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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE HUKVALDY.

Rada obce se ke svým jednáním sešla ve dnech 20.3., 10.4., 3.5. a 22.5.2017 a projednala a schválila:
1.  uzavření smlouvy o dílo  s Ing. Michalem 

Slaninou z Frýdku-Místku na vypraco-
vání projektové dokumentace na chodník 
parkoviště Hukvaldy – Drážky, za cenu 
146 000,- Kč (není plátce DPH).

2. uzavření smlouvy o poskytnutí fi- 
nančního daru s Českomoravskou 
mysliveckou jednotou Frýdek-Místek  
o poskytnutí peněžního daru ve výši  
5 000,- Kč.

3. uzavření smlouvy o spolupráci při zajiš-
ťování dopravní obslužnosti se Statu-
tárním městem Frýdek-Místek, ČSAD 
Frýdek-Místek o poskytnutí finančního 
příspěvku na provozování linky městské 
hromadné dopravy ve výši 228 800,- Kč 
na období leden - prosinec 2017.

4. uzavření  smlouvy o veřejných službách 
v přepravě cestujících, poskytnutí 
kompenzace za veřejné služby a o orga-
nizačním zajištění dopravní obslužnosti 
se společností ARRIVA Morava a.s.  
o zajištění dopravní obslužnosti  
a poskytnutí úhrady prokazatelné 
ztráty, vzniklé plněním závazku, ve výši 
63 513,- Kč na období leden - prosinec 
2017.

5. uzavření smlouvy o dílo HUK17_SOD 
se společností DIGIS na aktualizace dat 
programu AMEServer a ObčanServer, 
vyhotovení pasportu místních komuni-
kací a dopravního značení za celkovou 
cenu 161 777,- Kč vč. DPH.

6. navýšení původní cenové nabídky 
Ing. Miroslava Klicha z Kunčiček  
u Bašky za geodetické a projekční práce 
na stavbu „Rozšíření vodovodní sítě  
v Krnalovicích“ o 55 000,- Kč (původní 
cena 140 000,- Kč + 10 000,- Kč správní 
poplatky). Důvod navýšení je rozšíření 
původní objednávky na více nemovitostí

7.  cenovou nabídku Ing. Miroslava Klicha 
za geodetické a projekční práce na 
stavbu „Vodovod na hřbitově v Rychal-
ticích“ za cenu 62 000,- Kč bez DPH.

8. př ijetí  ú č elové investič ní  dotace  
z Moravskoslezského kraje v rámci 
dotačního programu  „Podpora obnovy 
a rozvoje venkova Moravskoslezského 
kraje 2017“ výši 300 000,- Kč, což činí 
13,99 % celkových skutečně vynalože-
ných uznatelných nákladů na realizaci 
projektu „Výměna osvětlení v ZŠ a MŠ 
Leoše Janáčka Hukvaldy v objektu 
„U“-pavilon 01“ 

9. př ijetí  ú č elové investič ní  dotace  
z Moravskoslezského kraje na pořízení 
dopravního prostředku pro jednotku 
požární ochrany sboru dobrovolných 
hasičů obce Hukvaldy – Rychaltice ve 
výši 225 000,- Kč.

9. uzavření Příkazní smlouvy se  společ-
ností SELLER Moravia s.r.o Ostrava 
na přípravu a realizaci výběrového 
řízení na zakázce malého rozsahu 
- „Pořízení auta pro JSDH Rychalti-
ce-Hukvaldy“, za cenu 26 620,-Kč vč. 
DPH.

10.  podání žádosti o dotaci z IROP - Infra-
struktura pro vzdělávání: základní 
školy – Integrované projekty ITI, číslo 
výzvy 6, na projekt „Vybavení odbor-
ných učeben - přírodní vědy, dílny“.

11. cenovou nabídku firmy Zemní práce - 
Jaromír Blažek z Čeladné na opravu 
prostranství před hasičskou zbrojnicí 
na Hukvaldech, za cenu 49 041,- Kč, 
vč. DPH.

