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SLOVO STAROSTY

SLOŽENÍ REDAKČNÍ RADY OBČASNÍKU

Vážení spoluobčané,

pomalu končí nadvláda zimy, která si 
kompenzovala ty mírné teploty a bídné 
sněhové nadílky let minulých a letos se 
ukázala ve své plné síle. Určitě potěšila 
vyznavače zimních sportů, ale taky nám 
všem navýšila náklady např. na topení  
a už asi méně rozveselila například 
motoristy. Oproti roku 2016 stouply 
i náklady na zimní údržbu místních 
komunikací v obci. Jen za posyp jsme 
zaplatili téměř o 20 000 Kč více než 
v loňském roce. Malotraktor Kubota, 
který jsme zakoupili v loňském roce 
splnil svoji funkci a sloužil hlavně  
k údržbě chodníků a to jak při  odhr-
nování sněhu tak k posypu. Letos jsme 
z důvodu vznikající ledovky museli na 
mnoha místech přistoupit i k solení.

   Neodpustím si malé ohlédnutí za 
loňským rokem. Co se podařilo udělat. 
Z těch finančně náročnějších akcí stojí 
za zmínku např. oprava fasády rodného 
domu Leoše Janáčka za 970 tis. Kč, 
z toho dotace činila 350 tis., oprava 
přístřešku u rodného domu za 388 tis. 
Kč, úprava prostranství před základní 
školou za 366 tis. Kč, přístřešek pro 
kola u ZŠ za 208 tis. Kč, rekonstrukce 
silnoproudé elektroinstalace a osvět-
lení v dílnách a tělocvičně za 503 tis. 
Kč, studna včetně příslušenství pro 
potřeby fotbalového hřiště a tenisových 
kurtů za 128 tis. Kč., rozšíření osvětlení  
u zdravotního střediska v Rychalticích  za 
61 tis. Kč, opravy místních komunikací 
za celkovou částku 413 tis. Kč, opravy 

sakrálních staveb celkem za 280 tis. Kč 
(z toho dotace 196 tis. Kč.), nákup malo-
traktoru KUBOTA za 1 mil. Kč a nákup 
auta pro rozvoz obědů za 315 tis. Kč. 
Byla zahájena výroba mostní konstrukce 
na opravu mostu přes řeku Ondřejnici  
u pana Štefka (proinvestován 1 mil. Kč).

Co připravujeme zrealizovat letos? 
Zhruba od poloviny měsíce k větna 
budou započat y samotné st avební 
p r á c e  n a  j i ž  z m i ň o v a n é m  m o s t ě  
v Rychalticích. Dojde k úplné demolici 
mostní konstrukce a na už oprave-
ných břehov ých opěrách a jednom 
mostním pilíři k výstavbě mostu nového. 
Z tohoto důvodu bude most po dobu  
cca 100 kalendářních dnů pro provoz 
zcela uzavřen. Nov ý most bude mít 
nosnost 40 tun.  Pro letošní rok je počí-
táno s náklady 2,6 mil. Kč.

V souvislosti s výstavbou splaškové 
kanalizace plánujeme její prodloužení 
v pěti lokalitách o cca 300 metrů. Před-
pokládané náklady jsou 5 mil. Kč. Na 
tuto akci jsme již podali žádost o dotaci. 
V současnosti probíhá příprava výbě-
rového řízení na zhotovitele. Zároveň 
připravujeme výběrové řízení na doda-
vatele  projektové dokumentace „Rozší-
ření splaškové kanalizace – II. etapa“. 
Tato dokumentace bude řešit dostavbu 
splaškové kanalizace v celkové délce 
7 km.

V letošním roce dále plánujeme 
rekonstrukci osvětlení učeben v základ- 
ní škole (předpokládané náklady 2,2 
mi l  Kč,  část  by měla bý t  hra zena  
z dotace),  nákup dvou vozidel pro Sbory 

dobrovolných hasičů na Hukvaldech  
i v Rychalticích, cena za jedno vozidlo 
1.8 mil Kč, z toho dotace na každé auto 
z Ministerstva vnitra bude 450 tisíc 
korun a z Moravskoslezského kraje 225 
tis. Kč, opravu komunikace na chato-
višti za 1,2 mil Kč (realizace závisí na 
získání dotace), opravu chodníku na 
Hukvaldech od hotelu až po fotbalové 
hřiště (cca 750 tis. Kč), výstavbu výtahu 
v domě s pečovatelskou službou za 
zhruba 1 mil Kč, budeme pokračovat  
v kácení nebezpečných stromů na 
pozemcích v majetku obce dle zpracova-
ného projektu. Předpokládané náklady 
činí 400 tis. Kč. V projektu je počítáno 
i s výsadbou nových stromů. Za zmínku 
ještě stojí připravované projektové 
dokumentace na opravu lávk y přes 
Ondřejnici v Rychalticích u zahrad- 
nictví pana Matuly, dokumentace na 
opravu mostu na Hukvaldech u„karo- 
sár ny“, dokument ace na v ýst avbu 
chodníku Hukvaldy parkoviště  - Drážky  
a projektová do- kumentace pro výstavbu 
vodovodu v Krnalovicích.

 V souvislosti s přiřazením části 
Krnalovic k obci Hukvaldy a s tím spo- 
jenou změnou katastrální hranice zač- 
neme letos s realizací změny územního 
plánu. Upozorňuji vás tedy, že pokud 
máte případné požadavky na změnu  
v územním plánu obce, prosím o včas- 
né doručení žádosti na OÚ.

Luděk Bujnošek
starosta

Ivo Dienelt | Ivana Hrčková | Svatopluk Lév | Zuzana Slaná | Karel Šlosar

Příspěvky do Hukvaldského občasníku zasílejte výhradně v elektronické podobě, text a fotografie v samostatných souborech.
Fotografie zasílejte ve formátu JPEG - velikost souboru nejméně 1,5 MB (větší soubory ve formátu TIF, případně RAW vítány).
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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE OD PROSINCE 2016 DO ÚNORA 2017.

Rada obce se sešla ke svým jednáním ve dnech 19.12.2016, 16.01., 13.02. a 27.02.2017.

Mezi nejdůležitější body jednání patřilo:

1. RO doporučila Zastupitelstvu obce 
Hukvaldy schválit smlouvu o spolu-
práci mezi obcí Hukvaldy a městy 
Kopřivnice, Př íbor, Štramberk  
a Kulturním domem Kopřivnice, p.o.. 
Předmětem smlouvy je spolupráce 
při rozvoji cestovního ruchu pod 
hlavičkou „Lašská brána Beskyd“  
na období 2017 - 2019. 

2.  Na základě výběrového řízení na 
provozovatele pěstebních prací  
v obci Hukvaldy na období 2017 – 
2019 rozhodla RO zadat zakázku 
firmě Jiří Voltemar, Výškovická 
2575/83 z Ostravy.

3.  Na základě výběrového řízení na 
provozovatele těžebních prací v obci 
Hukvaldy na období 2017 – 2019  
RO rozhodla zadat zakázku firmě 
Kubala-les s.r.o., z Bašky 56.

4.  RO v zala na vě domí protokol  
o v ýsledku následné kontroly – 
vyúčtování neinvestiční dotace TJ 
Sokol Hukvaldy, z.s., která byla 
poskytnuta na základě smlouvy, 
schválené Zastupitelstvem obce 
Hukvaldy dne 01.06.2016, ve výši 
300 000,- Kč.

5.  RO schváli la uzav ření Př í lohy 
č .  1 /2 017  ke  s m l o u vě  o  d í l o  
s Frýdeckou skládkou o navýšení 
počtu nádob na papír o 2 ks a plasty  
o 1 ks od 01.01.2017, a s tím souvise-
jící navýšení nákladů na 366 295.- Kč 
bez DPH ročně, tj. navýšení o 5 371,- Kč 
bez DPH.

6.  RO uložila vyhlásit výběrové řízení 
na provozování Informačního centra 
Hukvaldy, které proběhlo 13.2.2017. 
Nabídku na provozování Informač-
ního centra obce Hukvaldy podal 
jediný uchazeč Bc. Miroslav Bittera, 

Horní Sklenov 81, 739 46  Hukvaldy, 
se kterým byla uzavřena smlouva 
na období 2017 – 2019 za roční 
příspěvek 135 000 Kč.

7.  RO rozhodla zařadit do návrhu 
rozpočtu částku ve výši 163 000,- 
Kč vč. DPH na provedení aktua-
lizace dat katastru nemovitostí, 
aktualizace dat věcných břemen, 
vztahujících se k obci Hukvaldy, 
zpracování nového pasportu místních 
komunikací vč. dopravního značení 
s výstupem v listinné i digitální 
podobě a zajištění zákaznické a systé-
mové podpory společností DIGIS, 
spol. s r.o. Výstavní 292/13, Moravská 
Ostrava. 

8.  RO uložila podat žádost  o dotaci  
z Programu podpory obnovy a rozvoje 
venkova Moravskoslezského kraje 
2017 na akci „Rekonstrukce osvětlení 
v učebnách a na chodbách Základní 
školy a Mateřské školy L.Janáčka 
Hukvaldy a žádost o dotaci z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje na rok 
2017 na spolufinancování uznatel-
ných nákladů spojených s pořízením 
nového dopravního automobilu pro 
jednotku sboru dobrovolných hasičů 
Rychaltice.

9.   RO uložila zahájit jednání ve věci 
příprav studie na zpracování projek-
tové dok ument ace na chodník  
a přechod pro chodce u Základní 
školy a Mateřské školy L.Janáčka 
Hukvaldy. Byla přijata nabídka na 
zhotovení studie proveditelnosti na 
akci „Přechod pro pěší u ZŠ a MŠ 
Leoše Janáčka Hukvaldy“ za částku 
40 172,- Kč vč. DPH

10. RO schválila nabídku o spolupořa-
datelství obce Hukvaldy na XXIV. 
ročníku Mezinárodního hudeb-
ního festivalu Janáčkovy Hukvaldy  

a doporučila zařadit do návrhu roz- 
počtu obce Hukvaldy částku 150 
000,- Kč na pořádání XXIV. ročníku 
Mezinárodního hudebního festivalu 
Janáčkovy Hukvaldy.

11. RO schválila předložený návrh 
na rozměření pozemků bývalého 
rychaltického dvora, zpracovaný  
Ing. Ivanem Požárem, geodetické 
práce z Havířova.

12.  RO schválila návrh Biskupství ostrav-
sko-opavského na zaměření a další 
využití komunikace mezi prodejnou 
potravin a bývalým hukvaldským 
dvorem vč. pozemků, které budou 
předány do vlastnictví Biskupství 
ostravsko-opavského na základě 
v zájemné dohody o narov nání 
sporných práv a povinností s tím, 
že obec trvá na parkovacích místech 
v bezprostřední blízkosti krajské 
komunikace a ne až na plánovaném 
parkovišti, jak je uvedeno v návrhu.

13. RO schválila protokol o předání 
pozemků po dokončení díla „Rekul-
tivace skládky TDO v obci Hukvaldy“ 
mezi obcí Hukvaldy zastoupenou 
starostou Mgr. Luďkem Bujnoškem 
a Biskupstvím ostravsko-opavským.

14. RO doporučila Zastupitelstvu obce 
Hukvaldy schválit rozpočet obce 
Hukvaldy na rok 2017, kdy na straně 
příjmu bude navržena částka 31 
807,5 tis. Kč, na straně výdajů  bude 
navržena částka 46 357,5 tis. Kč.

15. RO projednala nabídky na výběr 
zhotovitele na „Vypracování projek-
tové dok ument ace na chodník 
parkoviště Hukvaldy – Drážky“ 
a jako nejvýhodnější vybrala nabídku  
Ing. Michala Slaniny z Frýdku-Místku 
za částku 146 000,- Kč (není plátce 
DPH).

INFORMACE Z OBCE
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INFORMACE K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU OBCE HUKVALDY ZA ROK 2016
O PRONAJATÝCH OBJEKTECH A POZEMCÍCH, FINANCOVÁNÍ DOTAČNÍCH TITULŮ, 

ZÁVAZCÍCH, POHLEDÁVKÁCH.

16. RO doporučila zařadit do návrhu 
rozpočtu obce Hukvaldy na rok 2017 
částku 5 000,- Kč, na propagaci 
mezinárodního koncertu „S lidovou 
hudbou na kraj světa“, který se usku-
teční v dubnu 2017 v sále Základní 

školy L. Janáčka na Hukvaldech.   
K vyúčtování budou doloženy faktury 
za propagaci

17. RO rozhodla o uspořádáním výstavy 
a zapůjčením obrazů J. V. Sládka na 

výstavu v galerii Chagall v Brušperku, 
která proběhne ve dnech 11.05.2017 
– 28.06.2017.

Ivana Hrčková, místostarostka

2. Pronájmy pozemků.

Na. k.ú. Sklenov 7,8995 ha a Rychaltice 
25,4946 ha jsou pronajaty pozemky firmě 
Beskyd Agro Palkovice za roční nájemné  
v celkové výši 57 774 Kč na dobu neur-
čitou.

Na k.ú. Sklenov, p.č. 504 je pronajat 
pozemek o výměře 50 m2 (u hukvaldské 
brány) za roční nájemné 6 585 Kč (+inflace) 
od 11.3.2002 na dobu neurčitou.

Na k.ú. Sklenov p.č. 1010/3 o 60 m2  
(u ZŠ LJ Hukvaldy-digitální ústředna) 
je pronajat pozemek za roční nájemné  
15 000 Kč od 9.9.1997 na dobu neurčitou.

Na k.ú. Rychaltice jsou pronajaty země-
dělské pozemky firmě Mléčná farma 
Lubina, spol. s.r.o. celkové v ýměře 
1,8796 ha (směr Příbor) za roční nájemné  
3 934 Kč pronajato od 1.3.2005 na dobu 
neurčitou.

Na k.ú. Sklenov - část Hukvaldského 
dvora je pronajat pozemek o výměře 
100 m2 za roční nájemné 12 184,70 Kč 
( + inflace) na dobu neurčitou.

Na k.ú. Sklenov část p.č. 1201/3 o výměře 
30m2 je pronajat pozemek za roční 
nájemné 1 063,60 Kč vč. DPH (+ inflace) 
na dobu neurčitou.

Bývalá škola Mládeži (kromě jedné místnosti) 28 377 Kč od 18.12.2000 na dobu neurčitou + inflace

Objekt č.p 110 Hukvaldy 64 796,71 Kč od 1.6.2005 na dobu neurčitou vč. DPH + inflace

Jedna místnost v bývalé škole Mládeži 1 470 Kč od 23.2.1990 na dobu neurčitou + inflace

Provozovna koupaliště 54 000 Kč ukončeno k 31.12.2016

Objekt č.p 4 Hukvaldy (večerka) 42 222 Kč od 1.4.1999 na dobu neurčitou vč. DPH + inflace, ukončeno k 31.12.2016

Část budovy č.p. 5 (cukrárna) 33 710 Kč od 1.4.2003 na dobu neurčitou + inflace

Část budovy č.p. 5 (krámek) 23 426 Kč od 1.5.2008 na dobu neurčitou + inflace

Část televizního stožáru Vodafon 83 452,49 Kč od 18.7.2000 na dobu 15 let vč. DPH + inflace

Část televizního stožáru T-mobile 87 285,82 Kč od 6.5.2002 do 7.5.2022 vč. DPH + inflace

Část televizního stožáru O2 59 290 Kč od 1.7.2016 do 30.6.2021 vč. DPH

Mostní objekt směr Příbor pro reklamu 39 550 Kč od 1.2.2001 do 15.1.2019 (předplaceno, vzájemný zápočet)

Část objektu Budvarka 39 550 Kč od 1.2.2001 do 15.1.2019 (předplaceno, vzájemný zápočet)

Část stodoly v areálu bývalého dvora 5 080,79 Kč od 1.11.2005 na dobu neurčitou vč. DPH + inface

Část stodoly v areálu bývalého dvora 4 462 Kč od 1.11.2005 na dobu neurčitou + inflace

1. Obec pronajímá tyto objekty:
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V nákladech jsou zahrnuty i účetní 
odpisy v celkové částce 225 780 Kč. 
Kdybychom brali v úvahu jen běžné 
náklady bez účetních odpisů, pak je TV 
ve ztrátě 313 383,12 Kč a internet v zisku  
151 209,09 Kč. V roce 2016 nedošlo  

k úpravám ceny za  TV. Nabídka mini 
stojí 90 Kč, základní nabídka 180 Kč, 
kompletní nabídka 440 Kč. 

