok, Tři králové, 
vynášení smrtky, Velikonoce, stavění máje  

a vyhánění kozlíků a koziček na pastvu. Děti 
zpívaly, přednášely, tancovaly, seznámily 
obecenstvo s pranostikami, ukázaly hru na 
dřevěné nástroje a bavily se při hrách, třeba 
Na Lucku. 

V úterý 31. května se v sále ZŠ konalo 
závěrečné vystoupení Malého Lašánku. 
Děti si s rodiči a hosty zazpívaly písničku 
Beskyde, Beskyde. Na památku dostaly 
krásné keramické houslové klíče a diplomy. 
Ještě nás čeká oslava ukončení činnosti 
Malého Lašánku v tomto školním roce, a to 
sladkou tečkou – zmrzlinovým pohárem, 
který připraví vedoucí kroužku.

Romana Pavlíková, Daniela Nyklová

MALÝ LAŠÁNEK
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OSLAVA DNE DĚTÍ 
V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Svůj den děti oslavily pohybem a soutě-
žemi. Při Šmoulí olympiádě si vyzkoušely 
své síly, odvahu a zdatnost (například 
zdolávaly překážkovou dráhu, skákaly na 
trampolíně, házely míčkem na cíl, běžely 
slalomovou dráhu). Také jsme prověřili 
jejich znalosti o přírodě  a pohádkách. Aby 
byla i nějaká legrace, upravovaly popletené 
věty ze světa dětí. Všichni malí olympionici 
zvládli úkoly hravě. Odměnou jim byla 
šmoulí medaile a také sladká dobrota.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ 
ŠKOLY 

Letos přišlo k zápisu 22 dětí. Přijato 
jich ale mohlo být jen 12. Deseti dětem 
bylo rozdáno rozhodnutí o nepřijetí. Je 
to pro nás velmi nepříjemná situace, rádi 
bychom přijali všechny děti. V příštím 
školním roce bude z mateřské školy 
odcházet 38 dětí, tak se již nyní těšíme na 
všechny zájemce.

Vladimíra Nevludová, zástupkyně 
ředitelky školy

„LEZENÍM PO LEZECKÉM KAMENI K ROZVOJI FYZICKÉ I 
PSYCHICKÉ KONDICE MLADÉ GENERACE“.

Uzavřením smlouvy ze dne 29. 6. 2015 
získala Základní škola a Mateřská škola 
Leoše Janáčka Hukvaldy, p.o. finanční 
prostředky z Nadačního fondu VÍTKOVICE 
STEEL, a.s ve výši 50 000 Kč na realizaci 
lezeckého kamene na veřejně přístupném 
hřišti u školy. 

Jsme velmi rádi, že jsme díky před-
sedovi TJ Sokol Hukvaldy Drahoslavu 
Kovalovi měli možnost o tuto dotaci 
požádat. Další finanční prostředky ve  
výši 55 000 Kč jsme získali díky Alexandře 
Rekové a ostatním rodičům z Unie rodičů, 
kteří se aktivně podílejí na realizaci Karneva-
lového reje. Dofinancování celého projektu 
pak bylo, na základě schválení radou obce, 
zajištěno z investičního fondu školy. 

Lezecký kámen byl slavnostně předán 

k užívání dne 4. 5. 2016 za přítomnosti 
žáků školy, vedení školy, starosty obce 
Mgr. Luďka Bujnoška, předsedy školské 
rady Pavla Reisiga a Drahoslava Kovala. 
Dětské mediální studio ježkovo vočko 
natočilo reportáž, která je zveřejněna 
na youtube.com. (https://www.youtube.
com/watch?v=9HpKDDDwTdc&featu-
re=share). Fotografie z akce budou ucho-
vány ve fotografické kronice za školní rok 
2015/2016.

Žáci 3. ročníku o lezeckém kameni 
napsali: 

„ Líbí se mi, protože je moc zábavný. 
Můžeme ho obcházet a přelézat a prostě 
všechno. Líbí se mi, že na jedné straně je stín 
a na druhé slunce a je prostě strašně dobrý“. 

„ Mám na kameni ráda, že tam můžu být 

s kamarády. A je to pro mě pěkné překva-
pení, že tady bude napořád. NO JE PROSTĚ 
SUPER!!!!“

„Někdy je na něho těžké vylézt, protože 
jedna strana je těžší než ta druhá. Někdy je 
problém, že tam chci vylézt a někdo tam 
zrovna je.“

„Baví mě, jak musím vylézt, a pak zase 
slézt dolů. Cvičím na stěně, jak udržet 
rovnováhu.“

„Lezecký kámen se mi líbí, protože je 
tam rozhled. Můžu na něm být každý den, 
ale když přijde někdo jiný, tak ho budu 
respektovat a slezu dolů. Můžu tam cvičit 
lezení.“

„Jestli chceš vylézt nahoru, nesmíš se 
bát výšek!“

„Když jdu ze školy domů, tak si ještě 
zalezu.“

„Chtěla bych takový lezecký kámen 
domů.“

„Když vylezu nahoru, můžu se roz- 
hlížet. Baví mě na něm, že sportuju. Tento 
kámen mi udělal radost.“

„ Lezecký kámen se mi moc líbí. Je 
docela hodně vysoký a má dobré úchyty. 
Dokonce se dá i přelézt z jedné strany  
na druhou. A když vylezeš nahoru, tak je 
z něho krásný výhled. Je prostě super!!!“ 

Velmi dobrý ohlas má i u ostatních žáků 
školy i pedagogického sboru. Děkujeme.

Mgr. Alena Lévová, 
ředitelka školy
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V rámci projektu Erasmus+ se od 29. 
2. do 5. 3. uskutečnilo druhé meziná-
rodní setkání učitelů a žáků, tentokrát  
v České republice, konkrétně na ZŠ a MŠ 
Leoše Janáčka Hukvaldy. Velmi přínosný  
a zajímavý pobyt zde strávilo 16 žáků a 20 
učitelů z 5 zahraničních zemí, Turecka, 
Maďarska, Polska, Litvy a Španělska. 

Všichni dohromady pracujeme na 
projektu s názvem Yes for traditional 
dishes – no more obesity, jehož cílem 
je ukázat, jak správně jíst a udržovat si 
optimální tělesnou hmotnost. Proto se 
společně zaměřujeme na kvalitní stravu, 

snažíme se jíst zdravě, sledujeme návyky 
žáků a učitelů, podporujeme je v pohy-
bových aktivitách. Společně tvoříme 
kuchařskou knihu, časopis, provozujeme 
webové i facebookové stránky. Čeká nás 
natáčení videoklipu na podporu zdravé 
stravy a boje s obezitou. 