12.  cenovou nabídku společnosti Skanska, 
a.s., z Ostravy na provedení oprav 
povrchu místních komunikací v délce 
700 m, o celkové ploše 2 300 m2, za 
celkovou cenu 310 500,- Kč bez DPH. 
Jedná se o komunikaci kolem kabin  
u fotbalového hřiště a komunikaci do 
Řehůvky.

13. cenovou nabídku Petra Koliby, Palko-
vice 480, na provedení opravy brány 
na hřbitově na Hukvaldech za cenu  
35 0 0 0,- Kč (není plátce DPH),  
+ 10 000,- Kč na provedení zednických 
 prací.

14. cenovou nabídku včetně realizace na 
provedení dosadeb ovocných dřevin  
v aleji z Rychaltic směrem na Krna-
loviceza cenu 21 700,- Kč bez DPH  
Ing. Ivanem Tachezym z Ostravy.

15. cenovou nabídku na provedení nátěru 
stožáru ve dvoře obecního úřadu od 
firmy SKY PERNICA z Ostravy za cenu 
96 500,- Kč bez DPH.

16. cenovou nabídku včetně realizace díla 
studie dopravního řešení (chodníky) na 
křižovatce pod hukvaldským kopcem – 
rozcestí směrem na Kozlovice od firmy 
JACKO, projekty – vozovky z Ostravy  
za cenu 54 450,- Kč vč. DPH.

17.  cenovou nabídku včetně realizace díla 
„Výměna osvětlení v ZŠ a MŠ Leoše 
Janáčka Hukvaldy, objekt „U“- pavilon 
01“, od firmy EB – Elektro Bartoš  
z  Frenštátu pod Radhoštěm za cenu 
1 366 132,- bez DPH.

18. cenovou nabídku na provedení opravy 
střechy na budově ve dvoře Obecního 
úřadu Hukvaldy od Ivo Elischera  
z Hukvaldy, cena 98 700,- Kč

19.  předloženou cenovou nabídku od 
společnosti AGPOL z Olomouce na 
provedení „Studie revitalizace Mlýn-
ského náhonu v k.ú. Sklenov v obci 
Hukvaldy“, za cenu 84 000,- Kč bez 
DPH.

20. přijetí účelové dotace z Moravsko-
slezského kraje na realizaci projektu 
„Hukvaldské obrazy Jana Václava 
Sládka“ ve výši 50 % celkových skutečně 
vynaložených nákladů, maximálně do 
výše 108 000,- Kč.

21.  uzavření darovací smlouvy s Mysli-
veckým spolkem Hukvaldy o poskytnutí 
daru ve výši 10 000,- Kč.

22. uzavření darovací smlouvy s ZO ČSV 
Rychaltice o poskytnutí daru ve výši  
3 000,- Kč.

23.  uzavření darovací smlouvy se společ-
ností Podané ruce – osobní asistence  

INFORMACE Z OBCE
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Vítání  nových občánků do svazku 
obce Hukvaldy má v naší obci dlouholetou 
tradici a uskutečňuje se většinou dvakrát 
ročně, podle počtu narozených dětí. 
Letošní první vítání se konalo v sobotu  
8. dubna 2017 v obřadní síni Obecního 
úřadu na Hukvaldech. Tohoto slav-
nostního aktu se zúčastnilo všech osm  
pozvaných dětí se svými rodiči, prarodiči  
i sourozenci: Sofie Opělová, Markéta 
Chromčáková, Nella Opělová, Daniel Kočí,  
Rostislav Drlík, Dominik Černý, Sofie 
Hartenbergerová, Lucie Pojslová. Děti 
obdržely malý dárek v podobě hezké knížky, 
DVD s nahrávkou z akce, soubor fotografií  

z Frýdku-Místku o poskytnutí daru 
z rozpočtu obce Hukvaldy ve výši  
15 000,- Kč.