K 31.12.2016 bylo na OIIS (TV) napojeno 
361 domácností (vč. podnikatelů), tj.  
o 17 více než v minulém roce. Obecní 

internet užívá 339 domácností (vč. podni-
katelů), tj. o 26 více než v předchozím roce.

V roce 2016 byla provedena instalace 
software pro zrychlení internetu za 
155 231 Kč.

Náklady Výnosy Zisk/-Ztráta

Za internet  837 143,41 Kč 875 462,50 Kč  38 319,09 Kč

Za televizi 1 014 989,82 Kč  588 716,70 Kč - 426 273,12 Kč

Celkem TV a INT 1 852 133,23 Kč 1 464 179,20 Kč -387 954,03 Kč

3. Obecní TV a internet

Náklady Výnosy Zisk/-Ztráta

r. 2010 169 092,61 Kč 546 334,57 Kč 377 241,96 Kč

r. 2011 226 081,20 Kč 629 900,07 Kč 403 818,87 Kč

r. 2012 248 104, 62 Kč 635 516,25 Kč 387 411,63 Kč

r. 2013 236 692,70 Kč 714 348,43 Kč 477 655,73 Kč

r. 2014 252 322,33 Kč 833 013,92 Kč 580 691,69 Kč

r. 2015 240 396,24 Kč 834 234,42 Kč 593 838,18 Kč

r. 2016 298 277,73 Kč 978 953,48 Kč 680 675,75 Kč

4. Parkoviště

Od roku 2010 obec provozuje parko-
viště sama. Hlavní provoz byl od března 
do listopadu, v ostatních měsících jen  
o sobotách a nedělích za příznivého 
počasí. Za parkování osobního auta se 

vybíralo od 1.6.2013 40,00 Kč, do té 
doby to bylo o 10 Kč méně, za autobus se 
vybírá 80 Kč. 

V roce 2016 se cena parkovného neměnila. 
V porovnání s rozpočtovými příjmy  

u parkoviště, které dosahují částky  
1 184 600 Kč a výnosy které dosahují  
978 953,48 Kč je rozdíl v odvedeném DPH.

Náklady Výnosy Zisk/-Ztráta

Komunální odpad 1 624 770 Kč 1 387 824 Kč -236 946 Kč

5. Komunální odpad

Na základě obecně závazné vyhlášky  
č. 1/2015 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, přepravu, 
třídění, využívání a odstraňování komu-
nálního odpadu obec vybírá poplatek za 
trvale bydlící 500 Kč a za rekreační objekty 

700 Kč. Touto vyhláškou byly zvýhodněny 
domácnosti, které využívají možnost 
ekologického vytápění a osvobozeni 
jsou občané, kteří mají trvalý pobyt na 
úřední adrese. Rekreačních objektů bylo 
zpoplatněno 141.

Od roku 2002 obec vybírá poplatky za 
odvoz komunálního odpadu na základě 
schválené obecně závazné vyhlášky. 
Za období 2005-2016 doplácela obec 
na vývoz komunálního odpadu celkem  
2 044 435 Kč.
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Vývoz popelnic a kontejnerů stálo obec ve 
sledovaném roce 941 773,60 Kč, za odvoz 
na sběrný dvůr jsme zaplatili 39 408 Kč, 
odvoz skla umělých hmot, papíru stálo 
406 151 Kč, za nebezpečný odpad jsme 

uhradili 128 126 Kč, za biologický odpad 
došlo k nárůstu z důvodu změny systému 
– celkem bylo vynaloženo 109 312 Kč. 
Naproti tomu jsme inkasovali od občanů 
961 398 Kč, od společností  EKO-KOM, 

Elektrowin a Asekol za třídění odpadu 
jsme získali  369 551 Kč, od podnikatelů 
56 875 Kč.

Náklady

Svaz měst a obcí 5 810,80 Kč

Spolek pro obnovu venkova 2 000 Kč

SMOPO Brušperk 30 465 Kč

SMOPO Brušperk na kanalizaci 1 493 788,99 Kč

Beskydy - Valašsko 10 000 Kč

6. Poskytnuté příspěvky sdružením jichž je obec členem:

7. Vývoj sdílených daní a daně 
z nemovitosti 

Většinu daňových příjmů obce tvoří podíly 
na celostátně vybíraných daních, které 
upravuje zákon 

o rozpočtovém určení daní. Od roku 2013 
je pro obce přerozdělení daní výhodnější.  
V roce 2016 jsme na sdílených daních 
získali 20 713 900 Kč.

8. Významné investiční výdaje a údržba  
v rozpočtu roku 2016

Oprava fasády rodného domu Leoše 
Janáčka

Na opravu fasády byla získána dotace 
 z MSK ve výši 350 000 Kč, celková cena 
obnovy fasády byla 975 478 Kč, podíl obce 
činil 625 478 Kč.

Oprava přístavku u rodného domu 
Leoše Janáčka

Oprava přístavku nemohla být realizo-
vána současně s obnovou fasády z důvodu 
nehistorického původu. Celková cena 
opravy přístavku činila 388 155 Kč a byla 
hrazena zcela z vlastních prostředků.

Oprava povrchu u zdravotního stře-
diska a dvorského mostu

V roce 2016 proběhla oprava povrchu  
u zdravotního střediska v Rychalticích 

za částku 228 744 Kč a oprava povrchu 
na Dvorském mostě za částku 74 234 Kč.

Oprava mostu v Rychalticích u Štefka

V roce 2016 proběhlo výběrové řízení 
na rekonstrukci mostu v Rychalticích  
u Štefka, ve výběrovém řízení byla vybrána 
nejnižší nabídka na zhotovení, která byla 
ve výši 3 623 942 Kč vč. DPH. V roce 
2016 byla hrazena pouze část nákladů 
na zhotovení mostní konstrukce ve výši  
998 250 Kč. Zbývající část bude hrazena 
v roce 2017 po předání díla.

Výstavba chodníku II. etapa

Žádost o dotaci nebyla do konce roku 
podána z důvodu dopracování a upřes-
nění projektové dokumentace tak, aby 
odpovídala podmínkám nově vyhlášených 
výzev, v závěru roku ještě nebylo vydáno 
stavební povolení s nabytím právní moci. 
V roce 2016 proběhlo dodatečné zaměření 
chodníku, aby odpovídal požadovaným 
rozměrům.

Projekt na rozšíření kanalizace 
II. etapa

V roce 2016 nebylo realizováno z důvodu 
pozdržení jednání, výběrového řízení, 
přípravy smlouvy a následného schvá-
lení. Realizace proběhne v průběhu roku 
2017. Na tuto etapu byla podána žádost o 

dotaci z Operačního programu životního 
prostředí.

Zpracování projektu – půdní vestavba  
v budově ZŠ

V roce 2016 obec uzavřela smlouvu na 
podporu projektové dokumentace 2015  
s MSK ve výši 145 000 Kč. V roce 2016  
byl zaplacen projekt za 133 400 Kč v roce 
2017 bylo požádáno o dotaci z programu 
IROP.

Oprava prostranství před Základní 
školou

V roce 2016 proběhla oprava prostranství 
před základní školou za cenu 366 304 
Kč, která byla hrazena zcela z vlastních 
prostředků.

Rekonstrukce osvětlení silnoproudé 
elektrotechniky v dílnách a tělocvičně 
základní školy

Rekonstrukce provedena za celkovou 
částku 504 059 Kč. Na realizaci byla 
získána dotace z MSK ve výši 265 561 Kč, 
vlastní podíl k dotaci činil 238 498 Kč.

Spolupořadatelství Festivalu Janáčkovy 
Hukvaldy

Zastupitelstvo schválilo spolupořádání 
XXIII. Mezinárodní hudební Festival 
Janáčkovy Hukvaldy, stanovená částka 

Poznámka: Za SMOPO Brušperk bude závěrečný účet projednávat ZO Hukvaldy samostatným usnesením.
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100 000 Kč byla vyčerpána v plném 
rozsahu.

Obnova drobných sakrálních staveb  
v obci Hukvaldy

Účelovou dotaci na zabezpečení obnovy 
sakrálních staveb poskytlo Ministerstvo 
pro místní rozvoj ČR. Její výše činí 196 
400 Kč, obec se podílí částkou 84 200 Kč. 
Opraveny byly celkem tři stavby -  kaplička 
pod lesem, kříž na hřbitově v Rychalticích 
a kříž v Dolním Sklenově u mlýna.

Koupě dřevěnky

Nebyla realizována z důvodu chybějícího 
posudku, který se zpracovává. 

Pořízení komunální techniky

Nákup malotraktoru Kubota včetně 
přívěsu za cenu 999 846 Kč. V dalších 
letech se počítá 

s dovybavením.

Pořízení dopravního prostředku pro 
SDH Hukvaldy

V roce 2016 proběhlo výběrové řízení na 
pořízení dopravního prostředku pro SDH 
Hukvaldy. Bylo vybráno vozidlo značky 
IVECO za cenu 1 752 080 Kč vč. DPH. Na 
pořízení automobilu obdrží obec dotaci 
z Ministerstva vnitra ve výši 450 000 Kč  
a z MSK ve výši 225 000 Kč. Automobil 
bude dodán v prvním čtvrtletí roku 2017.

9. Pohledávky a závazky

Komentář k vybraným závazkům.

Obec má od r. 2001 dlouhodobý závazek, 
zůstatek k 31.12.2016 činí 80 621 Kč. 

Jedná se o provedené technické zhodno-
cení nebytových prostor (Budvarka).

Neuhrazené faktury ve výši 179 503,42 Kč.

Závazky z prosincových mezd činí celkem 
356 422 Kč.

Komentář k vybraným pohledávkám.

Za obecní internet nedoplatek 390 Kč, 
odpady 1 000 Kč, Česká telekomunikační 
infrastruktura 43 027,60 Kč (faktura ve 
splatnosti).

10. Poskytnutí neinvestiční dotace

Neinvestiční dotace TJ Sokol

Dne 1.6.2016 Zastupitelstvo obce Hu- 
kvaldy schválilo veřejnoprávní smlouvu o 
poskytnutí neinvestiční dotace na provoz 
TJ Sokol Hukvaldy. Dotace byla čerpána 
v celkové výši 299 308 Kč z důvodu nedo-
čerpání závazného ukazatele elektrická 
energie.

11. Závazné ukazatele

Při sestavování rozpočtu na rok 2016 
Zastupitelstvo obce Hukvaldy  stano-
vilo své příspěvkové organizaci ZŠ  
a MŠ LJ Hukvaldy v rámci poskytnutého 
příspěvku 3 404 000 Kč na provoz .

Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ 
a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy skončilo  
v hlavní činnosti ziskem 209 662,93 Kč  
a v doplňkové činnosti ziskem 11 095,21 Kč.

12. Hospodaření Obce Hukvaldy v roce 
2016

Rozpočet, který byl na rok 2016 sesta- 
ven jako schodkov ý skončil ziskem  

10 204 790,87 Kč.

K 31.12.2016 na běžných účtech částku 
15 884 410,54 Kč, k možnému využití pro 
rozpočet roku 2016.

Finanční hospodaření dle výkazu zisku 
a ztrát skončilo ziskem 5 858 649,75 Kč.

Pro vysvětlení uvádím zjednodušený 
přehled pro snadnější pochopení, co činí 
rozdíl ve výsledcích ve vztahu k hotovosti 
(saldo příjmů a výdajů) a hospodářskému 
výsledku z výsledovky. Hospodářský 
výsledek je rozdíl mezi účty výnosů  
a nákladů. Nejvýznamnější rozdíl činí to, 
že do nákladů nejdou výdaje na pořízení 
dlouhodobého majetku, ale výdajem 
rozpočtu jsou. Naopak do nákladů jdou  
i předpisy závazků – přijatá plnění služeb, 
ale pokud máme závazek, znamená to, 
že není uhrazen, tedy nebyl ve výdajích. 
Další rozdíly působí časové rozlišení. Také 
dotace na investiční majetek jsou příjmem 
rozpočtu, ale do výnosů nejdou. Na 
hospodářský výsledek má vliv i opravná 
položka k pohledávkám, která se však  
v rozpočtu neprojeví. 

Zpracovala Monika Odleváková
účetní

Obec Hukvaldy pořídila pro snadnější informování občanů i návštěvníků 
aplikaci do mobilních telefonů. Vedle základních informací 

jsou zde k dispozici i aktuální informace o dění v obci. 

Aplikace "Obec Hukvaldy" je dostupná 
pro systémy Android a iOS. 
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KOLIK NÁS JE

K 1.1.2017 žilo v obci Hukvaldy 
2070 obyvatel což je o 39 osob více než  
k 1.1.2016, mužů je 1029, žen 1041, z toho 
děti do 15 let 304. Průměrný věk obyvatel 
je 42,53 let. Naše nejstarší občanka se 
narodila v roce 1923, nejstarší občan v roce 
1927 a jsou to sourozenci. V roce 2016 se 
narodilo 17 dětí, z toho 12 děvčátek a 5 
kluků, zemřelo 24 osob, z toho 13 mužů 
a 11 žen. Nejstarší zemřelé bylo 97 let  
a nejmladšímu 18 let.  

Z obce se odstěhovalo 28 osob  a přistě-
hovalo 74 osob. Z toho 33 osob přibylo 

v důsledku změny hranic mezi obcemi 
Hukvaldy a Fryčovice. Změna hranic 
nabyla platnosti 29.06.2016 a v souvislosti 
s tím došlo i ke vzniku nové, páté části 
obce Hukvaldy „Krnalovice“. Místní část 
Krnalovice je tvořena 25 rodinnými domky  
a jednou rekreační chalupou. 10 rodinných 
domků původně patřilo do Fryčovic a 16 
do Rychaltic.

V místní části Hukvaldy žije 553 osob, 
v Dolním Sklenově 530 osob, na Horním 
Sklenově 223 osob, v Rychalticích 683  
osob a v Krnalovicích 81 osob.

V roce 2016 byly zkolaudovány 4 nové 
rodinné domky, z toho 3 v místní části 
Dolní Sklenov, 1 v místní části Krnalovice. 

Na Hukvaldech bylo uzavřeno 48 
sňatků – průměrný věk snoubenců byl 33 
let, nejstaršímu bylo 60 let a nejmladšímu 
21 let.

Marta Sobotíková 
matrikářka

DNESKA BY TO ŠLO!