Zahraniční žáci byli na Hukvaldech 
ubytováni v rodinách, s českými kamarády 
a jejich rodiči se dorozumívali anglicky. 
Dopoledne se společně učili ve škole. 
Se svými pedagogy absolvovali v našem 
regionu řadu zajímavých akcí. Prohlédli 
si Hukvaldy, zdejší obecní úřad a hrad, 

zavítali také do muzea Tatra v Kopřiv-
nici, velmi je zaujala i exkurze ve firmě 
Marlenka ve Frýdku-Místku a návštěva 
Rožnova pod Radhoštěm. Pobyt v České 
republice zakončili prohlídkou Prahy.

Všem hostům se u nás líbilo, společně 
jsme strávili krásný čas. Další meziná-
rodní setkání se uskutečnilo v Litvě, kam 
8. května odletěli zástupci naší školy se 
čtyřmi žákyněmi. Přivezli si spoustu 
skvělých zážitků.

 Hlavní  koordinátorka projektu 
Marcela Jašková

NA OPLÁTKU V LITVĚ
I já mám postřehy z výměnného pobytu 

v Litvě. Ubytování v Pajurisu se mi líbilo. 
Problém byl ale s komunikací v cizím 
jazyce. Slečna, u které jsme se spolužačkou 
bydlely, byla o rok mladší, bohužel nerozu-
měla moc anglicky, ale poradily jsme si, její 
tatínek totiž umí rusky. 

Škola v Pajurisu je o dost větší než ta 
naše na Hukvaldech. Mile nás překvapilo, 
že se tam  mezi sebou baví mladší děti se 
staršími, jsou k sobě velice milé a přátelské. 
Celý týden jsme jezdili na poznávací výlety, 
například na Medovou horu, kopec Křížů 
(Hill of crosses), do města Šilale. Ve škole 
jsme se učili nebo si hráli s míčem, a to se 
studenty všech věkových kategorií. 

Z Litvy jsem si přivezla spoustu pěkných 
zážitků a skvělých zkušeností. Jednou bych 
se do ní chtěla vrátit. Děkuji paní ředitelce 
Aleně Lévové za možnost vycestovat, 
paním učitelkám Marcele Jaškové a Marii 
Škvarové, které vše domluvily s ostatními 
zeměmi, a panu zástupci Martinu Křen-
kovi, že nás na cestě doprovodil, pomáhal 
nám a celé to s námi v dámské jízdě vydržel. 

Nela Válková, 
9. ročník

CEPELINY V LITVĚ
Také já jsem se mohla podívat do Litvy.  

S Nelou Válkovou jsme bydlely ve vesnici 
Pajuris v rodinném domě u dívky jménem 
Kamilie Dragunaite. Má mladšího bratra 
Tade. Na zahradě jim pobíhají dva psi, pase 
se tele. Rodina se stará i o včely. 

Děti se vzdělávají ve škole, která je  
zvláštní tím, že obsahuje školku, základní 
školu a gymnázium. Na oběd jsme vždy 
měly možnost vybrat si ze dvou hlavních 
chodů a mohly jsme si dát i dezert. 

Jezdily jsme na různé výlety. S naší 
hostitelskou rodinou jsme jedno super 
odpoledne strávily u moře. Zaujalo mě, že 
se v ní chodí hodně pozdě spát, až kolem 
jedenácté. Měla jsem takový dojem, že se 
v té naší rodině moc nemyli, ale uklizeno 
měli, také jsme si pochutnávaly na dobrém 
jídle.

Litva je malá zemička, ale žije v ní 
hodně čápů. Národním kamenem je jantar, 
stromem dub a jídlem tzv. cepeliny (mleté 
maso v kapsičce z bramborového těsta, 
navíc polité opečenou slaninou). 

V Litvě se mi líbilo, moc děkuji naší 
paní ředitelce a všem, kteří se na projektu 
podíleli.                                                                                                               

Aneta Mižíková, 
9. ročník

ZAHRANIČNÍ POBYT 
V LITVĚ

V rámci projektu Erasmus+ jsme měly 
možnost vycestovat do Litvy. Z České 
republiky jsme zamířily nejprve do Polska, 
odtud pak letadlem do cíle. 

Se spolužačkou Hankou Tomkovou 
jsme bydlely u velice příjemné rodiny, 
která se nám po celý pobyt věnovala. Její 
členové nás po škole brali na různé výlety, 
po večerech jsme společně zpívali u kytary, 
často jsme hrály volejbal či jiné hry s dětmi 
ze školy. Do ní nás každé ráno vozil školní 
autobus. Pro nás a další studenty z různých 
zemí byl vždy připraven velmi pestrý 
program. Nejvíce nás překvapilo, že žáci 
mohou o přestávkách chodit do obchodu 
či ven před školu. Tamní děti také mají mezi 
sebou hodně hezké vztahy. 

Celý program jsme si moc užily. Na 
závěr bychom proto chtěly velmi podě-
kovat paní ředitelce Lévové, paní učitelce 
Jaškové, panu zástupci Křenkovi a všem, 
kteří se na přípravě projektu podíleli.  
A kdyby byla možnost, hned bych ráda 
jela znovu.

Kristýna Pištejová, Hana Tomková, 
9. ročník
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VÝMĚNNÝ POBYT
V rámci projektu Erasmus+ jsem 

p o z n a l a  s v o u  n o v o u  k a m a r á d k u  
z Maďarska. Patnáctiletá Adrien Tóth  
u mě bydlela od 29. 2. do 4. 3. 2016.  
St r áv i l y  jsme sp olu sup e r  t ýde n .  
Zahrála si se mnou tenis i volejbal.  
Den pře d je jím odje zdem jsme si  
výborně zalyžovaly. Jsme v kontaktu 
přes e-mail. Ráda vzpomínám.

Marta Kučová, 
6. ročník

OBLASTNÍ VÝSTAVA LOVECKÝCH TROFEJÍ A DEN DĚTÍ – MEJDAN ZA ŠKOLOU

Ve dnech 14. a 15. května 2016 pořádala 
Českomoravská myslivecká jednota, z. s., 
Okresní myslivecký spolek Frýdek-Místek, 
již tradiční Oblastní výstavu loveckých 
trofejí. Prezentovaly se na ní trofeje honiteb 
okresu Frýdek-Místek a oblasti chovu jelení 
zvěře Beskydy. V rámci akce se mimo jiné 
konalo okresní kolo soutěže „Zlatá srnčí 

trofej“.  Je to soutěž pro děti ze znalostí 
myslivosti, ekologie a přírody. Z naší školy 
se jí zúčastnily Veronika Bůžková a Tereza 
Skalková, které navštěvují Myslivecký 
kroužek při škole. Vede jej paní učitelka Hana 
Piskořová a pan Vladimír Větřil. V konku-
renci 24 soutěžících obsadila Verunka krásné  
2. místo. Děkuji panu Větřilovi i paní učitelce 

za kus dobře odvedené práce s dětmi. Výstava 
by se neobešla bez hlavních organizátorů  
– Milana Koutného a Martina Hlaváče.