24.  uzavření darovací smlouvy s Futsalovým 
teamem Růžové tlapičky z Hukvald  
o poskytnutí daru ve výši 20 000,- Kč.

25.  Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice 
schválit kompletní zadávací dokumen-
taci, vč. výzvy a návrhu smlouvy o dílo 
na veřejnou zakázku „Obec Hukvaldy 
– splašková kanalizace II. etapa - 
projektová příprava stavby“, kompletní 
zadávací dokumentaci, vč. výz vy  
a návrhu smlouvy o dílo na veřejnou 
zakázku „Rozšíření splaškové kanali-
zace v obci Hukvaldy“, „Koordinátor 
BOZP na stavbě Rozšíření splaškové 
kanalizace v obci Hukvaldy“, Autorský 
dozor na stavbě Rozšíření splaškové 
kanalizace v obci Hukvaldy“, Technický 
dozor na stavbě Rozšíření splaškové 
kanalizace v obci Hukvaldy“.

26. podání žádosti o dotaci  na územní 
studii veřejného prostranství  prostřed-
nictvím obce s rozšířenou působností 
(poskytovatel dotace Ministerstvo pro 
místní rozvoj) a zadání vypracování 
studií architektonického řešení využití 
bývalého hukvaldské dvora studentům 
Vysoké školy báňské v Ostravě

27.  cenovou nabídku včetně realizace díla 
- vytištění knihy „Hukvaldské obrazy 

Jana Václava Sládka“ od CZECH 
PRINT Center a.s. za cenu 156 200,- 
Kč vč. DPH.

28. cenovou nabídku včetně realizace díla - 
zatravnění plochy v areálu Hospůdky na 
koupališti od firmy Rostekvete.cz s.r.o., 
Rychaltice 132  za cenu 78 600,- Kč  
vč. DPH.

29.  předloženou cenovou nabídku od Ivo 
Elischera, Hukvaldy 103, na zhotovení 
přístřešku nad vchodem do hasičské 
zbrojnice na Hukvaldech za cenu  
24 900,- Kč, není plátce DPH.

30. cenovou nabídku včetně realizace díla -  
zpracování projektové dokumentace na 
výstavbu WC na parkovišti na Hukval-
dech od firmy PROJEKTY STATIKA 
z Frýdku-Místku za cenu 59 900,- Kč 
(není plátce DPH).

31.  cenovou nabídku včetně realizace díla 
- Zpracování projektové dokumentace  
na Most ev.č. HU-M11 přes řeku Ond 
řejnici v obci Hukvaldy (u lakovny 
č.p.97) od Ing. Jaromíra Dybala z Valaš-
ského Meziříčí za částku 296 450,- Kč  
vč. DPH  

32. uzavření smlouvy o dílo s firmou EB 
– Elektro Bartoš z  Frenštátu pod 
Radhoštěm na realizaci díla „Výměna 
osvětlení v ZŠ a MŠ Leoše Janáčka 
Hukvaldy, p.o. objekt „U“ - pavilon 01“, 
za cenu 1 366 132,-  Kč, bez DPH.

33. uzavření smlouvy o dílo s firmou SKY 
PERNICA z  Ostravy na nátěr stožáru 
u obecního úřadu Hukvaldy za cenu 96 
500,- Kč bez DPH.

34. uzavření rámcové smlouvy s firmou Jan 
Slabý, Brušperk, 739 44. Předmětem 
smlouvy je provádění drobných zakázek 
na základě objednávky. Platnost 
smlouvy je do 05/2019.

35  uzavření smlouvy o dílo s Ivo Elis-
cherem, Hukvaldy 103 na provedení 
opravy střechy ve dvoře obecního úřadu 
Hukvaldy, za cenu 98 700,- Kč, není 
plátce DPH.

36.  uzavření Dodatku č. 2 přílohy č. 1/2017 
ke smlouvě o dílo s Frýdeckou skládkou 
a.s. z Frýdku-Místku o rozšíření sběrné 
sítě separovaných odpadů o 2 ks nádob 
na plasty, 2 ks nádob na papír a 1 ks 
nádoby na barevné sklo.