Začalo sněžit. Byl leden, takže na tom 
nebylo nic divného. Sněžilo a sněžilo, 
takže jsem vytáhla hrablo na sníh a začala 
sníh vyhazovat z chodníku a vjezdu. 
Vjezd do zahrady máme široký, takže mi 
to trvalo docela dlouho. Stále sněžilo. Po 
dvou hodinách venku jsem přišla uštvaná 
domů, uvařila si kafe a těšila se na klidný 
večer. Děti byly doma a hlídali jsme taky 
Evina Pavlíka. Když se blížila doba, kdy 
si pro něj Eva měla přijet, zavolala. Bydlí 
nedaleko, je tam skoro rovina. Eva ovšem 
zapadla s autem a nemohla vyjet. Co 
teď? Přece ji v tom nenechám… Oblíkla 
jsem Pavlíka i sebe, vzala do ruky hrablo  
a vyrazili jsme. Na místě jsme se obě 
pustily do zuřivého odhazování sněhu, 
ale po mnoha marných pokusech auto 
dostat ven, jsme to vzdaly. Napadla 
mě, jako již několikrát předtím, spásná 
myšlenka: zavoláme traktor. Traktor  
přece zvládne všechno! Vytočila jsem 
Jendovo číslo, zvedl to, ale bylo mi hned 
jasné, že chřipková epidemie dostala i 
jeho. Přestože mu bylo hrozně, ochotně 
místo sebe poslal Ondru, který to s trak-
torem také umí. Přijel během 15 minut. 
Říkal, že si chtěl jít zrovna lehnout, 
protože odhrnoval od půl druhé v noci 

do půl čtvrté odpoledne. Stály jsme tam 
s Evou jako dvě zmoklé slepice, protože 
pořád hustě sněžilo. Říkal, že dneska jsme 
už třetí a určitě ne poslední. Auto nemělo 
namontovaný hák. Začaly jsme zmateně 
obíhat auto a hledat ve výbavě hák…ani 
jedna nejsme blondýna, ale v tu chvíli 
jsme si tak připadaly, kde by tak mohl 
být? Trvalo nám asi půl hodiny, než jsme 
ho našly, mezitím jsme vyskládaly celé 
auto, zavolaly několika lidem, aby nám 
poradili, nikdo nevěděl. Hák se nakonec 
našel, Ondra připnul řetěz a během dvou 
minut auto vytáhl na silnici. Jásaly jsme! 
Ondra odpojil řetěz, odšrouboval hák a se 
slovy „když vidím, jak sněží, asi už spát 
nepůjdu“ odjel do tmy. My jsme si šly dát 
ruma (dva)!

Dr uhý den bylo krásně…sv ít i lo 
sluníčko a všude byly hromady sněhu. 
Zima jako v pohádce. Vydala jsem se ven 
a na Podzámčí potkala traktor. Ondra spal 
po probdělé noci, takže odhrnoval Jenda. 
Mávla jsem na něj, abych mu poděkovala 
za včerejší pomoc v nouzi. A on na to, že 
dneska by to šlo! 

V létě jsme se totiž domluvili, že mě 
někdy sveze a ukáže mi nebezpečné úseky, 
které se špatně udržují. Já na to, že proč 

ne. Vydrápala jsem se do kabiny. Nikdy 
předtím jsem v traktoru nejela, ale po 
hlavní silnici to bylo v pohodě, rozhlížela 
jsem se kolem a užívala si jízdu. Když 
pod oborou odbočil Jenda doleva, bylo  
mi jasné, že mám před sebou první nebez-
pečný úsek, který znám velmi dobře, je 
totiž přímo před naším domem. To jsem 
ovšem netušila, že sněhu je moc, takže 
budeme z našeho kopce couvat! Udělalo 
se mi mdlo. Pořád jsem si představo-
vala, jak se traktor převrátí, a já zahynu 
pod radlicí. Mávl na nás první občan, že 
prý „tady mi to vyhrň, ať mám místo na 
auto“. Jasně. Udělali jsme mu místo na 
auto a jeli dál…druhý občan, že prý chce 
vyhrnout vjezd. No jo, jenže radlice má 4 
metry a vjezd asi 3,80. Tak nic, míříme na 
Podlesí. Občas vjedeme do pole, protože 
sníh už po stranách úzkých místních 
komunikací, řečeno odborně, nebylo kam 
dávat. Na Podlesí nás zastavuje občanka, 
abychom jí udělali místo na parkování  
pro návštěvu. Hrneme jako o život  
a vydáváme se dál směrem na Chato-
viště. Z Podlesí přejíždíme úzkou příčni-
cí kolem chat. Mnohdy je to o milimetry. 
Už ani nepočítám, kolikrát se mi zastavil 
dech! Kdo se postará o děti, když zemřu 
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v závěji?! Na Chatovišti se snažíme vyjet 
až nahoru ke Kolibům. Pod sněhem je 
led, takže se to podaří až na několikátý 
pokus, ani nechci vědět, jak pojedeme 
dolů. Z Chatoviště míříme do další úzké 
uličky, kde nás opět zastavuje občan, 
odhazuje sníh od garáže a chce, abychom 
mu sníh odhrnuli. Nejde to, protože 
přestože to vypadá jednoduše, radlice se 
tak snadno ovládat nedá. Pokus skončil 
neslavně, hrozí nám další občan, že prý 
co ten plot!?  Omlouváme se a slibujeme 

nápravu. Mezitím opět couváním hrneme 
sníh, kde se dá. Volá paní místostarostka, 
že prý musíme vyhrnout také nový vjezd 
k domkům u školy. Jedeme tam, cesta 
po hlavní silnici se táhne, traktor jede 
pomalu, takže mám aspoň čas vydýchat 
to napětí na kopci. Po dvou hodinách jsme 
dorazili zpátky na Podzámčí. Vyškrábala 
jsem se z kabiny a nohy měla jako z želé. 
Dala bych si ruma (možná dva)! 

V posledních letech sněží čím dál 
míň, ale někdy si nás paní Zima pěkně 

vychutná. Já už dneska vím, že odhrno-
vání sněhu traktorem, jakkoli vypadá 
jednoduše, je pěkná dřina a žádná sranda. 
Jezdíte ve dne v noci, když nejezdíte, vyta-
hujete auta ze závějí a každý si navíc myslí, 
že s radlicí můžete kouzlit a dostanete se 
s ní kamkoli. Není to tak. A na to si dáme 
ruma (možná dva)!

Kateřina Eliášová

VÝVOJ A POROVNÁNÍ KRIMINALITY V OBCI HUKVALDY S OKOLNÍMI OBCEMI

OBEC/
 KRIMINALITA

Palkovice Kozlovice Hukvaldy

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Celkový nápad TČ 28 22 32 24 23 19 25 21 12

Majetková TČ 9 8 12 12 6 8 16 9 7

- vloupání 5 1 4 9 3 0 11 3 5

- krádeže 4 7 8 3 3 8 5 6 2

Hospodářská TČ 6 2 3 6 0 1 3 3 1

Násilná TČ 4 4 7 2 2 4 0 2 0

Mravnostní TČ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zbývající TČ 9 8 10 4 15 6 6 7 4

Vývoj kriminality (přečiny i zločiny) v mikroregionu OOP Palkovice

Věková struktura pachatelů konajících trestné činy

OBEC/
PACHATELÉ

Palkovice Kozlovice Hukvaldy

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Věk 0-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Věk 15-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Věk 18 a více let 16 13 22 10 15 13 7 13 4

Recidivisté 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Struktura obětí trestných činů

OBEC/
PACHATELÉ

Palkovice Kozlovice Hukvaldy

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Děti 0-18 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ženy 4 5 5 4 5 5 1

Osoby starší 65 let 0 0 0 1 0 0 0

Muži a veř. zájem 24 17 19 18 20 16 11
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Dle přiložené tabulky   vykazuje  obec 
Hukvaldy od roku 2014 sestupnou tendenci 
na úseku  kriminality. Přitom  ještě v letech 
2011,2012 a 2013 vykazovala nápad trest-
ných činů  v rozmezí od 33 do 60  případů. 
V porovnání s okolními obcemi  Palkovice, 

Kozlovice  jde o znatelný rozdíl. Tento 
jistě pozitivní trend je zapříčiněn zejména 
těmito faktory: zamezení recidivy zájmo-
vých osob policie, vyšší zaměstnanost  
a aktivní   spolupráce  s policií z  řad občanů  
obce  Hukvaldy  a  jeho  starosty. Jménem 

Policie České republiky bych tímto chtěl 
všem osobám sympatizujícím s prací 
policie poděkovat.

npor. Ing. Pavel Nesit v.r.

SBĚR NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU - SOBOTA 20. 5. 2017

HARMONOGRAM SBĚRU:

Krnalovice 8:00 -   8:30 hodin

Rychaltice – hasičárna  8:40 -   9:25 hodin

Dolní Sklenov - u školy  9:40 – 10:10 hodin

Dolní Sklenov - u karosárny 10:25 - 10:55 hodin

Hukvaldy – pod Jednotou 11:10 – 11 :55 hodin

Horní Sklenov – Bosňa(točna) 12:10 – 12:40 hodin

PROSÍME, NEUKLÁDEJTE NEBEZPEČNÝ 

A VELKOOBJEMOVÝ ODPAD NA SBĚRNÁ MÍSTA 

MIMO VÝŠE URČENOU DOBU

UPOZORŇUJEME OBČANY, ŽE V RÁMCI TOHOTO SBĚRU NEBUDE ODEBÍRÁNO ŽÁDNÉ ELEKTROZAŘÍZENÍ 
A PNEUMATIKY. VYŘAZENÉ ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ SE ODEBÍRÁ BEZPLATNĚ V MÍSTĚ ZPĚTNÉHO ODBĚRU 

NA OBECNÍM ÚŘADĚ BĚHEM CELÉHO ROKU. PROSÍME OBČANY O VYUŽÍVÁNÍ TÉTO SLUŽBY.

NEBEZPEČNÉ ODPADY:

rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotoche-
mikálie, pesticidy, mazací a motorové 
oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly 
od postřiků a jiné chemikálie, zbytky 
barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé 
a nebezpečné léky.

VELKOOBJEMOVÉ ODPADY

skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace
Zvláštní upozornění ke sběru pneu-
matik:

Jelikož při každém sběru velkoobje-
mového odpadu dochází k navyšování 
množství pneumatik, které nepocházejí 
od občanů, ale z pneuservisů, a navyšují 
náklady na sběr, rozhodli jsme se tento 

sběr v naší obci zrušit. Pneuservisy 
mohou využívat služby na zpětný odběr 
pneumatik (podobně jako je to pro obce 
tříděný odpad a elektro), které jsou pro ně 
zadarmo a stačí se jen k tomuto odběru 
přihlásit.

Proto žádáme občany, aby 
vyřazení pneumatik vždy 
řešili s těmito zařízeními 
už při výměnách pneu-
matik.

Ivana Hrčková
místostarostka
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SBĚR JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ

V naší obci jsme v loňském roce zavedli 
sběr upotřebených potravinářských olejů  
a tuků, které lidé většinou vylévají do kana-
lizace či vyhazují do popelnic. 

Občané je mohou odkládat do určených 
separačních nádob umístěných na vybra-
ných místech v každé části naší obce  
- v Drážkách, na parkovišti pod hukvald-
ským kopcem, na Dolním Sklenově před 

obchodem, v Rychalticích u hasičárny  
a v Krnalovicích. 

Tuky není vhodné vylévat do WC, neboť 
do kanalizace nepatří, protože ničí odpad. 
S tuky a oleji by se mělo nakládat jako s 
odpadem. Sběrné nádoby nejsou určeny 
pro sběr motorových olejů, proto žádáme 
občany, aby zde odevzdávali pouze použitý 
olej potravinářský nejlépe v pevně uzavíra-

telných PVC nádobách -  použité PET láhve 
(předejdete tak vylití oleje do nádob).

Služba je pro obec i občany bezplatná, 
proto žádáme občany o co největší 

využívání této možnosti.

Ivana Hrčková, místostarostka 

TERMÍNY A CENY MÍSTNÍCH POPLATKŮ NA ROK 2017

• Místní  poplatek za psa 100,- Kč/rok - splatnost do 31. 3. 2017

• Místní poplatek za komunální odpad - občané - splatnost do 30. 4. 2017 - 500,- Kč/osobu/rok 
 Při poskytnutí úlevy 25% na ekologické topení (nutno vyplnit prohlášení) 375,- Kč/osobu/rok

• Místní poplatek za komunální odpad - chataři - splatnost do 30. 4. 2017 - 700,-Kč/ objekt/rok

• svozy budou probíhat vždy v liché pondělí

• 2.1., 16.1., 30.1., 13.2, 27.2., 13.3.,27.3., 10.4., 24.4., 8.5, 22.5., 5.6., 19.6., 3.7., 17.7.,31.7., 14.8., 28.8., 11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 
6.11., 20.11., 4.12., 18.12.

TERMÍNY SVOZU TKO (POPELNICE) - ROK 2017

MUZEUM HUKVALDY

Dovolujeme si oslovit a požádat  
o pomoc všechny občany obce Hukvaldy, 
kteří mají ve svých sbírkách např. staré 
fotografie, pohlednice, diapozitivy nebo 
různé historické dokumenty, listiny, 
předměty vztahující se k naší obci, hradu, 
oboře a zámku, dále železné nebo kera-
mické nálezy z hradu a další předměty 
vážící se k historii obce. Všechny tyto 
předměty či dokumenty by byly využity 
 v rámci  nově vznikající expozice v Rodném 
domě Leoše Janáčka. 

Předměty, fotografe, listiny můžete 
darovat, zapůjčit nebo jen poskytnout  
k oskenování, ofocení nebo k nahlédnutí 
do připravované expozice o historii hradu  
a obce Hukvaldy. U každého předmětu 
bude uvedeno  kdo předmět poskytl  
(pokud bude majitel chtít).  V expozici bude 
také uveden jmenný seznam všech lidí, 
kteří se rozhodli pomoci svým příspěvkem 
ke vzniku expozice.

Za každý Váš příspěvek budeme velmi 
rádi. Kontaktovat můžete: 
Bc. Miroslav Bitter, tel.: 733 516 981, 
email.: m.bitter@email.cz
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KRONIKA
MASARYKŮV MOST - HISTORIE JEDNOHO MOSTU

Řekne-li se Masarykův most, znamená 
to pro nás starší vzpomínku na most přes 
řeku Ondřejnici v Rychalticích na silnici 
zvané „císařská“.  Historie silnice je po- 
chopitelně daleko starší nežli Masarykův 
most. Pan Mlčoch ve svém rukopise  
o historii naší obce uvádí, že byla postavena  
v roce 1784. Stavění císařských cest, 
komu-nikací v habsburské monarchii bylo  
započato z rozhodnutí císaře Karla VI.,  
otce Marie Terezie, v roce 1740.  Vybudovaná 
cesta byla součástí  těšínské silnice. Byl na  
ní dřevěný most snad od počátku její exis-
tence. V době 1. světové války ho hlídali 
občané, kteří byli uznáni neschopnými 
vojenské služby. V roce 1922 byl starý 

dřevěný most nahrazen mostem kamen-
ným. V Encyklopedii mostů jsem se dočetla: 
Byl to most o třech otvorech, z nich prostřední 
má světlost 19 metrů, oba postranní však  
vždy 14,50 metru. Nosnou konstrukci ze žele-
zobetonu tvoří spojité deskové trámy. Celkový 
vzhled mostu  a jeho důležitost pro tento krásný 
kraj vedly tehdejší ministerstvo veřejných  
prací k tomu, že jej nazvalo roku 1925 – 
jako tehdy největší nový most na Moravě, na  

paměť 75. narozenin prezidenta T.G. 
Masaryka  Masarykovým mostem. Zároveň 
dalo zasadit na mostě pamětní desky  
s portrétem pana prezidenta. Stavba mostu 
stála zaokrouhlenou sumu tehdejších  
650 000 korun.