V sobotu odpoledne byl pro děti připraven 
Den dětí – „Mejdan za školou“, který 
spolu s Mysliveckou jednotou pořádala ZŠ  
a MŠ L. Janáčka, Unie rodičů a Myslivecký 
spolek Hukvaldy, z. s. Stany pomohli 
postavit hukvaldští hasiči pod vedením Ivo 
Gřese. Děti si užily různé atrakce – skákací 
hrad, jízdu na koních, laserovou střelnici, 
ukázku dravých ptáků, malování na hrníčky. 
Nechybělo vzdělávání v lesní pedagogice 
pod vedením revírníka Biskupských lesů 
Miroslava Bednáře. Stánek Hnutí Duha  
zase nabízel možnost seznámit se s někte-
rými druhy zvířat a rostlin, také s jejich 
ochranou. Paní Kateřina Eliášová zařídila 
příjezd vojenské Tatry, která byla velkým 
lákadlem hlavně pro chlapce. K poslechu 
hrála, díky Františkovi Řeháčkovi, skupina 
Cizinci. Unie rodičů se pod vedením Miriam 
Gřesové postarala o občerstvení. Na vynika-
jící guláš a kančí se zelím a knedlíkem zval 
Myslivecký spolek Hukvaldy, z. s. Děkuji 
všem, kteří se na organizaci podíleli. 

Alena Lévová, ředitelka školy
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SE SUDKEM ZA ZÁDY 
Josef Sudek (17. 3. 1896 – 15. 9. 1976), 

významný fotograf
Dalibor Bednář * 1960 

V sobotu 4. června 2016 se v Infor-
mačním centru Hukvaldy konala vernisáž 
fotografií amatérského fotografa Dali-
bora Bednáře u příležitosti 120. výročí 
narození a 40. výročí úmrtí významného 
fotografa minulého století Josefa Sudka.

„Vztah k hudbě přivedl Sudka do 
rodiště Leoše Janáčka, kde fotografoval 
památné budovy, jejichž historie se 
vztahuje k životu hudebního skladatele, 
ale především staré majestátní stromy  
v místní oboře“.

Někteří občané ještě mají jeho knihu: 

„Dalibor Bednář si jako zkušený foto-
graf dobře uvědomuje, že zopakovat něčí 
fotografie, natož napodobit ty Sudkovy, 
je nemožné a ani o to neusiluje. Jeho 
snahou je vlastními snímky vytvoře-
nými na stejném místě velkoformátovou 
technikou připomenout Sudkovy pobyty  
v Beskydách, z fotografií se těšit někdy 
s pocitem, že Mistr Sudek se dívá přes 
rameno…..“

 Alena Lévová

ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ
I letos se na ZŠ a MŠ L. Janáčka konala 

soutěž Zlatá srnčí trofej. Tentokrát ale 
okresní kolo soutěže. V sobotu 14. května 
se jí zúčastnilo 24 soutěžících. Byli jsme 
rozděleni do dvou kategorií (A – mladší 
žáci, B – starší žáci). Museli jsme umět 
poznat stromy, parohy, srst zvířat, náboje, 
popsat zvířata mysliveckou mluvou  
a pojmenovat jejich parazity. Vše jsme 
zvládli. Soutěž vyvrcholila v 15 hodin 
vyhlášením výsledků obou kategorií. Na 
prvním místě se v kategorii A umístila Lucie 
Hlaváčová, v kategorii B Ondřej Žáček. 
Všem účastníkům soutěže gratulujeme!

Veronika Bůžková, 7. ročník

DIVADLO VE ŠKOLE
Žáci naší základní školy měli možnost 

zúčastnit se divadelního představení  
o dramaticích v době renesance a huma-
nismu. Konalo se v úterý 20. dubna. Probí-
halo zábavnou formou díky dvěma hercům 
ze souboru Divadélka pro školy. V celém sále 
byl slyšet smích dětí i učitelů. Někteří žáci 
si mohli také zahrát. Všichni se už těšíme, 
až k nám naši oblíbení herci zase zavítají.

Veronika Bůžková, 7. ročník

KYBERŠIKANA
Žáci 7. ročníku se zúčastnili před-

nášky o kyberšikaně. Pan Tomáš Velička, 
ředitel poradny primární prevence, nás 
všechny poučil a skutečnými příběhy i dost 
překvapil. Připomněl několik základních 

HUKVALDSKÁ DESÍTKA
I letos se na Hukvaldech běžela desítka. 

Uskutečnila se 1. května. Registrace probí-
hala od 8:30 do 8:50 hodin. Poté se usku-
tečnily dětské závody. Rozděleny byly do 
několika kategorií do 17 let. Vyhlášení 
výsledků dětských závodů proběhlo před 
10 hodinou. Poté začal hlavní závod na  
10 km. Vyhlášení se uskutečnilo v 11:30.  
Z mužů vyhrál Marek Causidis, z žen  
Kateřina Holá Linderová. Všem účastníkům 
blahopřejeme a těšíme se na příští rok!

Veronika Bůžková, 7. ročník

KŘEST KNIHY
V sále naší základní školy se ve čtvrtek 

26. května konal slavnostní křest knihy 
Hukvaldská štafeta. Napsal ji známý akade-
mický malíř a hukvaldský rodák Jan Václav 
Sládek. Najdeme v ní pojednání o jeho 
životních zkušenostech, rodině, přátelích 
a známých, o Hukvaldech, jejich krásách. 
Značná část textu je věnována dalšímu 
významnému rodákovi, světoznámému 
hudebnímu skladateli Leoši Janáčkovi. 

Publikace vyšla díky skupině obětavých 
obyvatel obce. Patří mezi ně paní místosta-
rostka Ivana Hrčková, její dcera Michaela 
Hrčková, zástupci rodiny autora Vlasta 
Doležalová a Ivan Sládek, paní kronikářka 
Karla Klečková, historik Karel Bogar  
a grafik Stanislav Fojtík. 