37.  uzavření smlouvy o dílo s firmou DRŽÍK 
s.r.o. z Ostravy-Vítkovic na vybudo-
vání kontejnerového stání na Horním 
Sklenově za cenu  94 508,- Kč vč. DPH.

38.  rozhodla ponechat stávající systém 
výběru parkovného na obecním parko-
višti na Hukvaldech až do doby jeho 
komplexní rekonstrukce.

Ivana Hrčková, místostarostka

JARNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ



– 6 –

a každá maminka květinu a rodiče se pode-
psali do pamětní knihy. Součástí uvítání 
nových občánků bylo jako tradičně pásmo 
písniček, básniček a říkadel dětí Základní  
a Mateřské školy Leoše Janáčka pod 
vedením paní učitelky Radmily Křenkové 

a projev místostarostky obce Ing. Ivany 
Hrčkové.

Podle rozhodnutí Zastupitelstva obce 
Hukvaldy každé nově narozené dítě také 
dostává peněžní dar v hodnotě 2 000 

korun, které si vždy rodiče při předložení 
rodného listu mohou vyzvednout přímo na 
Obecním úřadě na Hukvaldech.

Marta Sobotíková, 
matrikářka

MIZEJÍCÍ DOMY
HISTORIE

Mění se příroda, mění se 
lidské osudy, mění se krajina 
kolem nás, mění se vzhled 
obcí. Tu něco přibude – nově se 
postaví, tu se zase naopak něco 
zbourá, to aby staré ustoupilo 
novému.

To platí  v plné míře o do- 
mech. Tady mám na mysli tu 
historii domů novější. 

Třeba v Rychalticích. Počát-
kem 60. let minulého století, 
kdy se na křižovatce v Rych-
alticích stavěl na silnici I/48 
nadjezd, zmizelo hned několik 
domů. Zbourána byla takzvaná 
Rožnovského vila, která měla 
číslo popisné 166. Byla posta-
vena počátkem 40. let minulého 
století panem Bohuslavem 
Rožnovským. Sídlila v ní od 
července 1948 četnická stanice, 
která byla do té doby jako 
společná s Hukvaldy umístěna 
na Hukvaldech.  Od října roku 
1956   byla v 1. patře svatební 
obřadní síň, a to jak pro Rych-
altice, tak i pro Sklenov, což 
tehdy byly Hukvaldy, Dolní  
i Horní Sklenov. Před tím byla, 
když bylo uzákoněno uzavírat 
s ňat k y  c i v i l n í ,  um í s t ě na  
v budově školy Mládeži. Byla tam umístěna 
i úřadovna MNV. 

Číslo popisné 166 bylo později přene-
seno na bytový dům postavený mezi čp.  
29 a sodovkárnou Františka Bujnocha.

Číslo popisné 34 přímo na křižo-
vatce bylo další stavbou odstraněnou 
v souvislosti se stavbou nadjezdu. 
Toto číslo se uvádí již v soupise domů, 
kter ý pořídil pan A lois Tomančák,  
v urbáři z roku 1785-1787. Jeho vlastníkem 

byl malý domkář, který byl 
povinen pěší robotou v rozsahu 
13 dnů a také kontribucí (daní) 
6 krejcarů ročně. V soupise 
z roku 1848 se jako vlastník 
uvádí paní Marie Rožnovská  
a domek byl dřevěný. 

S i l n i c e  k o l e m  t o h o t o 
domku ve směru na Ostravu 
se prudce svažovala, takže 
průčelí bylo v úrovni silnice 
na Místek, kde byla také auto-
busová zastávka směrem na 
Příbor, vzadu v suterénu  byla 
prodejna tabákových výroků , 
kam se muselo chodit po scho- 
dech. Prodávala tam paní 
Vantuchová. 