Od doby otevření nadjezdu v roce 
1962 byl most zaslepen a na okresní 
silnici Ostrava – Hukvaldy se scházelo 

po schodech, jak je vidět na fotografii.   
Masarykův reliéf tam již nebyl. K velké 
lítosti se mi nepodařilo zjistit, kdy a kým byl 
odstraněn a jaký byl jeho další osud.

V této podobě most vydržel až do 
poloviny 90. let, kdy byl v souvislosti  

s budování čtyřproudové silnice z Příbora 
do Rychaltic úplně přestavěn. Došlo k jeho 
snížení  a navázání na silnici k Frýdku – 
Místku. 

V roce 1985 natáčela Ostravská televize 
inscenaci o Vojtěchu Martínkovi a pro 
jednu scénu si vybrala Masarykův most.  
K dokreslení dobového koloritu byly na něm 
umístěny starobylé lucerny. 

Karla Klečková

Masarykův most z doby krátce 
po jeho dostavění

Tak most vypadal v 50. letech 20. století
 před započetím stavby nadjezdu

V prvním lednovém víkendu proběhla 
v naší obci tradiční Tříkrálová sbírka, 
organizovaná Charitou České republiky. 

Letošní ročník byl velmi úspěšný. Výtěžek 
sbírky se oproti předchozím ročníkům opět 
navýšil, vybralo se 62 003 Kč. Výnos této 

sbírky má široké použití. Charita Frenštát, 
která v naší obci sbírku organizuje, peníze 
použije na rozvoj paliativní péče, pořízení 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
OHLÉDNUTÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKOU 2017
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automobilu pro pečovatelskou službu  
a zkvalitnění zázemí poskytování sociál-
ních služeb.

Tříkrálová sbírka je největší dobro-
volnickou akcí v ČR. I v naší obci se našlo 
mnoho ochotných dětí a dospělých - letoš-
ního tříkrálového koledování se zúčastnilo 
ve dvanácti skupinkách celkem 40 kole-
dníků, většinou žáků naší základní školy. 

Ráda bych poděkovala všem lidem 
dobré vůle, kteří letošní Tříkrálovou sbírku 
podpořili, a především těm, kteří se jí 
aktivně zúčastnili. Děkuji všem dětským 
koledníkům, které neodradila opravdu 
velká zima, a kteří i přes velmi mrazivé 
počasí s úsměvem procházeli naší obcí  
a rozdávali lidem radost. Děkuji za podporu 

jejich ro- dičům, vedoucím skupinek a také 
těm, kdo skrytě a nenápadně pomohli, 
například ušili nové tříkrálové kostýmy. 

Věřím, že Tříkrálová sbírka je velmi 
smysluplná aktivita. Nejde zde jen o pouhý 
výtěžek a zisk pro charitativní účely, který 
je jistě velmi prospěšný. Děti – koled-
níci se učí nezištně pomáhat potřebným, 

snášet nepohodlí, rozdávat radost a dobré 
poselství.

Další informace o Tříkrálové sbírce 
Charity ČR najdete na:
 www.trikralovasbirka.cz

Marie Elbelová
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Karnevalový rej aneb „a já zpátky si dám 
tenhle film, kterej znám“

Ani v letošním roce na seznamu akcí 
plesové sezóny nechyběl karneval pro 
dospělé, který již pošesté pod záštitou 
Unie rodičů uspořádala Alexandra Reková. 

Sobota 27. ledna 2017 se nesla v atmosféře 
filmů a filmových postav, z nichž mnohé se 
nám nezapomenutelně vryly do paměti. 
Bohužel se tak stalo v období chřipkové 
epidemie, takže mnozí včetně mně, kdo se 
na karneval chystali, na něj nedošli, protože 

je skolila choroba. Ti, kteří se karnevalu 
zúčastnili, si to opravdu užili a navíc jako 
každý rok přispěli na dobrou věc. 

Ples zahájila scéna z filmu o rodině 
Homolkových, které naprosto skvěle 
vystřihla partička hlavních pořadatelů ve 

ŠKOLA
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY A DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

A MATEŘSKÉ ŠKOLY LEOŠE JANÁČKA HUKVALDY

Zápisy se konají v souladu se zákonem  
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), vyhláškou  
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 
ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 
č. 48/20015 Sb., o základním vzdělávání 
a některých náležitostech plnění povinné 
docházky ve znění pozdějších předpisů  
a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů.

Zápis do 1. ročníku základní školy 
Zápis se koná v úterý 25. dubna 2017, 

14:00 – 17:00 hod. ve třídách 1. – 5. 
ročníku (1. patro budovy školy). Nutno 
předložit rodný list dítěte. 

Základní škola má dostatečnou kapa-
citu, a proto budou přijaty všechny děti, 
které splní podmínky pro přijetí (věk  
a školní zralost). 

Bližší informace podá ředitelka školy:

 Alena Lévová, tel. 558 699 238,  
724 217 985, www.zshukvaldy.cz, 
e-mail: info@zshukvaldy.cz

Zápis do mateřské školy 
Zápis se koná ve středu 10. května 

2017, 10:00 – 17:00 hod. v kanceláři 
zástupkyně ředitelky Vladimíry Nevludové 
(přízemí budovy školy). Nutno předložit 
rodný list dítěte.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí 
dítěte bude vydáno v souladu se správním 
řádem a se stanovenými kritérii pro přijetí 
dětí do naší mateřské školy. 

Bližší informace podá zástupkyně ředi-
telky školy:

Vladimíra Nevludová, tel. 558 699 231, 
604 414 889, www.zshukvaldy.cz,
e-mail: mshukvaldy@seznam.cz

Alena Lévová
ředitelka školy

UNIE RODIČŮ
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složení Saša jako Heduš, Pavla jako babi, 
Pavel jako děda, Jirka jako Ludva a Štěpán 
s Tomášem jako dvojčata Péťa a Máťa. 
Nechyběla ani legendární hláška: 
„Jestli si ten fotbal neprosadíš, 
tak seš u mě mrtvej muž“.

V soutěži o nejlepší masku 
se na třetím místě umístily hned 
tři dvojice Otíka a pana Pávka  
z filmu Vesničko má středisková. 
Na druhém místě byla postava 
z filmu Star Wars a absolutním 
vítězem byl jmenován neuvě-
řitelný Evžen Huml ze seriálu 
Chalupáři. 

Rodina Homolkova zasáhla  
i do programu, protože se sou- 
těžilo v disciplíně, kterou si 

vyzkoušeli během zimní rekreace v zota- 
vovně Radost. Páry musely při tanci 
podlézat lano, které se postupně snižovalo. 

K tanci a poslechu hrála skupina Cactus  
a roztančila Sklenovy, Hukvaldy, Rychal-
tice i Krnalovice. Jak se psalo na pozvánce, 

hlady nikdo nebyl a pitný režim 
byl také dodržen, takže zbývá jen 
poděkovat všem organizátorům, 
lidem, kteří roznášeli pozvánky, 
sponzorům a všem, kdo na 
karneval přispěli. Výtěžek ve výši  
46 839,- Kč bude věnován  
Základní a mateřské škole Leoše 
Janáčka na Hukvaldech.

A co bude příště? Tentokrát 
zůstává téma dalšího ročníku 
tajemstvím, ale prý to bude 
bomba!

Kateřina Eliášová

Děkujeme také za finanční prostředky z Karnevalového reje, který pravidelně pořádá Alexandra Reková s manželem Pavlem, 
Pavla Matulová s manželem Jirkou a Zdeňka Grufíková. Již také tradičně pomáhaly paní místostarostka Ivana Hrčková, Marta 

Sobotíková, Marcel Šmíd a Ivo Válek. Na organizaci akce se také podíleli někteří další rodiče, pan školník Josef Sýkora, 
paní uklízečky a paní kuchařky. Finanční prostředky budou využity na vybavení cvičné kuchyně a herní prvky 

na zahradu mateřské školy. Vážíme si toho. 

Alena Lévová, ředitelka školy

Karneval na ledě.
V sobotu 28.1.2017 se uskutečnil  již 

3. ročník dětského karnevalu na ledě za 
restaurací U Vajta. Pro děti bylo připra-
veno mnoho bruslařských a dovednost-
ních soutěží. Celý program byl doprovázen 
hudbou z nejznámějších českých pohádek. 
Děti z naší obce si odpoledne užily a za své 

výkony byly bohatě odměněny cenami, 
které obstarali pořadatelé. Celé slunečné 
odpoledne bylo završeno vyhlášením 
nejhezčích masek. Pro děti i rodiče bylo 
připraveno bohaté občerstvení.

Chtěli bychom tímto poděkovat provo-
zovateli restaurace panu Vítu Lančovi  
a velké skupině dobrovolníků, kteří se 

po celé mrazivé období starali o ledovou 
plochu, a tím umožnili našim dětem 
bruslení zdarma v místě bydliště. Tato 
ledová plocha byla využívána i při hodinách 
tělesné výchovy naší Základní školou Leoše 
Janáčka.

Za pořadatelský tým Pavel Reisig
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Název projektu: 
Komunitní škola – matematická 
gramotnost Hukvaldy
Registrační číslo:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001866

Projekt je určen na zlepšení kvality 
ve vzdělávání jak v základní škole, tak  
v mateřské škole. Realizace projektu 
byla zahájena 1. 9. 2016 a ukončena bude  
30. 8. 2018. 

V základní škole v současné době probí-
hají, v rámci volnočasových aktivit v odpo-
ledních hodinách, čtenářské kluby a kluby 
zábavné logiky a rozvoje matematické 
gramotnosti žáků. 

Kluby vedou učitelé školy. V každém 
klubu musí být nejméně 6 žáků, z toho 
nejméně dva žáci ohroženi školním neúspě-
chem. Schůzky se konají jednou týdně  
v délce 90 minut. 

Čtenářský klub zve do světa fantazie 
Projekt Komunitní škola – matematická 

gramotnost se na naší škole stále setkává 
 s velkým zájmem žáků. Již od září se mohou 
v jeho rámci účastnit sedmi klubů dvojího 
zaměření. Někteří své vědomosti a doved-
nosti rozvíjejí v klubech deskových her  
a zábavné logiky, další dali přednost 
čtenářským klubům. Žákyně druhého 
stupně se v prvním pololetí čtenářského 

klubu začetly do devíti titulů. Velmi je zaujal 
Klan koní (L. Bonnevie), nejčastěji ale mezi 
nimi kolovala Greenova knížka Hvězdy 
nám nepřály. Konkurovat se jí snažil popu-
lární Poslední jednorožec (P. S. Beagle). 
Detektivní žánr zastoupilo Deset malých 
černoušků od Agathy Christie, podívali 
jsme se také na Orwellovu Farmu zvířat  
a pomalu dočítáme Chicu od M. Stehn. 
Od února čtenářskou gramotnost prohlu-
bujeme i díky zážitkům B. MacDonaldové 
(Vejce a já). Je radost pozorovat mladé 
slečny, jak nadšeně vyprávějí, co nového 
právě prožívají jejich literární hrdinové. 
Děvčata a kluci, pokud si je chcete  
poslechnout a zapojit se, přihlaste se. Jste 
vítáni.

Mgr. Helena Daňková
vyučující českého jazyka

ČTENÁŘSKÝ KLUB

DĚTI POMÁHAJÍ

Sněhuláci pro Afriku
V letošním roce se naše škola 

opět zapojila do projektu Sněhu-
láci pro Afriku. Sněhové podmínky 
n á m  s i c e  p ř á l y,  a l e  s n ě h u l á c i 
m o c  s t a vě t  n e š l i .  Ta k ž e  js m e , 
stejně jako vloni, tuto akci pojali 
formou finanční sbírk y. Vý těžek 
byl použit na zakoupení či opravu  
kol, která se následně posílají dětem 
do Afriky. 

Mgr. Vanda Filková
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Žáci Základní školy a Mateřské školy 
Leoše Janáčka Hukvaldy pomáhají 
potřebným. 

Učíme děti, aby nebyly lhostejné  
a pomáhaly druhým. 

Upleť čtverec
Naše škola je v tomto školním roce 

zapojena do velmi netradičního projektu 
s názvem “Knit A Square - Upleť čtverec”. 

Tento charitativní projekt pomáhá 
sirotkům a dětem s AIDS v Jižní Africe, 
kde jedním z problémů je i chronický 
nedostatek přikrývek pro studené noci 
a chlad. Čtverce, které pletou a háčkují 
l idé v r ůzných zemích svět a,  jsou  
v JAR dobrovolníky sešívány do dek pro 
potřebné děti. Na jednu deku je potřeba 
35 čtverců (20 x 20 cm).

Uplést nebo uháčkovat takový čtverec 
je věc velmi snadná, kterou mouhou zvlád-
nout i děti.  Proto jsme se rozhodli tuto 
akci podpořit. V naší škole se do výroby 
čtverců zapojili žáci, ale take jejich tvořivé 
maminky a babičky. Zatím se nám podařilo 
shromáždit 220 čtverců, což bude stačit 
na přikrývky pro téměř 7 dětí. Moc všem 
děkujeme! Zásilku bychom do Afriky rádi 
odeslali během jarních měsíců. Věřím, že 
i tato drobná pomoc, byť vypadá velmi 
obyčejně, má svůj význam.
Více informací:
https://upletctverec.wordpress.com/

Marie Elbelová

MÁME RÁDI PIŠKVORKY

Chřipka ani jarní prázdniny 
nezabránily žákům naší školy, 
aby se zúčastnili oblíbeného 
turnaje v piškvorkách. 

Masar ykovo g ymnázium 
v Příboře jej uspořádalo už 
potřetí. Žáci druhého stupně 
10. února odehrál i  mnoho 
partií, celkové výsledky byly 
velmi těsné. Naši Lišáci – 
Michaela Drlíková, Magdaléna 
Větř i lová, Samuel Bedřich 
Žárský, Viktor Hrček a Jan 
Hájek ,  obsadi l i  p o náro č - 

ném boji osmé místo. Radost 
z utkání jim ale nezkazilo.  
S dopravou do Příbora a zpět 
nám pomohla paní Drlíková. 
Za to jí moc děkujeme. 

 Mgr. Radoslav Jarošek        
RNDr. Hana Piskořová      
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LYŽAŘSKÝ KURZ 2017 SE VYDAŘIL

O lyžařský kurz byl mezi žáky naší 
školy opět velký zájem. Na Horní Bečvě 
jsme si své dovednosti mohli opět ověřit 
předposlední týden v lednu. Útočiště 
nám poskytla oblíbená chata Brian. 
Své lyžařské umění jsme předváděli 
na sjezdovce Rališka. Na lyžích nebo 
na snowboardu jsme jezdili každý den,  
a to dopoledne i odpoledne. Jen ve 

středu nás čekal odpočinkový den, po 
dopoledním lyžování proto následoval 
pobyt v bazénu nebo na delší procházce. 
Lyžování jsme si moc užili, zdravá únava 
si ale vyžádala čas večerky ve 22 hodin. 
Jen ve čtvrtek, poslední noc, nám ji paní 
učitelky prodloužily na 22:30.  Paní 
kuchařky nám vařily výborně. Všichni 
žáci se jistě shodnou na tom, že nejvíce 

chutnaly buchtičky s krémem. Po obědě 
jsme vždy odpočívali, po večeři jsme 
si volný čas krátili hraním her, které 
si vybraní žáci připravili pro ostatní. 
Každý z nás si odnesl mnoho nezapo-
menutelných zážitků. Litujeme, že jsme 
nemohli zůstat déle. Ale příští rok bude 
zase lyžák!