Naše paní ředitelka Alena Lévová ale 
správně připomněla, že Jan Václav Sládek 
nám nepřenechal jen poutavý text, ale 
zejména svá cenná plátna, která školu zdobí 
již mnoho let a žáky velmi obohacují.

Veronika Bůžková, Josef Fajkus 
7. a 8. třída

ODHALENÍ BYSTROUŠKY
A je to tady! Hukvaldská obora má 

konečně svou novou lišku. Slavnostní 
odhalení sochy Bystroušky se konalo  
8. dubna 2016, tedy necelý rok po odcizení 
té původní. Přišlo se podívat hodně lidí, 
hlavně seniorů, ale navštívila nás i tele-
vize Barrandov, Sněženka, ČT 1 a samo-
zřejmě Ježkovo vočko. Lišku slavnostně 
odhalil starosta obce Luděk Bujnošek. 
Ještě předtím zazpíval školní pěvecký 
sbor Lašánek. Všichni účastníci si mohli 
pochutnat na výborných koláčcích.

Liška se velice povedla, začala se vyrábět 
v říjnu a dokončena byla za tři měsíce. 
Vytesal ji pan Adam Krhánek, ale pomáhalo 
ji vytvořit i mnoho dalších lidí. Nyní může 
opět plnit přání. 

Veronika Bůžková, 7. ročník

doporučení, kterými bychom se měli řídit, 
abychom se nestali oběťmi kyberšikany:

• Nepoužívejte jednoduché heslo, nebo 
heslo, které má nějaký význam.

• Nikomu neposílejte své fotografie, na 
kterých jste zobrazeni nazí.

• Nepřidávejte si na Facebooku mnoho 
lidí do přátel, pokud je skutečně neznáte.

• Nevkládejte na Internet fotografie, na 
kterých jste zobrazeni v plavkách.

• Na pozici profilové fotografie vložte 
namísto vlastní nějakou jinou, vyhnete 
se nebezpečí, že si díky vaší fotografii 
například někdo vytvoří falešný občanský 
průkaz a využije jej k trestné činnosti.

• Neuvádějte přesné datum svého 
narození.

Pokud vás někdo prostřednictvím 
počítače a Internetu šikanuje, obraťte se 
na rodiče, učitele, případně jinou dospělou 
osobu, kterou dobře znáte. Kyberšikanu 
můžete i rovnou ohlásit policii

Veronika Bůžková, 7. ročník
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KONEC ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 V ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE 
LEOŠE JANÁČKA HUKVALDY.

Ve čtvrtek 30. čer vna 2016 slav-
nostně ukončíme školní rok 2015/2016. 
V  p r ů b ě h u  c e l é h o  š k o l n í h o  s e 
konalo mnoho školních i mimoškol-
ních akcí, soutěží a olympiád, které byly 
v souladu se školním vzdělávacím 
programem „Držím se kořenů života  
a rostu“.  Snažili jsme se žákům zpří-
jemnit jejich vzdělávání. Žáci i učitelé 
byli  zapojeni do r ůzných projek tů 

financovaných Ministerstvem škol-
st v í  i  Ev ropskou Unií.  Prav idelně 
jsme o aktivitách školy informovali  
v hukvaldském Občasníku, na webo-
v ých stránkách w w w.zshukvaldy.cz 
i na facebooku. Detailní informace  
o výchovně vzdělávacím procesu jsou,  
v souladu se školským zákonem, každo-
ročně zveřejněny ve výroční zprávě školy, 
která musí být schválena školskou radou 

do 15. října. Výroční zpráva je důležitým 
dokumentem pro kontrolní orgány, ale 
i z hlediska historie.    

Největší ocenění práce pedagogic-
kého sboru je, že všichni žáci 9. ročníku 
byli přijati na školy, na které si přáli. 
Patří jim za to velký dík. Poděkování 
si ale zaslouží i správní zaměstnanci, 
bez nichž by se výuka neobešla. Všichni 
budou mít zaslouženou dovolenou.

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL JANÁČKOVY HUKVALDY
V sobotu 25. června 2016 začne XXIII. 

ročník Mezinárodního hudebního festi-
valu Janáčkovy Hukvaldy. Deset festivalo-
vých koncertů se uskuteční od 25. června 
do 10. července na Hukvaldech, v Příboru, 
Frýdku-Místku a v Rychalticích. Pestrý 
a různorodý program vytvoří bohatý  
a hodnotný festivalový celek. Vstupné je 
pro všechny zcela dostupné, v případě 
nepřízně  počasí se koncerty uskuteční 
v sále základní školy a občané Hukvald 
mají na festivalové koncerty vstup volný. 

Dominantami letošních Janáčko-
vých Hukvald budou tři orchestrální 
koncerty, které se uskuteční v amfiteátru 
hukvaldské obory.  V sobotu 2. července 
to bude Janáčkova filharmonie Ostrava, 
která pod taktovkou Stanislava Vavřínka 
zahraje skladby Leoše Janáčka a Anto-
nína Dvořáka a doprovodí vynikajícího 
trombonistu Kurta Neubauera v trom-
bonovém koncertu Jožky Matěje, rodáka  
z Brušperku.  O týden později zde vystoupí 
Komorní orchestr Bohuslava Martinů  
s populárními skladbami Josepha Haydna 
a W. A. Mozarta. Třetí orchestrální 
koncert, který bude zároveň koncertem 
závěrečným, bude patřit slovenským 
hostům z Žiliny. Orchestr Slovak Sinfoni-
etta a Pěvecký sbor Lúčnica provedou pod 
taktovkou Leoše Svárovského půvabné 
Janáčkovy hudební obrázky z Moravy, 
jež autor spojil pod název Rákos Rákocsi.

Komorní koncerty se budou lišit 
programovým zaměřením i odlišností 
interpretů. 29. června bude hrad patřit 
cimbalistům Gabriele Jílkové, Danielu 
Skálovi a jejich hostům. Večer bude plný 
ozvěn Janáčkovských motivů a inspirací. 
1. července se do rodného kraje vrátí jeden 
z nejlepších českých klavíristů součas-
nosti Martin Kasík, v sále místeckého 
Národního domu přednese velký klavírní 
recitál.  

700. výročí narození Karla IV. připo-
mene společně s mistrem mluveného 
slova Stanislavem Šárským, čtoucím 
úryvky z císařova životopisu, Bohemia 
Luxembourg trio. Večer s názvem „Vita 
Caroli“ se uskuteční v příborském kostele  
sv. Valentina. V dalším kostele, tentokráte 
na Hukvaldech se v rodný den Leoše 
Janáčka 3. července představí dechový 
kvintet Musica per cinque. V jejich 
programu nebude chybět ani půvabné 
Janáčkovo Mládí. 