Veronika Bůžková, 8. třída

TECHNICKÉ KROUŽKY

Jednou ze součástí Základní školy  
a Mateřské školy Leoše Janáčka Huk- 
valdy je i školní klub, který nabízí dě- 
tem možnost smysluplného v yužití 
volného času v zájmových kroužcích. 
Každoročně máme 12 – 15 kroužků. 
Jsou to kroužky sportovní, umělecké, 
naučné, ale i technické. Již osm let 
pracují na naší škole technické kroužky 
Technická laboratoř – Robotika, Mladý 
technik – modelář (žáci 2. st), Mladý 
technik (žáci  1.  st .)  pod vedením 
Stanislava Čajánka a jeho pomocníků  
z řad studentů, tatínků a dědečků 
(pan Stanislav Bujnoch). V Občasníku 
pravidelně informujeme o práci těchto 
kroužků. Děkujeme všem, kteří nám 

finančně pomáhají při zajištění jejich 
činnosti. Kromě finančních prostředků 
z Evropské Unie, Ministerstva školství  
a  O b c e  Hu k v a l d y  p o m á h aj í  t a ké 
sponzoři. Největším sponzorem je, 
díky Jiřímu Chvalinovi, ArcelorMittal. 

Při projednávání rozpočtu školy na 
rok 2017 na školské radě padl návrh 
předsedy Pavla Reisiga, abych oslovila 
přes iškolu rodiče se žádostí i o podporu 
materiální, nejen finanční. Odezva 
rodičů předčila mé očekávání. Děkuji 
Petrovi Červinkovi a firmě TOPCORE 
service s. r. o, Janě Nahodilové a firmě 
D. A. E, manželům Petrovi a Kateřině 
Eliášovým Restaurace U námořníka  
a panu Milanovi Konvičkovi. Jedním ze 

sponzorů byl také žák třetí třídy Bertík 
Axmann, který věnoval částku 500 Kč, 
kterou vydělal na prodeji svých výrobků 
na vánočním jarmarku ve škole při 
rozsvěcení vánočního stromu. Šikulka. 
Výše sponzorských příspěvků překročila 
20 000 Kč. Děkujeme.

Alena Lévová
ředitelka školy

Jak už to bývá v novém roce zvykem, 
bilancují se výsledky roku předchozího. 
V rámci této bilance bych si dovolila 
pár čísel také za naši obecní knihovnu. 
K 31.12.2016 měla naše k nihov na 
ve volném výběru knihovního fondu  
7 164 svazků. Tento mírný pok les 
o p r o t i  p ř e d c h o z í mu  r o k u  j e  d á n 

vyřazením knih, které byly již notně 
opotřebené či zastaralé. Na nákup 
nových knih byla vynaložena částka 
př ibl i žně 25 t isíc Kč. Další  k nihy  
v hodnotě 9 750 Kč jsme dostali zdarma  
v rámci projektu Česká knihovna, který 
zaštiťuje Moravská zemská knihovna  
v Brně.  Za celý rok proběhlo v knihovně 

10 kulturních akcí pro veřejnost a 35 
vzdělávacích akcí. Největší oblibě se 
těší pletení košíků z pedigu a pravidelné 
semináře univerzity třetího věku. 

Aktuálně dochází v knihovně k re- 
organizaci naučné literatur y, která 
by la  s v ý m ř a z e n í m ne př e h le d ná . 
Nyní má každá kniha své zařazení 

OBECNÍ KNIHOVNA
BILANCE 2016
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Dne 17. ledna jsme se studenty 
našich virtuálních kurzů Univer-
zity třetího věku, kterou organi-
zujeme pod záštitou Provozně 
e k o n o m i c k é  f a k u l t y  Č e s k é 
zemědělské univerzity v Praze, 
navštívili závěrečný seminář  
v Kopřivnici. Čekalo nás příjemné 
pr ost ř e dí  Ku lt ur ní ho domu 
Kopřivnice, pohoštění a následně 

závěrečný seminář, během 
něho ž pr ob ěh lo o c enění 
nejstarších účastníků stu- 
dia, v yhlášení nejlepších 
esejí, představení činnosti 
A k a d e m i e  t ř e t í h o  v ě k u  
v Kopřivnici a také předání 
potvrzení o úspěšném absol-
vování  seme st r u je dnot-
livým studentům. Kulturním 

dle mezinárodního třídění knih, což 
zajisté čtenářům usnadní orientaci  
v hledaných titulech. 

K dlouhodobějším plánům 
patří úprava místnosti s litera-
turou pro děti, kde bude zásadní 
pořízení nového mobiliáře, 
který by odpovídal požadavkům 
dětského čtenáře (současné 
police jsou již staré a neodpo-
vídají doporučením pro dětské 
knihovny, které mají mít max. 
4 police, aby byly adekvátní 
výšce dětí). 

Jak již bylo napsáno v mi- 
nulém občasníku, s koncem 
roku ukončila své působení 

v knihovně paní Zuzana Jurečková. 
Za dva roky, které tu strávila, došlo  

k mnoha pozitivním změnám, přede-
vším se knihovna zapojila do mnoha 

projektů, ať už ve spolupráci se 
školou (Knížka pro prvňáčka, 
Příběhy našich sousedů), tak  
i do projektů na podporu knihovní 
činnosti (knihy zdarma v rámci 
České knihovny). Také zde 
nastartovala univerzitu třetího 
věku, pravidelné tvůrčí dílničky 
a autorská čtení. Za to vše jí 
patří velké díky.

 Markéta Kološová, 
knihovnice

HUKVALDSKÉ BEDÝNKOVÁNÍ

Minulý rok začali lidé z Hukvald a okolí 
využívat nabídky bedýnkování. Každých 
čtrnáct dní připravovala farma Lička pro 
víc než deset odběratelů bedýnky plné 
čerstvé zeleniny a ovoce, ale i dalších lokál-
ních potravin, jako je pohanka nebo med. 
Složení bedýnky je vždy závislé na aktuální 
produkci farmy, a tak v jarních měsících 
bedýnky obsahují saláty a ředkvičky, v lé- 
tě se červenají jahodami i prvními jablky  
a na podzim přichází kořenová zelenina.  

Právě původ potravin z blízké farmy  
a čerstvost je jednou z výhod bedýnkování, 

které vzniklo v Německu a Švýcarsku v 60. 
letech 20. století. V posledních letech se 
rozšířilo i v České republice. Bedýnkování 
se účastní hlavně rodiny s dětmi, pro které 
jsou důležité zdravé potraviny a ekologický 
přístup. Než se totiž zelenina dostane  
v běžné produkci z pole přes supermarket 
ke spotřebitelům, nejméně polovina jí 
skončí na skládce. To znamená každá 
druhá mrkev nebo hlávkový salát. Navíc 
zeleninu a ovoce z bedýnek farmáři nijak 
speciálně neupravují, aby vydržela déle.  

Bedýnkování proto bude pokračovat  
i v další pěstitelské sezóně. Informace, jak 
objednat bedýnky z farmy Lička, můžete 
získat na mailu: bedynky@centrum.cz. 

Nově budou pro zájemce i bedýnky  
v bio kvalitě. Ty je možné objednat přímo 
na stránkách www.beskydskybioklubik.
cz. Odběrné místo bude u Jurečků, Dolní 
Sklenov 106.

 Zuzka Jurečková

ZÁVĚREČNÝ SEMINÁŘ U3V V KOPŘIVNICI
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zážitkem bylo vystoupení zájmového 
sdružení Tance v řadě, kde skupina 
seniorů zatančila na známé melodie. 

Po obědě následoval volitelný program, 
vybrat jsme si mohli mezi komento-
vanou prohlídkou Technického muzea 

Tatra a Lašského muzea v Šustalově vile. 
V obou případech se jednalo o zajímavé 
prohlídky. Na odpoledním posezení  
v Baru 603 jsme příjemný den zakončili 
sklenkou vína. 

V minulém seme str u měl i  naši 
studenti téma Myslivosti a pro letní 
semestr tohoto roku si vybrali Dějiny 
oděvní kultury. Další zájemci o studium 
se mohou př ihlásit  opět v  dalším  
zimním semestru, který bude začínat 
v zaří 2017.

Markéta Kološová
knihovnice

V p ond ěl í  na  Št ě pána pr ob ěh l  
v Kozlovickém sportovně rekreačním 
centru další úspěšný badmintonov ý 
turnaj smíšených dvojic. Turnaje se 
zúčastnilo tradičně 18 párů, vždy před-
nostně z Kozlovic a Hukvald. Všichni 
jsme si turnaj náramně užili, protože 
vánoční atmosféru umocnila návštěva 
bronzového medailisty z Ria ve vodním 
slalomu ,,Jiřího Prskavce“ a jeho partnera 
z reprezentačního týmu vodních slalo-
mářů ČR ,,Ondřeje Cvikla“.

Tímto jim děkujeme za podporu  
a přejeme jim mnoho spor tov ních 
úspěchů :-)

Slávek Koval

TJ SOKOL
ŠTĚPÁNSKÝ BADMINTONOVÝ TURNAJ.
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 LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD – KREMNICKÉ VRCHY 17.-19.2.2017

Jako každým rokem, v únoru se vydali 
hukvaldští turisté a další příznivci lyží 
a běžek na třídenní lyžařský zájezd. 
Tentokráte do Kremnických vrchů na 

S l o v e n s k o .  Ta t o 
destinace je známa 
t ím,  ž e  z de js ou 
v ýbor né sněhové 
podmínky.

 Na 40 účastníků 
lyžařského zájezdu 
se ve dnech 17.-19. 
únor a v yda lo na 
sjezdovky a běžecké 
tratě v lyžařských 
střediscích Krahule 
a Skalka v Kremnic-
kých vrších.

B ě ž e c ké  t r at ě 
v této lokalitě byly 

strojově upravené a na své si přišli jak 
příznivci klasického stylu, tak i ti, kteří 
vyznávají volný styl – bruslení.

Každý den jsme absolvovali minimálně 
20-ti kilometrovou trasu s 200 – 300 
metrovým převýšením. Po celé tři dny 
nám přálo počasí, výhledy na vrcholky 
Velké Fatry, Vysokých Tater a Roháčů byly 
nádherné. Běžkaři mohli využít nabídky 
firmy Salomon k bezplatnému zapůjčení 
běžek k vyzkoušení bruslařského stylu.

Lyžaři využívali výborně upravených 
sjezdovek ve ski areálech Skalka a Krahule 
vybavených čtyřsedačkovými lanovkami.

Ubytování s polopenzí jsme měli 
zajištěno v obci Krahule v obecní turis-
tické ubytovně, která nás mile překvapila 
svým vybavením a pohodlností. Večery 
probíhaly ve znamení sdělování si zážitků 
 z běžkařských výletů do okolí a také 
zpěvem při kytaře.

Slávek Koval



– 24 –

FOTBAL HUKVALDY

Před jarní částí sezóny vám 
přináším krátký průřez hukvald-
ským fotbalov ým děním. Jak 
mnozí z fanoušků ví, A t ým 
fotbalistů TJ Sokol Hukvaldy po 
několika letech přešlapování mezi 
okresním přeborem a krajskou 
soutěží 1. B třídy hraje v sezoně 
2016 - 2017 opět okresní přebor. 
Po podzimní části jsme na pěkném 
2. místě, i když naše ambice jsou 
opět o stupínek výše. Vedení fotba-
lového oddílu se v průběhu zimní 
přestávky rozhodlo ponechat 
A tým ve stejném složení, ale 
přistoupilo ke změně na postu 
hlavního trenéra. Příprava na jarní 
část soutěže měla začít na konci ledna, ale 
nový trenér (rozhovor níže) začal reali-
zovat své cíle ihned po svém jmenování. 
Nechal svolat družstvo a zahájil tvrdou 
přípravu již začátkem ledna a naordi-
noval v této části přípravy 3 tréninkové 
jednotky. Nový trenér aktivně spolupra-
cuje s jednotlivými hráči a je v úzkém 
kontaktu s vedením fotbalového oddílu. 

Za důležité považuji rovněž zmínit 
naši mládež, kdy na Hukvaldech působí 
tzv. před-přípravka a přípravka, zkrátka 
děti ve věku od 5 do 11 let. Dále se aktivně 
věnujeme mladším i starším žákům, 
jejichž týmy jsou v letošní sezóně spojeny 
s týmem Fr yčovic, ale i nadále nad 
jejich výchovou dohlíží náš hukvaldský 
trenér. Bohužel nemáme dostatek doros-
tenců, proto tato kategorie plně splynula  
s Fryčovicemi a hukvaldští kluci pomáhají 

sousední obci v boji o první místo v krajské 
soutěži. 

Fotbal je kolektivní hra a aby se naše 
vesnice nepřidala k mnohým dalším, 
kde žákovská a dorostenecká družstva 
skončila, je zapotřebí mít k dispozici větší 
množství kluků a holek, které naši zkušení 
trenéři naučí nejen kopanou, ale povedou 
je také k celkové sportovní průpravě. Tak 
pokud máte doma dítko, zejména ve věku 
5 – 11 let, neváhejte je přihlásit do fotbalu! 
Jedná se i o ty, kteří už to v minulosti 
zkoušeli a třeba jim to nemuselo moc jít. 
Chtěl bych vyzvat rodiče, aby vedli děti 
ke sportu obecně. Z vlastní zkušenosti 
mohu říci, že sport, a o to více ten kolek-
tivní, naučí člověka píli, zodpovědnosti, 
respektu a pokory vůči spoluhráčům 
i soupeřům. A to není v dnešní době jako 
základ pro následný spokojený život málo. 

Za zmínku a velkou chválu 
stojí dobrovolná práce mládež-
nických trenérů, výboru fotba-
lového klubu v čele s Pavlem 
Šlosarem, jehož členové 
každoročně nechají na hřišti 
desítky i stovky brigádnických 
hodin, dobrovolníků - pořada-
telů, kteří nám pomáhají při 
sportovních utkáních. Zvláštní 
poděkování pak směřuji na 
sponzory – zejména ty místní, 
zástupcům základní školy  
a obce Hukvaldy. 

Na závěr bych chtěl vše- 
chny občany pozvat do našeho 
fotbalového areálu na zápasy 

jarní části sezóny. Fotbalová utkání na 
jakékoli úrovni nejsou jen o aktivním 
sportování, ale také o setkávání, navazo-
vání nových přátelství, zdrojem nových 
informací nejen ve sportovní oblasti, 
ale také relaxací spojenou se samotným 
zhlédnutím fotbalového klání, dobrým 
jídlem, pitím a pěkným prostředím, které 
se vedení fotbalového oddílu snaží pro vás 
každoročně vylepšovat. V areálu je krytá 
tribuna, dětské hřiště, grilovací stánek, 
klubovna s občerstvením, kde je možné 
si mimo jiné koupit i oddílové dresíky 
do auta či pro radost. Vážíme si každého 
nového spoluhráče, fanouška, sponzora, 
či jen náhodného návštěvníka. 

Hodně zdraví a kopané zdar. 

Za výbor oddílu kopané 
Jiří Tobiáš

ROZHOVOR S NOVÝM TRENÉREM HUKVALDSKÝCH FOTBALISTŮ

O d z ač át k u ja r n í  č á s t i  s e z óny 
2016/2017 došlo u mužstva mužů TJ 
Sokol Hukvaldy ke změně na hlavní 
trenérské pozici. Odešel Radomír Kalich 
a novým trenérem se stal Alexander 

Michajlov. Na pozici asistenta trenéra 
bude pomáhat Zdeněk Bůžek a vedoucím 
mužstva je Jan Matuška. Panu Kalichovi 
bychom rádi poděkovali za jeho práci 
odvedenou pro náš klub a popřáli do 

budoucna jen to nejlepší. Sašovi přejeme 
v našem klubu hodně zdaru a věříme, že 
úspěšně naváže na kvalitní práci pana 
Kalicha. Na úvod vám přinášíme první 
rozhovor s novým trenérem, kde krátce 
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představí sebe a svoji vizi na jarní část 
sezóny.