Třetí návštěvu kostela nabízí festival 
v Rychalticích, kde se 6. července poprvé 

u nás představí vynikající mladý polský 
varhaník a laureát mnoha prestižních 
soutěží Tomasz Soczek. 

Výčet koncertů by nebyl úplný bez 
sborového koncertu legendárního a letos 
jubilujícího dětského pěveckého sboru 
Permoník z Karviné. Sbor vystoupí 26. 
června na Hukvaldech za řízení zaklada-
telky sboru a jeho umělecké vedoucí Evy 
Šeinerové.

Jaromír Javůrek
 ředitel festivalu       

Vstupenky na jednotlivé koncerty je 
možno zakoupit v předprodeji on-line 
na webových stránkách www.janackovy-
hukvaldy.cz nebo v Informačním centru 
Hukvaldy. 

Cena vstupného: dospělí 200 Kč. Děti 
do 15 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP/P, 
občané Hukvald (Rychaltice, Horní 
Sklenov, Dolní Sklenov, Krnalovice)      
100 Kč.

Občané Hukvald mají, po předložení 
občanského průkazu, vstup zdarma na 
produkce konané v amfiteátru. 

VSTUPENKA NA KONCERT 
Mezinárodního hudebního festivalu 

Janáčkovy Hukvaldy, pořádaný 
na hradě Hukvaldy slouží 

jako VOLNÝ VSTUP NA HRAD 
v den konání koncertu.
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Činnost školy se zásadně neobejde bez 
podpory zřizovatele, a to nejen finanční 
– Obce Hukvaldy. Děkuji panu starostovi 
Luďkovi Bujnoškovi, paní místostarostce 
Ivaně Hrčkové, členům rady obce i těm 
zastupitelům, kteří školu podporují. 
Spolupracujeme s mnoha různými part-
nery, ale z těch nejdůležitějších jsou Unie 
rodičů pod vedením Miriam Gřesové  
a školská rada pod vedením Pavla Reisiga. 
Členové Unie rodičů se výrazně podílejí na 
mnoha akcích pro děti. Jsou to:  Renata 
Kollerová, Petr Červinka, Kateřina Eliá-

šová, Pavel Reisig, Tereza Bartulcová, 
Alexandra Reková, Ida Klosíková, Radek 
Matějek, Jana Balcárková, Jiří Doležel, 
Zuzana Vidličková, Silvie Jati a Soňa 
Fojtíková. Děkuji jim za to. Věřím, že 
po prázdninách budeme opět společně 
v práci pokračovat.

O prázdninách se život ve škole neza-
staví. Do 10. července musíme být připra-
veni, v případě nepříznivého počasí, 
na přesun některých produkcí Meziná-
rodního hudebního festivalu Janáčkovy 
Hukvaldy do sálu školy. Poté dojde  

k rekonstrukci elektroinstalace a osvětlení 
ve školních dílnách a v tělocvičně. Obec 
Hukvaldy získala na tuto rekonstrukci 
dotaci. V měsíci srpnu už každoročně 
probíhá generální úklid všech prostor 
školy.  

Přeji všem žákům hezké prázdniny. 
Zaměstnancům krásnou, odpočinkovou 
dovolenou. 

Alena Lévová,
ředitelka školy

VZPOMÍNKA NA FILIPA JUŘÍKA
HASIČI

Dne 4. května 2016 nás náhle opustil 
Filip Juřík ve věku nedožitých 18 let. Jeho 
smrt hluboce zasáhla jeho blízké, kama-
rády a také celou hasičskou rodinu. 

Filip se narodil 6. června 1998 ve 
Valašském Meziříčí. Navštěvoval základní 
školu ve Frýdku-Místku a na Hukvaldech. 
Nyní studoval Mendelovu střední školu  
v Novém Jičíně, obor informační techno-
logie. Do naší obce se přistěhoval s rodiči 
v roce 2010 a do kroužku mladých hasičů 
začal docházet od června 2011. Byl velmi 
aktivní, rychle se začlenil do kolektivu  
a nechyběl na žádné akci. Nebyl však jen 
pomáhajícím, jak by se vzhledem k jeho 
útlému věku mohlo zdát, ale postupem 
času se stále více podílel aktivně na 

organizaci akcí pořádaných SDH Rych-
altice. Zajímal se o techniku a velmi 
rychle pronikl do záludností ozvučování 
a osvětlování při příležitostech plesů  
a jiných aktivit ve společenském sále, při 

letních akcích na hřišti v Rychalticích, 
shromažďoval také fotodokumentaci, 
pomáhal s webovými stránkami hasičů, 
reprezentoval náš sbor v požárním sportu. 
Přicházel s novými nápady, dovedl ostatní 
nadchnout a snad nikdy neměl špatnou 
náladu. Byl na svůj věk velmi zodpovědný 
a spolehlivý. Pro nás všechny byl oprav-
dovým přítelem.

Jeho nečekaným odchodem vzniklo 
v našem sboru i v našich srdcích místo, 
které už nikdy nelze zaplnit. Děkujeme, 
že jsme měli tu čest se s ním setkat  
a považovat jej za svého bratra a kama-
ráda. Filipe, budeme na Tebe s láskou 
vzpomínat.

Přátelé z SDH Rychaltice

KNIHOVNA O PRÁZDNINÁCH
KNIHOVNA

Během letních prázdnin bude knihovna 
otevřena jen ve čtvrtek od 13 do 19 hodin. 
Během července a srpna se opět bude konat 
promítání filmů z projektu Promítej i ty! 
První z nich se uskuteční 21. července. 
Dokument ThuleTuvalu zblízka sleduje 
osudy několika rodin v grónském Thule  

a polynéském ostrovním státě Tuvalu. 
Jejich tradiční způsob života a obživy  
spěje rychlostí tajícího ledu ke změně. 

Druhým prázdninovým filmem bude  
Hiphop-erace. Snímek dokumentuje fasci-
nující cestu novozélandských nadšenců, 
kteří to se svým hip-hopovým vystoupením 

chtějí dotáhnout až do Las Vegas. Jejich 
věkový průměr se blíží devadesátce. Zájemci 
se na tento snímek mohou přijít podívat  
18. srpna. Obě projekce budou začínat  
v 17.30 hodin.