Dobrý den Sašo, děkujeme, že jste si 
našel čas na krátký rozhovor.

Mohl byste krátce představit vaši fotba-
lovou kariéru, hráčskou i trenérskou?

Dobrý den. Narodil jsem se v Novém 
Kričimi, v Bulharsku a už od mala, jako 
každý kluk u nás ve škole, jsem začal kopat 
do míče. V našem městě se hrála druhá 
nejvyšší bulharská liga, na kterou se chodilo 
dívat hodně lidí, a pro mě se stal fotbal 
srdeční záležitostí. V žácích a dorostencích 
jsem vystřídal různé posty, za muže už jsem 
nastupoval jen do útoku. V rámci základní 
vojenské služby jsem hrál za tým z první B 
třídy, po vojně jsem už nastoupil do profe-
sionálního fotbalu. Protože ekonomická 
situace v Bulharsku nebyla moc dobrá a v 
roce 1992 tam kulminovala ekonomická 
krize, musel jsem se z Bulharska odstě-
hovat, jinak bych nedokázal uživit rodinu. 
Hledal jsem ve střední Evropě neúspěšně 
práci a zachránil mě fotbal. Uchytil jsem 
se ve třetiligovém tým FK Čadca, poté 
jsem přestoupil do první ligy, do týmu AŠK 
Dukla Bánská Bystrica. Co se týče trenérské 
kariéry, měl jsem to štěstí, že mě vedli vždy 
zkušení trenéři a i proto jsem se rozhodl 
také trénovat. Trénoval jsem třetiligové 
dorostence Rakova u Čadce, poté jsem byl 
šéftrenér mládeže v Čadci, to jsem ještě 
aktivně hrával mužský fotbal. Poté, co jsem 
se přestěhoval za prací do Kopřivnice, jsem 
převzal tým FK Kotouč Štramberk, násle-

doval Hrachovec a Frenštát p. R. To vše do 
roku 2014. Poté jsem si dal s trénováním 
pauzu, protože jsem nastoupil na vysokou 
školu v Olomouci. Jsem držitelem trenérské 
licence UEFA „B“.

Jak jste se vlastně o možnosti 
trénovat náš A tým dozvěděl?

Náhodou jsem se seznámil s Ivo Válkem, 
který je ve výboru místního fotbalového 
týmu. Bavili jsme se o fotbale, o tom jaká je 
situace ve vaší obci a rychle jsem pochopil, 
že bych byl tady vítán. Poté jsem osobně 
poznal pana Šlosara a pochopil jsem, že 
TJ Sokol Hukvaldy hlídá zkušený kormi-
delník a domluvil jsem s ním mé angažmá. 
Musel jsem předložit tréninkový plán a 
představit se.

Jaké bylo Vaše rozhodování tré-novat 
tým z okresního přeboru, když víme, 
že Vaše ambice a trenérské vzdělání má 
vyšší parametry?

Rozhodnutí bylo takové že,..... konečně 
praví fotbaloví lidé.

V našem klubu působíte od ledna, jak 
byste charakterizoval A tým TJ Sokol 
Hukvaldy?

Radost s nimi pracovat.

Jak probíhá zimní příprava?
Možná historicky. Po 80ti naběhaných 

lednových kilometrech se ozývaly hlasy: „ 
promiňte, už víc nemůžu“.

Jaký herní styl budete preferovat a při- 
bližte čtenářům – našim občanům, 
jak budou vypadat zápasy pod vaším 
vedením?

Totální nasazení!

Jaké jsou vaše cíle pro jarní část sezóny, 
na co se mohou naši fanoušci těšit?

První místo.

Jak hodnotíte sportovní podmínky pro 
trénování, které na Hukvaldech máme?

Moc dobrý.

Ještě jednou děkujeme za rozhovor.

Za výbor oddílu kopané
Petr Giergiel

 ROZLOSOVÁNÍ FOTBALOVÝCH ZÁPASŮ - JARO 2017

16. kolo
Sobota 25. 3. 2017 12:30  Hukvaldy - Chlebovice

17. kolo
Sobota 1. 4. 2017 15:30  Oldřichovice - Hukvaldy

18. kolo
Sobota 8. 4. 2017 15:30  Hukvaldy - Staříč

19. kolo
Sobota 15. 4. 2017 16:00  Hukvaldy - Baška

20. kolo
Neděle 23. 4. 2017 16:00  Písek - Hukvaldy

21. kolo
Sobota 29. 4. 2017 16:30  Hukvaldy - Vojkovice

22. kolo
Neděle 7. 5. 2017 16:30  Nošovice - Hukvaldy

23. kolo
Sobota 13. 5. 2017 16:30  Hukvaldy - Metylovice
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24. kolo
Sobota 20. 5. 2017 17:00  Hukvaldy - Mosty

25. kolo
Sobota 27. 5. 2017 17:00  Hukvaldy - Návsí

26. kolo
Sobota 3. 6. 2017 17:00  Palkovice - Hukvaldy

15. kolo
Neděle 11. 6. 2017 17:00  Hrádek - Hukvaldy

14. kolo
Sobota 17. 6. 2017 17:00  Hukvaldy - Bukovec

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám krátkou zprá- 

vou přiblížil činnost hukvaldských hasičů 
za rok 2016.

Rok 2016  jsme jako každý jiný zahájili  
Výroční valnou hromadou, která se 
konala 9. ledna a dále jsme se  
22. ledna zúčastnili Výroční 
valné hromady 13. okrsku .

27. února za ranního kuro- 
pění a velkého mrazu jsme  
v počtu 12 členů vyrazili z Koz- 
lovic na Ondřejník, abychom 
obnovili tradici výstupu na tento 
kopec, a to v souvislosti s akcí  
„O rudou stužku února“. Od- 
měnou byl krásný výhled do 
okolí.

Pak  jsme  začali s přípravou 
tradičního hasičského plesu, 
který se konal v pátek 11. března, 
v sále ZŠ Hukvaldy. Účast byla 
vysoká, proto jsme ples vyhodnotili jako 
zdařilý. Mladí hasiči si podle choreografie 
Marka Mlčocha připravili kulturní vystou-
pení, což úroveň plesu ještě pozvedlo.

Během měsíce  dubna jsme začali  
s přípravou techniky a s tréninky soutěž-
ního družstva, abychom byli připraveni 
na nadcházející sezónu.

Naší první soutěží je vždy okrskové 
kolo v Požárním sportu, které se letos 
konalo v Kozlovicích. V této soutěži mezi 
sebou zápolí družstva 13. okrsku. A to 
Kozlovice, Měrkovice, Palkovice, Myslík, 
Lhotka, Rychaltice a Hukvaldy. Celkově 
jsme obsadili předposlední místo.  

Během sezóny jsme se zúčastnili asi 20 
soutěží, z nichž bylo 12 započítáváno do 
již 12. ročníku Beskydské ligy, které jsme 
účastníky od jejího vzniku.  Letos to pro 
nás byla nejhorší sezóna a v konkurenci 15 
družstev jsme obsadili celkové 15. místo, 

s 80 body. A to hlavně z toho důvodu, 
že  během sezóny došlo ke zranění dvou 
mladých členů družstva A.

Posledního dubna jsme uspořádali 
tradiční stavění máje a koncem května 
jeho kácení, které vždy spojujeme se 
smažením vaječiny.

V sobotu 6. srpna jsme uspořádali 
pohárové soutěže na Myslivecké chatě. 
Dopoledne pro mladé hasiče a odpoledne 
9. kolo Beskydské ligy. Soutěž mladých 
hasičů měla dvě kategorie, a to mladší  
a starší žáky a zúčastnilo se jí celkem 12 
družstev. Naši mladší žáci, pod vedením 
Magdy Mlčochové a Markéty Máchové 

vybojovali druhé místo. Mladší žáci se  
v loňském roce zúčastnili ještě dvou 
soutěží. Zde ještě zmíním, že letošní první 
soutěž našich mladých hasičů proběhla 
v sobotu 4. března na hasičské stanici  
v Místku. O průběhu soutěže se dočtete  

v následujícím článku od Mar- 
kéty Máchové.

V kategorii dospělých se 
bojovalo ve třech kategoriích. 
Muži, ženy a veteráni nad 
35let. Účast byla vysoká – 45 
družtev. Mimo výše zmíněná 
družstva jsme v loňském roce 
ještě sestavili dvakrát družstvo 
žen a dvakrát družstvo muži  
B a jednou družstvo muži nad 
35 let.

Kromě soutěží jsme se samo-
zřejmě podíleli i na údržbě nám 
svěřené techniky a úpravě okolí 
hasičské zbrojnice a také jsme 

byli několikrát nápomocni při zvelebování 
obce Hukvaldy.

Z těchto akcí zmíním pravidelné čiš- 
tění vpustě do Mlýnského náhonu u kozlo-
vického splavu, ve spolupráci s Honzou 
Balcárkem. Dále jsme prováděli kácení 
dřevin na Kolonii, z důvodu zajištění  lepší 
manipulace s obecní technikou při sekání 
trávy. Pravidelně jsme od jara prováděli 
sekání trávy na soutěžní trati a v okolí 
Myslivecké chaty. Ve spolupráci se školou 
a Unií rodičů jsme stavěli stany na Mejdan 
za školou a také jsme postavili vatru, při 
příležitosti lampiónového průvodu. Dále 
jsme se podíleli na zajišťování požární 

HASIČI HUKVALDY
HUKVALDŠTÍ HASIČI V ROCE 2016
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hlídky při koncertu Jaromíra Nohavici  
v amfiteátru.

V loňském roce se konečně  našemu 
sboru podařilo poslat 4 členy na víken-
dové školení velitelů zásahové jednotky 
do Jánských Koupelí. Pokládám 
přinejmenším za zdvořilé říct, že 
všichni 4 zúčastnění u zkoušek 
prospěli a osvědčení velitele 
získali.

Během roku 2016 jsme byli 
přítomni u dvou zásahů. Jed- 
nalo se vždy o spadlé stromy. 
Pro zásahy máme k dispozici 
vozidlo Avia A21, čerpadla PS8, 
PS15 a PS18, elektrocentrálu, 
motorovou pilu a dvě kalová 
čerpadla. Členská základna čítá 
55 hasičů. Z toho 31 dospělých  
a 24 mladých. Zásahová jednot- 
ka má 12 členů.

Také nesmím zapomenout zmínit, 
že tento měsíc přibude k naší technice  
nové dopravní vozidlo IVECO, které je 
pořízeno z části z dotací Moravskoslez-
ského kraje a Ministerstva vnitra a z větší 
části z obecního rozpočtu. Obci Hukvaldy 

patří samozřejmě velké poděkování. Ještě 
než se dostanu k úplnému závěru, bych 
Vás rád informoval,  že v letošním roce 
oslaví náš sbor 130. výročí od založení. 
Jedná se o jeden z nejstarších hasičských 
sborů, takže není třeba  podotýkat, že toto 

významné jubileum by si zaslou-
žilo adekvátní oslavy. Během 
letošního roku máme napláno-
váno několik akcí k oslavě tohoto 
významného jubilea, o nichž 
samozřejmě budeme vpředstihu 
informovat.  

Závěrem mi dovolte, abych 
Vám jménem hasičů z Hukvald 
popřál  mnoho úspěchů a pevné 
zdraví v roce 2017.

Za SDH Hukvaldy
Lukáš Strakoš

Hadicová a uzlová štafeta 
jsou dvě samostatné disci-
plíny započítávající se do celo-
roční hr y Plamen probíha-
jící v jednom soutěžním dni. 
První disciplínou, kterou se hra 
Plamen každoročně zahajuje, 
je podzimní Závod požárnické 
všestrannosti. O jeho průběhu 
si čtenáři Hukvaldského občas-
níku mohli přečíst v čísle 4/2016.  

Tyto „halové“ zimní disci-
plíny jsou mostem mezi venkov-
ními pod zimními,  jar ními  
a letními soutěžemi hry Plamen. 
Na jaře a v létě budou následovat 
požární útok, štafeta požárních dvojic, 
štafeta 4x60 m, štafeta CTIF a požární 
útok s překážkami CTIF. Poslední dvě 
disciplíny  jsou pro nás nové, zatím netré-
nované.

V sobotu 4. března proběhly ve 
školním a výcvikovém zařízení hasič-
ského záchranného sboru ve Frýdku-
-Místku soutěže v hadicové a uzlové 

štafetě, kterých se zúčastnilo na 350 dětí 
včetně mladých hasičů z Hukvald. V kate-
gorii mladších žáků startovalo celkem 
dvacet kolektivů SDH frýdeckomístec-
kého okresu. 

Obou štafet se účastní pětičlenná druž- 
stva, nám se opět podařilo sestavit dva 
týmy. Pravidla hadicové štafety jsou velice 
jednoduchá. Každý člen hlídky musí jednu 
hadici zapojit a jednu hadici rozpojit, 

poté se vrací zpět a vybíhá další 
člen hlídky ke sv ým dvěma 
hadicím. Jakmile doběhne za 
čáru poslední z pětice, rozhodčí 
zastaví stopky. Za předčasné 
vyběhnutí soutěžícího nebo 
za špatné zapojení či rozpo-
jení hadic jsou přičteny trestné 
sekundy k dosaženému času. 
Pokud soutěží dvě hlídky za 
jeden kolektiv SDH, výsledné 
umístění v disciplíně je dáno 
lepším dosa žený m časem. 
Hukvaldští hasiči v této disci-
plíně brali 14. místo s časem 
51.97 s, kterého dosáhli borci 

z „A týmu“. „B tým“ složený ze dvou 
druhaček a tří předškoláků zakončil 
disciplínu v čase 83.34 s., což není špatné 
vzhledem k účasti tak malých dětí. 

Uzlová štafeta je ryze technická disci-
plína. Každý člen hlídky si vylosuje uzel, 
který musí uvázat za daných podmínek 
v co nejkratším čase. Uzly se vážou 
postupně v pořadí-lodní uzel, tesařský 

UZLY A HADICE
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uzel, plochá spojka (ambulanční uzel), 
úvaz na proudnici a zkracovačka. Každý 

váže sám za sebe, bez pomocí ostat-
ních z týmu. K dosaženému času se 

přičítají trestné sekundy za nesprávně 
uvázaný uzel či předčasné vyběhnutí. 

Dosažený výsledný 
č a s  „ A  t ý m u “ 
82.75 s. znamenal 
celkové 11. místo 
v této disciplíně,  
v čase je započítaná 
penalizace 20 s. za 
nesprávně uvázaný 
uzel. Škoda, pro- 
tože chyba byla čis- 
tě v inou závodní 
trémy. Nebýt poka-
ženého očka na úva- 
zu na proudnici, be- 
reme tak 8. místo. 
Ale je to sport. Ve 
sportu není žádné 

„kdyby“. „Tým B“ bojoval s disciplínou 
velice statečně, přesto se jim podařilo 

nabrat 80 trestných sekund a zachránil je 
jediný správně uvázaný tesařský uzel. Ale 
svou porážku dokázali unést bez slziček.

Po soutěžích si děti i dospělí prolezli 
v ýcvikov ý klecov ý polygon v areálu 
Odborného učiliště požární ochrany 
pro praktický výcvik hasičů. Výcvikový 
polygon slouží k ověřování připrave-
nosti hasičů na skutečné zásahy, neboť 
umožňuje simulaci reálných podmínek, 
které mohou nastat při záchranné akci.