Zuzana Jutečková, knihovnice
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STUDENTI VIRTUÁLNÍ UNIVERZITY 3. VĚKU VYRAZILI DO TŘANOVIC
Studenti-senioři od února do května 

docházeli pravidelně do knihovny na 
přednášky o Lesnictví. Po splnění studij-
ních povinností mohli na konci semestru 
vyrazit na Závěrečný seminář, který se 
konal v Třanovicích. Čekalo je vyhod-
nocení semestru, kulturní vystoupení 
pěveckého seskupení Kvintet z Třanovic 
a prohlídka pivovaru v Nošovicích. Od 
září budou zájemci o studium pokra-
čovat kurzem Historie a současnost 
české myslivosti.

PO PĚTATŘICÁTÉ „PO ZAROSTLÉM CHODNÍČKU“
TURISTI

Dosažení třiceti pěti let  bývá často  
považováno za zralý lidský věk, kdy je 
člověk v plné síle, získal zkušenosti a má 
chuť se dále rozvíjet a podnikat. Tento 
názor můžeme použít i pro turistický 
pochod „Po zarostlém chodníčku“, který 
se konal 7. 5. 2016 po třicátépáté. Příjemné 
májové počasí, krásná hukvaldská příroda 
a zajímavá 15 km trasa tohoto turistického 
pochodu přilákala nečekaně vysokou 
účast pěších turistů a na startu se zare-
gistroval rekordní počet 601 účastníků. 
Ukázalo se, že pochod dosáhl vrcholu a že 
je „v plné síle“. Pořadatelé z odboru Klubu 
českých turistů při TJ SOKOL Hukvaldy 
využili dlouholeté zkušenosti z jeho orga-
nizace a dali si záležet na doprovodném 
programu, který měl ozvláštnit pochod 
pro dětské účastníky. Nový systém regis-
trace pochodu již neumožňuje zjistit 
počty účastníků podle věkových kategorií.  
Pořadatelé se shodují na odhadu účasti 
100 až 150 dětí. Překvapením byl příjezd 
zájezdu  turistů až z Povážské Bystrice, 
kteří významně přispěli k zvýšení účasti. 
Byli jsme rádi, že tato skupina odjíž-
děla z Hukvald s velmi dobrými dojmy  
a o pochodu hovořili v superlativech.

Start a cíl byl v areálu hospůdky na 
koupališti. Účastnici pochodovali po 
tradiční trase s půleným bílo-červeným 

označením. Poté, co první účastníci 
vyrazili na trasu, se uskutečnilo položení 
kytice u pamětní desky Památníku Leoše 

Janáčka. Hukvaldští turisté zůstávají 
věrni památce slavného hukvaldského 
rodáka – vždyť nazvali pochod podle 
názvu jeho klavírního cyklu. Účastníci 
pochodu také po trase narazí na řadu míst, 
které Leoše Janáčka připomínají.  Bohužel 
trasa letos musela být v úseku Skanzen Na 
mlýně – Hradisko odkloněna z důvodu 
lesních prací. Turisté proto museli přejít 
asi 200 metrový úsek po okresní silnici  
s plným provozem. Opět se podařilo získat 
podporu provozovatele hradu, kterým je 
Beskydské muzeum a který poskytl účast-
níkům bezplatné vstupenky. Tuto možnost 
využilo 196 účastníků. Dalším podpo-
rovatelem pochodu je Relax v podhůří 
Beskyd, který zajistil pozvánky, plakáty  
a účastnické listy. K rekordní účasti možná 
přispěl i Český rozhlas Ostrava, který 
před pochodem v pořadu Křížem krajem 
odvysílal propagační rozhovor s funkci-
onáři KČT Hukvaldy. Převoz materiálu 
na Kubánkov zajistili hasiči z Rychaltic. 
Všem těmto organizacím patří velký dík 
pořadatelů.

Tradičně vysokou úroveň mělo občers-
tvení s hudbou na Kubánkově a také v cíli 
na koupališti.  Letos to byla country kapela 
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Cizinci ze Štramberka. Na vrcholu byl 
připraven nový přístřešek 10 x 5 metrů, až 
pro 90 sedících účastníků, kteří si mohli 
pochutnat na opečeném párku a točeném 
pivu. Pro děti zde byly připraveny soutěže 
zručnosti, hod granátem nebo tenisovým 
míčkem do pyramidy plechovek nebo 
papírového kašpárka. Z programu v cíli 
na koupališti je třeba velmi ocenit před-
stavení sokolníka ze Sovince, lukostřelbu 
a celkově pohodovou atmosféru při vyni-
kajícím guláši,  tvarůžkové pomazánce   
a country kapele, která se sem přesunula 
z Kubánkova.

Pohoda a přátelská atmosféra potěšila 
nejen účastníky pochodu, ale i třicítku 
dobrovolných organizátorů, kteří se  
museli zapojit do příprav a vlastního 
průběhu pochodu. Nezbývá než orga-

nizátorům poděkovat za dobrovolnou 
práci a těšit se na příští ročník, ve kterém 
účastníkům možná připraví něco nového. 
Akci také podpořil svou účastí předseda 
KČT oblasti  Moravskoslezské  pan Břeti-
slav Boháč, který na Kubánkově předal 
zakladateli tohoto pochodu Tomášovi 
Elbelovi významné ocenění - Veřejné 
uznání s medailí za prospěšnou činnost 

pro KČT. Nebylo to poprvé, kdy se na 
pochod Po zarostlém chodníčku nebo na 
naši valnou hromadu dostavili zástupce 
oblasti, což svědčí o tom, že tento pochod 
svým významem překonal hranice obce 
Hukvaldy a že si práce hukvaldských 
turistů váží a podporují ji.

Jiří Strakoš
předseda KČT Hukvaldy

KOPCE KOLEM NAŠÍ OBCE - 17. ROČNÍK

Za slušného počasí jsme se vydali 
19. března 2016 od oborní brány vstříc 
pochodu „Kopce kolem naší obce„.  
V oboře jsme mohli shlédnout prohánějící 
se stáda muflonů a daňků. Naše pohledy 
se upínaly i k osamělému kamenu, na 
kterém kdysi sedávala ta „naše liška 
Bystrouška„ a říkali jsme si, jak dlouho 
bude tento kámen osiřelý. 

Procházka po oboře, kde se příroda 
pomalu probouzí k životu byla pěkná. 
Obora v každém období má návštěvníkům 
co nabídnout. Na louce na Kazničově jsme 
udělali nezbytné foto všech účastníků 
pochodu. Letošní počet zúčastněných 
byl na 120 turistů jak místních, tak z blíz- 
kého okolí Hukvald.

Trasa dále pokračovala přes Sklenov-
skou Hůrku, pramen Korýtka k výhledo-
vému kopci Vrchy. Kdo tento významný 
kopec zná ví, že zde turisté zbudovali 

zvoničku, ale jsou zde i nově postaveny 
rozhledové mapy. Zatím ( 2 ks ) sice jen 
na stranu Jeseníků a Oderských vrchů, 
ale v nejbližší době přibudou další dvě 
rozhledové mapy na stranu Beskyd, Lysé 
Hory a Palkovických Hůrek. 

Po sestupu do Rychaltic nemůžeme 
minout restauraci u Richarda, kde je pro 
nás připraveno pohoštění. Nutno říci, 
že právě restaurace u Richarda nabídla 

účastníkům pochodu 1 nápoj zdarma pro 
každého účastníka – tímto moc děkujeme, 
Richarde a Katko.

Zde se většina turistů zdrží, jelikož 
mohou sledovat přímý přenos v biatlonu 
s naší Gabčou Soukalovou a po protnutí 
cílové pásky si můžou od plic zařvat, že 
to Gabča dokázala a vyhrála celý Světový 
pohár v biatlonu.

Po občerstvení se již jen dvě skupinky 
o 25-ti turistech vydaly dále na trasu 
po Palkovických Hůrkách. Prvně jsme 
se vydali i na vrchol Střemšák, který se 
tyčí nad osadou Krnalovice. A dále jsme 
pokračovali po Babích horách – 3 vrcholy, 
přes nově zbudovanou Janáčkovu lavič-  
ku a sestupem po nových dřevěných  
schodech k hospůdce Na Koupališti.

Zde pro všechny účastníky, kteří 
zdolali celou 25-ti kilometrovou trasu 
tohoto pochodu, bylo připraveno občers-
tvení – chutná polévka, grilované pochu-
tiny a samozřejmě pití všeho druhu.

Nezbývá než dodat, že akce se vydařila, 
počasí k nám bylo shovívavé a tímto byla 
zahájena letošní pěší sezóna hukvald-
ských turistů.

Drahoslav Koval,
předseda TJ Sokol Hukvaldy
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PŘEHLED ČINNOSTI KLUBU SENIORŮ HUKVALDY ZA ROK 2015
SENIOŘI

Stav členů k 1.1.2015: 
82 členů, z toho 22 mužů a 60 žen

Celkový stav k 31.12.2015: 
77 členů, z toho 21 mužů a 56 žen

Během roku 2015 jsme uctili minutou 
ticha památku 4 členů našeho klubu, kteří 
zemřeli. Noví členové v tomto roce do 
klubu nevstoupili.

V roce 2015 se konalo 11 výborových 
schůzí. 5.3. 2015 proběhla výroční členská 
schůze. Schůzi zahájil a všechny přítomné  
a hosty přivítal předseda p. Miroslav 
Bujnošek. Členské schůze se zúčastnilo 
57 členů a 2 hosté. Schůzi řídila p. Věra 
Orviská. Přečetla zprávu o činnosti klubu 
za rok 2014. Zprávu o hospodaření za 
rok 2014 sestavila p. Marie Vašendová, 
přednesl p. Petr Sobotík.  Byly schváleny 
zprávy o činnosti a o hospodaření a vzata 
na vědomí zpráva revizní komise. 

Z diskuse nevzešly žádné připomínky. 
Pohoštění zajistili členové klubu a to 
kuřecí kýty a každý obdržel 2 koláčky. 
Všem, kteří se podíleli na přípravě 
pohoštění, děkujeme. Tradičně proběhla 
tombola. 

V roce 2015 proběhlo 8 besed a před-
nášek, 4x volná zábava, 2x video, 7 
vycházek, 4 zájezdy, 1x smažení vaječiny, 
1x setkání aktivistů, Mikulášská nadílka  
s programem, 2 koncerty a další akce – 
zpěv , gratulace jubilantům.

V roce 2015 proběhlo 8 besed a to:
Kdo byl kdo, Vzpomínání na občany 

Hukvald, O rodné škole Leoše Janáčka, 
Zajímavosti ze světa, 70 let od osvo-
bození republiky, zajímavosti z České 
republiky, Karel Hašler. Všechny připravil  
p. Zdeněk Hubeňák. Petr Sobotík vyprá-
-věl o zážitcích z cestování. Vyprávění 
doplnil videozáznamem.

Vý b or n ý by l  pr og r a m s chů z k y  
s názvem Kdo je kdo? Lenka Rožnovská 
připravila z různých fotografií členů klubu 
z dětství a mládí soubor do počítače a na 
obrazovce televize jsme hádali kdo je kdo. 
Výborně jsme se bavili.

V ř í jnu ná s  p ot ě ši l  konc e r t e m  
p. Málek svou hudební produkcí – zpěvem 
a recitací. V listopadu byla plánována 
př e dnášk a MUDr.  M. C ha lup ové.  
K našemu velkému překvapení donesla 
kytaru a pozvala kamarádku s akor-
deonem. Dvě hodiny neúnavně hrály 
a zpívaly, ke známým písním jsme se 
přidali. Byla to opravdu netradiční před-
náška.

Proběhly 4 schůzky s volnou zábavou.
Ani v roce 2015 se nezapomnělo na 

oblíbené vycházky a to celkem 7x.
Organizátorem byl p. Vondra a někdy 

jej zastoupila p. Orviská. Jen vycházka 
vláčkem Podhoráčkem z 27.8. za účasti 30 
členů nás zklamala. Šli jsme na oběd  Na 
fojtství jako každým rokem, obsluha téměř 
žádná. Část účastníků zklamaně odešla  
a ostatní po dlouhém čekání a stížnostech 
se konečně dočkali oběda. Proto v roce 
2016 se výbor s pomocí návrhů členů bude 
snažit vybrat jiný cíl první procházky po 
prázdninách.

Jako ka ždoročně jsme pořádal i 
smažení vaječiny na Myslivecké chatě. 
Zúčastnilo se 45 členů a několik pozva-
ných včetně starosty a místostarostky.  
Děkujeme všem, kdo tuto akci ke spoko-
jenosti zúčastněných zajistili.

Oblíbené jsou zájezdy klubem pořá-
dané. Zajišťuje je p. Holubová a p. Sobotík.

Byly celkem 4.
Polsko, Žeremanická přehrada, Sobě-

šovice kostel – 38 členů – 22.4.2015
Vodní mlýn Veselský v Loučkách, 

Dobroslavice – Dům panenek a Planetá-
rium Ostrava – 28 členů 18.6.2015

Lysá hora a Ostrava Hrabová nově 
postavený dřevěný kostel( původní 
vyhořel) – 35 členů – 23.9.2015

Polsko – pivovar Polský Těšín – 44 
členů – 14.10.2015

Pátý plánovaný zájezd do Bořetic se 
pro malý zájem neuskutečnil.