V průběžném pořadí hry Plamen 
jsou hukvaldští mladí hasiči na 14. místě  
z celkového počtu 27 kolektivů SDH. Je 
vidět, že se děti s každou další soutěží 
zlepšují a roste jim chuť závodit. Aby ne, 
když mají krásné nové dresy.

Markéta Máchová
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HASIČI RYCHALTICE
MASOPUSTNÍ PRŮVOD

Již třetím ročníkem masopustního 
průvodu rozveselili členové SDH Rych-
altice obyvatele obce. Letos nám počasí 

příliš nepřálo, místy i lehce pršelo, ale  
i přesto vyrazil v sobotu 18.2. průvod  
z „Juřeňáku“ přes most nad dálnicí, dolů 
ke Košicům a pak už po hlavní cestě až 
k mostu ve Sklenově a za vodou opět 
zpátky. Trasa vedla letos opačně než 
minulých letech, a to především kvůli 
bezpečnosti účastníků na hlavní cestě. 

V průvodu ani tentokrát nechyběl 
medvěd s medvědářem, který vyzýval 
hospodyně k tanci. Z dalších maškar 
zaujali farář, cikánka, kominík, vodník  
s kytarou, řezník, Marfuška a také 
dvojice Švejk a paní Müllerová. Švejk  
s harmonikou se vezl na invalidním 
vozíku a nechyběly mu ani berle a trans-
parent s nápisem „Na Sarajevo“. Je 
poznat, že lidé si už na průvod zvykli, 
chystali občerstvení pro účastníky, 
mnohdy vskutku bohaté. Čekaly nás 
koláče, vdolky, chlebíčky, obložené mísy 
či jednohubky. Velice si vážíme pohos-
tinnosti našich sousedů, všem děkujeme  
a těšíme se na další ročník. 

Markéta Kološová
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PLES S POCHOVÁNÍM BASY

Na masopustní veselí předchozího 
týdne navázal v sobotu 25.2. ples SDH 
Rychaltice s již tradičním pochováním 
basy. Na návštěvníky čekal opět zajímavý 
program, který připravil a secvičil se členy 
sboru Martin Holexa. Nechyběly hlášky 
z obce, košilaté narážky ministrantů, 
s nimiž si nezadaly ani veselé písničky 
plaček, které se tentokrát převlékly za 
lehké dívky. V úvodu programu vystoupila 

také skupinka mladých hasičů.  Pěvecké 
výkony faráře, plačky, ministrantů a kos- 
telníků doprovodila dechová hudba pod 
taktovkou Honzy Mareše.

Během samotného plesu hrála k tanci 
skupina Rebel, která vystupovala také 
na loňském letním večeru pořádaném 
našimi hasiči. K dispozici bylo bohaté 
občerstvení, večeře či zákusky. Zpes-
třením tentokrát byl bar s míchanými 

nápoji, které profesionálně připravovala 
Nikola Matulová. Po půlnoci čekala na 
účastníky bohatá tombola, v níž byl beze-
sporu nejlákavější cenou zahradní gril. 
Všem návštěvníkům děkujeme za přízeň 
a členům i nečlenům, kteří přiložili ruku 
k dílu, děkujeme za pomoc s organizací 
plesu. 

  za SDH Rychaltice
Markéta Kološová

MYSLIVCI
MYSLIVECKÝ SPOLEK HUKVALDY

Činnost mysliveckého spolku Hukvaldy 
byla v loňském roce opět bohatá a pestrá. 
Díky mírné a suché zimě byla zvěř v dobré 
kondici a naše činnost se mohla zaměřit 
na aktivity, které nesouvisí s přikrmo-
váním zvěře. 

Hned v lednu jsme uspořádali v sále 
základní školy již tradiční myslivecký 
ples, tentokrát jubilejní desátý v pořadí. 
Každý host byl přivítán uvítacím drinkem. 
Po slavnostním nástupu členů v unifor-
mách byl zahájen ples předsedou spolku.  
V jídelně se podávala myslivecká kuchyně. 
Ples byl obohacen o vystoupení a ukázky 

sokolníků a fanfáry mysliveckých trubačů. 
Tombola byla opět bohatá a spokojení 
hosté odcházeli až v brzkých ranních 
hodinách.

V měsíci březnu jsme započali s pří- 
pravou terénu na vybudování napajedla 
pro zvěř v úseku Rychaltice – Hluboké. 
Ihned poté jsme započali se samotnou 
realizací tohoto díla, neboť výkopové 
práce mohly být provedeny jen za přízni-
vých podmínek. 

V měsíci dubnu jsme provedli úklid 
části honitby od různého odpadu, který 
do přírody nepatří.  V loňském roce jsme 

se zaměřili na úsek v Rychalticích pod 
žlabem a okolním lese. Dále jsme na 
žádost obce Hukvaldy provedli ochranu 
stromků v aleji kolem cesty do Krnalovic 
před poškozením zvěří. 

V květnu bylo započato s opravou 
krytého posedu u remíze v úseku Horní 
Sklenov. Dále byla oseta dvě políčka pro 
zvěř pod horami. Toto bylo realizováno 
za přispění společnosti Beskyd Agro 
Palkovice. V tomto měsíci jsme na žádost 
OMS Frýdek – Místek zajišťovali pohoš-
tění u příležitosti konání výstavy trofejí 
zvěře v sále ZŠ – Hukvaldy. Bylo také 
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započato s odchovem bažantích kuřat  
pod kvočnami. Zakoupili jsme 50 kusů  
kuřat a po dosažení samostatnosti došlo 
k jejich volnému rozptýlení po honitbě. 

V měsíci červnu jsme měli plno práce 
s vyháněním zvěře při sklizni pícnin.  
A to z důvodu ztrát na mladé zvěři. Tato 

snaha měla v loňském roce úspěch a to 
i díky dobré spolupráci se společností 
Beskyd Agro Palkovice. Při této akci byla 
opět využita pomoc veřejnosti organi-
zovaná přes sociální sítě. V červnu bylo 
také zakoupeno 30ks kachňat kachny 
divoké, které byly vypuštěny na rybníku 
v Drážkách. Dále byla provedena celková 
rekonstrukce krytého posedu v Krnalovi-
cích - Mezi lesy.

V červenci a srpnu se členové věnovali 
lovu černé zvěře, neboť tato zvěř v letních 
měsících působí největší škody na polních 
kulturách. V průběhu těchto měsíců při 
probíhající srnčí říji nás opět navštívili 
naši myslivečtí kamarádi z družebního 
spolku z Nezamyslic, aby se zúčastnili 
lovu srnců v naší honitbě. V loňském 
roce byl tento lov úspěšný a lovci odjížděli 
domů spokojeni a plní loveckých zážitků. 

V měsících září a říjnu jsme spárkaté 
zvěři začali přikládat jadrné krmivo, aby 
zvěř byla připravena v dobré kondici na 
zimní období. Taky pro zvěř drobnou bylo 
do zásypu připraveno dostatek krmiva. 
Započali jsme s lovem kachny divoké, 

jejichž stavy jsou v poslední době stabilní  
a představují pro nás nejen lovecké zážitky, 
ale i zvěřinu potřebnou do tomboly na náš 
myslivecký ples. 

V podzimních měsících probíhal 
lov veškeré spárkaté zvěře, při kterém 
se členové věnují hlavně lovu zesláblé  
a přestárlé zvěře.

V měsíci listopadu byl naplánován hon 
na drobnou zvěř v úseku Horní Sklenov  
a Vrchy. Je to pro nás možnost nejen lovit, 
ale prožít tuto společnou akci se svými 
hosty nebo rodinou.

V honitbě Hukvaldy se 17 členů stará 
o 13 zásobníků na jadrné krmivo, 22 
krmelců na objemné krmivo a 8 zásypů 
pro drobnou zvěř a zpěvné ptactvo. Pro 
zvěř bylo připraveno 17 metráků sena, 10 
metráků mačkaného ječmene, 45 metráků 
ovsa, 5 metráků pšenice a 8 tun cukrové 
řepy. Dále bylo zakoupeno 20kg kamenné 
soli a 200kg minerálních doplňků pro 
výživu zvěře. 

Stanislav Kološ
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SPOLEČNOST ŠTAMGASTŮ HOSPŮDKY „NA KOUPALIŠTI“

Společnost Štamgastů hospůdky 
na koupališti se pravidelně schází na 
přátelská posezení, zejména u příle-
žitosti oslav svátků a narozenin svých 
členů a samozřejmě i kvůli dobře čepo-
vanému pivu Svijany několika druhů,  
v současné době podávanému příjemnou 
dvojicí provozovatelů Klárkou a Honzou. 
Zejména v poslední době nezůstává jen 
u piva, ale i u obložených mís s masnými 
i cukrářskými specialitami, které si 
sami oslavenci donesou nebo požádají 
šenkýřku Klárku. Tzv. „tvrdé jádro štam-
gastů“ se u našeho stolu schází prakticky 
každý den a  a zejména povinná je jejich 

účast na dopoledních „Schůzích“ v neděli. 
Štamgasti pořádají v průběhu roku 

nejrůznější akce spojené s vycházkami 
oborou nebo jízdou vláčkem do Kozlo-
vického pivovaru na Fojtství. U příle-
žitosti Krmáše navštěvují hospodu  
v Hájově, kterou provozuje bývalý dlou-
holetý nájemce naší hospůdky pan Petr 
Kuchař. 

Pravidelně v areálu „Koupaliště“ sta- 
víme 30. dubna vysokou Májku, smažíme 
vaječinu, jindy si zase pochutnáme na 
vynikajících ovarových kolenech a klobás-
kách. Mnozí z nás se již mnoho let také 
rádi chodí pobavit na Myslivecký ples 

a kromě dobré zábavy 
vyhrát i řadu cen 
v jeho tombole.Ti, 
kterým to zdravotní 
stav dovoluje, se 
každoročně účastní 
jarního i podzim-
ního „Pochodu po 
z ar o s t lé m cho d -
níčku“, pořádaného 
místním K lubem 
českých turistů ne- 
bo na konci roku 
navštív í kapli na 
Radhošti.

Ženská část zase navštěvuje kulturní 
akce, a to jak v naší obci, tak i v okolí, ať 
už se jedná o festival Janáčkovy Hukvaldy 
nebo divadelní představení v Ostravě. 
Někdy si zajedou i na výlet, např. do 
hostince Maralák v Kunčicích pod Ondřej-
níkem.

I když průměrný věk štamgastů vysoce 
překračuje šedesátku, připojují se k nám 
každoročně postupně i další.

Luboš Drlík a Hanka Volná
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ROZHOVOR S RADIMEM DRLÍKEM – JEZDCEM A MANAŽEREM TÝMU 
RD RACING TEAM

Enduro je motocyklový sport, při němž 
je úkolem jezdce na motocyklu projet 
terénním úsekem v co nejkratší době.

Závodí se na přírodní trati s hlinitým 
nebo hlinitopíčitým povrchem na speci-
álním motocyklu, který musí splňovat 
nutnou v ýbavu pro silniční provoz. 
Trať se skládá z testů a přejezdů. Testy 
jsou na vytyčené trati a měří se na nich 
čas průjezdu. Testy bývají nejčastěji ve 
formě cross testu ( jezdí se po vytyčené 
motokrosové trati nebo na louce) či 
enduro testu (kdy se jezdí velmi náročný 
terén s prudkými výjezdy a sjezdy).  
U přejezdů se neměří čas, ale je nutno 
dojet ve stanoveném čase na start dalšího 
testu. Na přejezdové trase jsou kontrolní 
místa, která jezdec nesmí vynechat, 
jinak dostává trestné body, nebo hrozí 
vyloučení ze soutěže. Přejezdové trasy 
mohou vést i po běžných komunika-
cích nebo obcemi, kde závodník musí 
dodržovat pravidla silničního provozu.                                                                         
Slovo enduro je odvozeno z anglického 
endurance (výdrž).

Také naše Hukvaldy mají v tomto 
sportu svého zástupce. Je jím Radim 
Drlík, úspěšný jezdec a manažer týmu 
RD racing team. Před zahájením sezóny 
2017 odpověděl na pár otázek, které 

pro něj připravil člen 
redakční rady Huk- 
valdského občasníku 
Karel Šlosar.

 
Co Tě na tvém spor- 
tu nejvíce přitaho-
valo, jaké byly tvoje 
začátky a na čem jsi 
začínal?

V ů n ě  b e n z í n u  
a adrenalin je magnet 
co většinou přitahuje 
všechny v motoris-
tickém sportu.

Začínal jsem ve 
13 letech, kdy jsem se přerodil z leteckého 
modeláře a začal stavět první terénní 
motorku. Jako základ posloužil snad jako 
 v té době všem Jawa-pionýr 50. Tak, že 
plechy do šrotiště, řezalo se, svařovalo až  
z toho vylezlo něco podobného terénní 
motorce a na tom se začalo jezdit. Do 
nástupu na vojnu jsem se věnoval moto-
krosu, pak byla pauza a potom asi od 1998 
jsem se přeorientoval na enduro. Od roku 
2003 sem se  tomu začal věnovat profe-
sionálně a založil závodní team Rd racing, 
kterým prošlo za celou historii kolem 30 
jezdců všech věkových kategorií.

Jak vypadá příprava a jak trénuješ?
Jaký je trénink? Zimní příprava je asi 

nejtvrdší. Pondělí, středa, pátek - Lysá 
hora na čas.

Což je z Malenovic od Borové 13 km cca 
2hodiny 15 minut tam a zpět z převýšením 
kolem 800 metrů. Tam makáme na doraz.

Nebo když nevyjde čas, tak běh alespoň 
8 km. Protože fyzička je základ, a bez ni 
by nikdo neodzávodil ani kolo. Cely závod 
když chcete vyhrávat, se jede na doraz  
a tepová frek vence jde třeba pořád  
160 -180.  Úterý a čtvrtek pak fitko a bazén 
nebo sauna jako relax.

Sezóna začíná vždy koncem března,  
tak že potom ještě přibude trénink na  
motorce a většinou každý pátek ráno  
odjezd na závody a v neděli nazpět.

Jaký je tvůj největší sportovní  úspěch  
a kterého úspěchu si nejvíce ceníš?

Jeden z nejtěžších byl závod Mistrovství 
světa enduro na Slovensku v roce 2006, kde 
jsem skončil na 24. místě, kdy jsme oba dva 
dny startovali kolem 9 ráno a v cíli jsme byli 
v 18 hodin večer. Bylo to jako na Dakaru…
Jinak pódiových umístěni v první trojce  
jsem už v Česku a na Slovensku nasbíral  
přes 500. A to i celkové umístění v letech, 
kdy jsem se několikrát stal vítězem sezony, 
vícemistrem atd.

Loňská sezóna začala zlomeninou ruky 
před prvním závodem, ale i tak dopadla jak 
nejlépe mohla.

1.místo mistrovství republiky 
- enduro 

1.místo mistrovství republiky 
-  cross country

1.místo mistrovství republiky enduro 
družstev, vše momentálně už v kategorii 

veterán OPEN

Jak se pozná dobré ( bezpe čné )
vybavení?

Vybavení je relativní, i když máme 
všechny chrániče a přilbu, tak při těžkém 
pádu to  zlomeninám nezabrání…
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U koho jsi našel největší oporu?
Největší oporou je samozřejmě 

rodina a manželka. Přes sezonu 
mě vidí od pondělí do čtvrtku 
 a zbytek závodím.

Bolí moc tenhle sport?
Někdy to fakt i bolí, třeba 

sešroubovaná levá noha, to bylo 
asi nejtěžší zranění. Pak proti 
tomu zlomeniny žeber co jsem měl, 
zlomeniny zápěstí, dlaně atd. jsou 
jen lehká zranění. Pohmožděniny 
se ani nepočítají……

A co tě čeká v nové sezóně?
Nová sezóna 2017 odstar-

tuje poslední víkend v březnu. 
Před tím musíme ještě stihnout 
soustředění, podle počasí bud  
v Madarsku, nebo někde v teple 
teplo a bez sněhu.

Letos opět celý seriál mist-
rovství republiky Enduro a cross 
country v Česku, v plánu jsou 
Pohárové závody a podle času  
i  n ě ja k ý  zá vo d  Mistro vst ví  
Slovenska.

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL JANÁČKOVY HUKVALDY 2017

Již 24. ročník velkého svátku klasické 
hudby se uskuteční na Hukvaldech 
od 23. června do 9. července. 
Devět koncertů se sice může 
na první pohled zdát málo, ale 
programová pestrost a interpre-
tační kvalita hostujících umělců  
a souborů je skutečně festiva-
lová. Navíc mnohé hosty čeká 
na Hukvaldech jejich „Janáč-
kovská premiéra“.

Tradiční slavnostní zahájení 
na hradě bude patřit žesťům 
N á r o d n í h o  d i v a d l a  B r n o  
a mladým studentům herectví 
J a n á č k o v y  k o n z e r v a t o ř e  
v Ostravě. Janáčkovy melodie 
prolnou skladatelov y text y 
vážící se právě k jeho rodným 
Huk valdům. Z nedalekého 
Fr ýdlantu pochází světová 
housl ist k a Hana Kot ková, 
která se věnuje interpretaci 
skladeb pro sólové housle. Těmi 
rozezní krásný prostor kostela 
sv. Maxmiliána 24. čer vna 
odpoledne. A pr vní festiva-
lový víkend uzavře komorní 
opera jednoho z nejznáměj-
ších barok ních hudebních 
veli kánů Antonia Vivaldiho. 
Olomoucký soubor, specia-

lizující se na provádění barokních oper,  
Ensemble Damian provede na hradě  

skladatelovu komorní operu La Senna 
festeggiante. Druhý festivalový víkend 

začne pátečním hudebním 
nokturnem. Po loňském velkém 
úspěchu zařadili pořadatelé 
do programu opět oblíbené 
melodie Mistrů 18. a 19. století 
a rozhodli se lahodný zvuk 
smyčcových nástrojů obohatit 
o lesní roh, který do obory roz- 
hodně patří. Zahraje na něj nej- 
hezčí a hlavně nejúspěšnější 
mladá česká hornistka Kateřina 
Javůrková. Každý návštěvník 
koncertu opět obdrží sklenku 
červeného vína.

Rychaltický kostel je spojen  
s osudy malého Leoše Janáčka,  
a proto mu festival zůstává věr- 
ný i letos. Vynikající slovenská 
varhanice Bernadeta Šuňavská, 
působící především v Německu, 
speciálně na přání festivalu 
upravila dvě části Janáčkova 
Zarostlého chodníčku a navíc 
doprovodí excelentního trum-
petistu Nikolaose Grigoriadise.

Nedělní hudebně taneční 
odpoledne uzavřou v hukvald-
ském amfiteátru Lašské tan- 
ce Leoše Janáčka v podání 
souboru Hlubina. S výběrem 
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ze Slovanských tanců Antonína Dvořáka  
a Uherských tanců Johannesa Brahmse  
v nastudování dirigenta Tomáše Braunera 
vystoupí Plzeňská filharmonie. Tentokrát 
zatančí mladé baletky Janáčkovy konzer-
vatoře v Ostravě.   

Závěrečné tři dny MHF Janáčkovy 
Huk valdy budou patř it pražskému 
klavírnímu Orbis triu, které vystoupí  
v sále ZŠ L. Janáčka, českému souboru 
Těšínského divadla, jenž přijede se 
skvěle vypraveným lidovým muzikálem 
Kubo, hraným a zpívaným v originálním 

dialektu, a Filharmonii B. Martinů 
Zlín. Ta festival společně s violonce-
llistkou Michaelou Fukačovou a diri-
gentem Stanislavem Vavřínkem v neděli 
9. července v hukvaldském amfiteátru 
uzavře.    

Máme se na co těšit, bude co a koho 
poslouchat, určitě přijďte!

Vstupné XXIV. ročníku Mezinárod-
ního hudebního festivalu Janáčkovy 
Hukvaldy

Dospělí 200 Kč. Senioři nad 65 let, 
studenti po předložení studentského 

průkazu, ZTP, ZTP/P včetně doprovodu 
100 Kč.

Občané Hukvald budou mít vstup na 
produkce do obory zdarma.  Elektro-
nický předprodej vstupenek bude zahájen  
1. 4. 2017.

Organizátoři se těší na vaši návštěvu.

Mgr. Jaromír Javůrek, Ph.D 
ředitel Mezinárodního hudebního 

festivalu Janáčkovy Hukvaldy

PĚVECKÉ SYMPOSIUM 

Na Hukvaldech se ve dnech 29. – 30. 
dubna 2017 uskuteční Pěvecké sympo-
sium. Je věnováno zejména písňové tvorbě 
Leoše Janáčka.

Symposia se zúčastní všichni bývalí 
i současní žáci doc. Drahomíry Míčkové 
(dlouhodobě vyučovala a byla uznávanou 
pedagožkou sólového zpěvu na Janáč-
kově konzervatoři Ostrava a na Katedře 
umělecko-pedagogické Institutu pro 
umělecká studia – tedy dnešní Fakultě 
umění OU v Ostravě). Dodnes vyučuje 
zpěv na Lidové konzervatoři a Múzické 
škole v Ostravě, která je garantem tohoto 
setkání. Mezi její žáky patří např. Ivo 
Hrachovec (sólista pražského Národ-
ního divadla), Zuzana Fišerová (sólistka, 
jež je u nás známá hlavně svou interpre-

tací písňové, operní 
a oratorní tvorby), 
Kamila Mazalová 
(sól ist k a s větově 
významných hudeb-
ních těles – Colle-
gium 1704, Tibur-
t i n a  E n s e m b l e , 
Ensemble Phoenix 
Munich či Musica 
Aeterna) a mnoha 
dalších. Samozřejmě 
b u d o u  p ř í t o m n i  
i významní hosté – 
hudební pedagogové, 
hlasoví odborníci, 

umělci, ředitelé škol apod., kteří se 
budou podílet i na odborných debatách 
věnovaných přede-
vším Janáčkovu dílu 
a jeho interpretaci. 
Náplní tohoto dvou-
denního set k ání, 
konaného pod záš- 
titou starosty obce 
H u k v a l d y  p a n a 
Luďka Bujnoška, je 
jedinečný koncert, 
ale i návštěva pa- 
mátníku Leoše Ja- 
náčka, hrobu jeho 
r o d i č ů  č i  s o c h y 
Lišky Bystroušky. 

V sobotu 29. 4. se od 15 hodin v sále ZŠ 
a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy uskuteční 
koncert komponovaný z několika částí. 
Zahájí ho prof. Rudolf Bernatík, klavírista 
a zakladatel hudebního vysokého školství 
v Ostravě, a to Janáčkem! Následující 
část bude věnována sbírkám Moravská 
lidová poesie v písních, Ukvalská lidová 
poesie a Slezské písně (proloženým 
verši lidové poezie). V dalších částech 
zazní písně a árie světových skladatelů  
v sólovém podání členů bývalého souboru 
Pěveckého kolegia Ostravské univer-
zity a stávajícího souboru Collegium 
cantorum. K vystoupení byli přizváni 
i mladí handicapovaní umělci z Múzické 
školy v Ostravě. Těšit se můžete na operu 
i muzikál! Koncert zakončí vystoupení 
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dvou pěveckých souborů – smíšeného 
pěveckého sboru Carmen ze Zábřehu na 
Moravě (sbormistr MgA. et Mgr. Karol 
Ozorovský) a dívčího vokálního souboru 
ADASH (sbormistr doc. Tomáš Novotný).

Program koncertu je velmi pestrý. 
Diváci mohou pr ůběžně př icházet  
a odcházet, účastnit se částí, které je 
zajímají. Slovem bude provázet doc. 

Drahomíra Míčková. Diváci se dovědí 
nejen informace o programu, ale také  
o jednotlivých účinkujících, jejich kore-
petitorech a hostech. Jelikož se všichni 
účinkující setkají až v uvedený den, 
celé symposium, včetně koncertu, bude 
ojedinělé i svou atmosférou plnou dojetí  
a vzpomínek na letitá společná vystupo-
vání všech zúčastněných.

Koncert je přístupný veřejnosti. Přidej-
te se k tomuto významnému setkání osla-
vujícímu nejvýznamnějšího hukvaldského 
rodáka!

Kateřina Svobodová

SMVAK
JARO SE BLÍŽÍ! SLEDUJTE KVALITU VODY VE SVÉ STUDNI

Kvalita vody ve studních se mění také 
v závislosti na klimatických faktorech. Po 
jarním tání je potřeba stejně jako po povod-
ních nebo při suchu zkontrolovat, jakou 
vodu ze studně pijeme

Ostrava 3. 3. 2017 - Správná péče  
o kvalitu vody ve studni může předejít  
zdravotním komplikacím z nežádoucích 
látek, které v ní mohou být přítomny.  Není 
odpovědné spoléhat pouze na naše smysly, 
které nejsou v řadě případů schopny na 
rozdíl od laboratorních analýz přítomnost 
nevhodných látek ve vodě zachytit.

Zhruba 90 % lidí v České repub-
lice je zásobováno vodou z veřejných 
vodovodů. Stačí otočit kohoutkem a teče 
prakticky neomezené množství vody  
v naprosté většině případů v dobré kvalitě. 
Zbývajících 10 % obyvatel je závislých na 
vodě z veřejných nebo domovních studní. 
Další zhruba pětina obyvatelstva používá 

vodu ze studní na chalupách, chatách o 
víkendech a na dovolené.

Společnost Aqualia infraestructuras 
inženýring (AII) doporučuje před pří- 
chodem jara majitelům studní provádět 
nejen pravidelné čištění a údržbu studny po 
zimním období, ale také věnovat pozornost 
kontrole kvality svých zdrojů. 

Lidé využívající studny často nevěnují 
pozornost tomu, zda je jejich voda zdra-
votně nezávadná a nepředstavuje pro ně 
zdravotní riziko. Platná legislativa jim 
pravidelné kontroly v případě, že využívají 
pitnou vodu ze studny jen pro své potřeby, 
nepřikazuje. Podle expertů je ale potřeba 
kvalitu vody ve studních pozorně sledovat 
a minimálně jednou ročně nechat ověřit 
experty. Nejvhodnější období je právě nyní, 
kdy končí zima a roztál sníh, který zvyšuje 
hladinu podzemní vody. 

„Laboratorní analýza dokáže díky 

chemickým a mikrobiologickým para-
metrům vody odhalit zdroje znečištění 
přírodního původu, ale i chemické konta-
minace ze zemědělství a průmyslu. Na 
základě přesných výsledků analýz lze 
navrhnout opatření, která pomohou  
k dosažení vyhovující kvality vody,“ říká 
vedoucí laboratoří společnosti AII Lucie 
Chlebková. 

Špičkově vybavená Centrální labo-
ratoř společnosti v Ostravě-Mariánských 
Horách poskytuje komplexní služby pro 
měření kvality vody. Ročně vyhotoví více 
než 6 000 vzorků, přičemž čtvrtina z nich je 
komplexně monitorována podle 90 různých 
kvalitativních kritérií.

„Provádíme chemické, mikrobiolo-
gické, biologické i senzorické zkoušky 
všech typů vod. Kromě naší akredito-
vané Centrální laboratoře působíme  



– 37 –

SMVAK - VŠEOBECNÉ PODMÍNY

Naše společnost zveřejnila na svých 
internetov ých stránkách dokument  
s názvem Všeobecné podmínky pro zpra-
cování projektové dokumentace, realizaci 
a napojení vodovodní přípojek na vodovod 
a zahájení dodávek pitné vody z něj. 

 Stejně tak jsou na našich interneto-
vých stránkách ke stažení Všeobecné 
podmínky pro zpracování projektové 
dokumentace, realizaci a napojení kana-
lizačních přípojek na kanalizaci, zahá- 
jení odvádění odpadních vod kanalizací  

a udržování kanalizačních přípojek. (http://
www.smvak.cz/documents/). Oba mate-
riály jsme zpracovali do přehled- nější  
a modernější podoby, aby co nejlépe plnily 
svůj účel.

Mgr. Marek Síbrt

v regionu také v areálech čistíren odpad-
ních vod v Havířově, Třinci, Novém Jičíně 
a Opavě, kam je možné vzorky odpadní 
vody dovézt, nebo v areálech úpraven vod  
v Podhradí u Vítkova a Nové Vsi u Frýd- 
lantu nad Ostravicí, kde rovněž přijímáme 
vzorky pro rozbory pitné vody,“ vysvětluje 
Chlebková.

Co má vliv na kvalitu vody ve studni?
• Klimatické faktory – tání sněhu, 

povodně, sucho

• Materiál využitý pro stavbu stud- 
ny, vrty a  rozvody vody

• Okolní prostředí – možná kontami-
nace například ze zemědělské nebo 
průmyslové činnosti

• Geologické nadloží – může mít 
vliv na přítomnost manganu, železa 
a dalších kovů – je možné využít 
kvalitní filtry

Veškeré další informace lze najít na 
webu www.ai-inzenyring.cz 

Národní dům Brušperk
V galerii Výtvarného centra Chagall v Brušperku bude v období 

od 11. května 2017 do 29. června 2017 probíhat výstava obrazů Jana Václava Sládka.  
Vernisáž proběhne ve čtvrtek 11. května v 17 hodin.

POZVÁNKA
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S lidovou hudbou
na kraj světa!

koncert dvou hudebních těles 
představí posluchačům lidovou kulturu 

z České a Chilské republiky, z Estonska i Izraele 

neděle 9. dubna 2017, 16.00 hodin

sál Základní a mateřské školy Leoše Janáčka
na Hukvaldech, vstupné 80 Kč

Účinkují: 
Cimbálová muzika Pramínky (Kopřivnice)
          Danube trio  (Chile - Estonsko - Izrael) 
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Tady jsme doma

koncert tří kopřivnických cimbálových muzik

Pramínky, Buriánek a Malý Buriánek

neděle 30. dubna 2017, 16.00 hodin

Kulturní dům Kopřivnice, vstupné 80 Kč

Quasi improvvisato?

koncert složený z tvorby maďarských 
a islandských skladatelů

neděle 14. května 2017, 16.00 hodin

Zámecký sál U Písařů, Štramberk, vstupné 100 Kč

Účinkují:  
Gabriela Jílková (Hukvaldy) – cimbál

Auður E. Erlendsdóttir (Island) klarinet

více informací na www.cimbalistka.cz
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PO MNĚ TMA 2
AUTORSKÉ ČTENÍ NEKONVENČNÍ POESIE A PRÓZY

VLADANA FUCHSOVÁ & ADAM BILL & MAZY &
TOMÁŠ MÍČEK & FILIP BENKE & NEKLAN &

PAVEL KOHN (hudba) & křest Neklanovy nové knihy

 HOSPŮDKA NA KOUPALIŠTI

DOLNÍ SKLENOV

SOBOTA 6. KVĚTNA 2017 OD 16 HOD.
V případě hezkého počasí se akce uskuteční venku i s

táborovým ohněm a opékáním! / Vstupné dobrovolné.IN
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