Aktivisté klubu se 31.10.2015 sešli  
v restauraci U námořníka v počtu 35.

Jako každoročně se do klubu dostavil 
5.12.2015 Mikuláš s andělem a to Miroslav 

Bujnošek s manželkou Terezkou. Podělili 
nás Mikulášskou nadílkou. Velký dík za 
práci s tím spojenou a i těm, kdo pomáhal.

Tradičně před vánocemi 10.12. pozval 
Petr Vondra soubor Radost. Byl to krásný 
kulturní zážitek. Členky souboru naše 
pozvání vždy potěší a rády k nám zavítají. 
Slavnostní schůzí dne 29.12.2015 ukončil 
klub konec roku.

Pochutnávali jsme si na výborných 
kuřecích stehnech, podávala se káva, čaj, 
mohli jsme si zakoupit alko i nealko pití. 
Naše pozvání přijali dva hosté – starosta 
Mgr. L. Bujnošek a místostarostka Ing. 
I. Hrčková.

Průběžně jsme oslavovali výjimečné 
životní jubilea našich členů. Těm, kteří byli 
v klubu přítomni, zapělo naše trio pánové 
Hubeňák, Hrček, Rek oslavné písně, 
vztahující se k životní pouti oslavenců. 
Děkujeme tomuto triu.

Obec nám zakoupila permanentky na 
plavání v Regeneračním centru Fryčo-
vice pro upevnění zdraví našich seniorů. 
Pravidelně také vyčleňuje určitou částku  
z rozpočtu na podporu našich akcí. 

Pro první pololetí roku 2016 plánu-
jeme tři zájezdy a to tradičně Polsko, dále 
zájezd do vinného sklípku Bořetice a třetí 
cíl zájezdu je Karlova Studánka a sklárny 
Vrbno pod Pradědem.

Děkujeme starostovi Mgr. Luď ku 
Bujnoškovi, místostarostce Ing. Ivaně 
Hrčkové a celému zastupitelstvu za 
finanční podporu Klubu seniorů. Panu 
starostovi a paní místostarostce  za 
osobní zájem a účast na významných 
akcích klubu. Organizátorům akci a všem 
co na akcích zajišťovali hladký průběh  
a spokojenost všech zúčastněných děku-
jeme. Závěrem děkujeme všem členům 
za účast při akcích klubu. Ubývá nás  
a noví senioři nepřicházejí. Srdečně zveme 
všechny seniory obce mezi nás. Přejeme 
všem hodně zdraví a životní pohody.

Orviská Věra
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PRVOMÁJOVÁ HUKVALDSKÁ DESÍTKA PODRUHÉ
BĚŽECKÝ SPOLEK HUKVALDY

V neděli 1. května 2016 se usku-
tečnil druhý ročník závodu Prvomájová 
hukvaldská desítka, který pořádá Běžecký 
spolek Hukvaldy, sdružující běžecké 
nadšence z Hukvald a okolí. Kromě 
hlavního závodu na 10 km pro dospělé 
jsme uspořádali také dětské závody  
v několika věkových kategoriích na 150, 

300 a 600 m. Počasí nám přálo a k naší 
radosti od loňska přibylo závodníků, a to 
jak dětí, tak dospělých. Dětského běhu 
se letos zúčastnilo 62 dětí a hlavní závod 
běželo 74 závodníků. Na prvním místě se 
umístil Marek Causidis s časem 36:05:51, 
nejrychlejší ženskou závodnicí byla Kate-
řina Holá Linderová s časem 48:30:00. 

Tabulku uzavřela hukvalďanka Miriam 
Gřesová s časem 1:09:01, pro kterou 
to byl první desetikilometrový závod  
v životě. Naší člence gratulujeme! Počasí 
nám přálo, atmosféra závodu byla skvělá, 
trať sice kopcovitá, ale krásná a co nás 
opravdu potěšilo, bylo to, že hukvaldští 
letos nadšeně fandili všem, kdo probíhali 
kolem. A na co hlavně nesmíme zapome-
nout, je poděkovat všem dobrovolníkům, 
bez nichž by organizace a příprav y 
závodů nebyly možné. Jsou to lidé, kteří 
naprosto nezištně věnují svůj volný čas, 
připravují a značkují s námi trať, zajiš-
ťují bezpečnost po trati, pomáhají při 
dětských závodech, zajišťují občerstvení, 
chystají ceny, diplomy, medaile, uklízejí, 
fotí před startem, na trati i během vyhla-
šování výsledků a dělají mnoho dalšího 
jen proto, že zkrátka chtějí. A za to Vám, 
kluci a děvčata, patří náš velký dík. No  
a co říci na závěr? Těšíme se na 3. ročník, 
který bude jak jinak než 1. května 2017. 

Kateřina Eliášová
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CEZAPŮJČÍME NOSIČ KOL
NA TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

pro 3 kola s adaptérem na 4. kolo, zamykací, možnost
sklopení a umožnění tak otevření pátých dveří, 7 pólový konektor.

Půjčovné: 99,-Kč/ den + vratná kauce 4000,- Kč

Kontakt: 605 403 304 , 608 275 693.

Email: pujcnosic@seznam.cz

Jsme z Rychaltic.

KÁCENÍ STROMŮ, OŘEZY
FRÉZOVÁNÍ PAŘEZŮ

MULČOVÁNÍ TRÁVNÍKŮ,
 VČETNĚ SVAHU

TEL: 734 400 514
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ZAHRADNICTVÍ MATULA 
Rychaltice

Pozor změna otvírací doby

od  července 
NEDĚLE ZAVŘENO!
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FIRMA BRAŽINA
PROVÁDÍ:

zemní a výkopové práce minibagrem
výkopy základů staveb, bazénů, septiků

výkopové práce pro inženýrské sítě, vodovody, kanalizace, plyn, elektřina

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

KONTAKT:
BRAŽINA ZDENĚK

KOZLOVICE 854
739 47 KOZLOVICE

Tel: 602 767 624
607 242 993
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Povinné údaje periodického tisku dle zákona č. 46/2000 Sb.:
Termín vydání: Červenec 2016 • Uzávěrka dalšího čísla: 31. 8. 2016 • Název, sídlo a IČO vydavatele: 

Obec Hukvaldy, Hukvaldy 3, 739 46 Hukvaldy, okres Frýdek-Místek, IČ 00297194
Název: HUKVALDSKÝ OBČASNÍK • Četnost vydávání: čtvrtletně, zdarma • MK ČR E 12335
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