Třetím objektem byla ko- 
várna pana Antonína Kováříka, 
která byla postavena v roce 
1935 s číslem 12, které bylo 
přeneseno ze zbouraného 
domu paní Anny Piskořové 
(stával pravděpodobně za 
dnešním  číslem 91)  vedle před-
chozího domu čp. 34. V kronice 
z let 1945 až 1959 je zmínka  
o požáru tohoto objektu v roce 
1945, není však uveden jeho 
rozsah. Další domy zmizely už  
21. století při budování dálnice  
z Rychaltic do Místku.

Nejdříve proběhla demolice stavby 
s č íslem popisný m 123 – posled-
ního objektu po pravé straně silnice 
z Rychaltic do Místku. Byl postaven  
v roce 1929 zámečníkem Janem Hala-
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d ě j e m ,  k t e r ý  m ě l  v  n ě m  
i  z á m e č n i c ko u  d í l nu .  Ta  
v domku existovala i za jiného 
majitele. Zajímavostí je to, že 
v ní se u Jana Haladěje zámeč-
níkem učil pan Jaroslav Beniš 
– pamětník Leoše Janáčka, 
k terému u jeho huk vald-
ského domku ještě jako učeň 
montoval na studnu pumpu. 
Poslední majitelé dům několik 
let před jeho zbouráním rekon-
struovali.

Pak byl odstraněn dům 
číslo popisné 98. To byla kdysi 
obytná budova k pile pana Čeňka Rožnov-
ského. Za zmínku stojí, že Vincenc 
Rožnovský, zakladatel pily a stolař-
ství, kterou později vedl jeho syn Čeněk 
Rožnovský, byl nějakou dobu starostou 
Rychaltic. V rychaltické  kronice v zápise 
za rok 1926 je zaznamenán požár stolárny, 
kterou údajně celou zničil

Po tomto datu byla postavena 
zřejmě nová obytná budova, která 
měla už dvě podlaží. Tu v 70. 
letech minulého století koupilo 
Jednotné zemědělské družstvo 
Rozvoj Palkovice. Byly v ní byty  
a  v  p ř í z e m í  n ě ja kou d o bu 
prodejna dr užst va naz vaná 
Rolnička. Pár let před demolicí 
byl dům neobydlen. Na fotografii 
je vidět i nový objekt dílny. 

Dalším domem, který v Rych-
alticích zmizel, bylo číslo popisné 
118 – poslední dům vlevo u silnice 
z Rychaltic na Místek. Vybu-
dovali ho manželé Kabátovi, 
a to na pozemku patřícím k číslu 39,  
z něhož paní Kabátová pocházela. 

Objekt číslo 107 a 155 byl původně dům  
s jedním popisný m číslem. Posta-
vili ho po roce 1910 manželé Václav  
a Božena Bujnoškovi na pozemku patřícím 
k číslu 36. Na vysvětlenou uvádím, že ve 
sčítacím archu pro rok 1910 se ještě nevy-
skytuje.  Byla to poměrně velká stavba 
souběžně se silnicí se dvěma vchody.  
V době rostoucího zájmu o jízdní kola si 

tam, jak ve svém rukopise píše pan Alois 
Tomančák,  Václav Bujnošek otevřel 
prodejnu, kde mimo kola prodával také šicí 
stroje, dětské kočárky, gramofony. Prodej 
byl zrušen snad počátkem 50. let minulého 
století. V 60. letech pozdější vlastníci domu 

požádali o jeho rozdělení na dvě popisná 
čísla. Jedné části bylo ponecháno původní 
číslo 107, druhá dostala číslo 155. Část  
s číslem 155 byla stavebně upravena, 
druhá zůstala v původním stavu. 

Poslední dům, na který bylo vydáno 
rozhodnutí o  demolici, byl číslo 81. Ten 
má historii nejstarší a nejzajímavější. 
V místě tohoto stavení snad dříve byly 
hospodářské budovy k číslu 33. Lze se 
domnívat, že její majitelé v 15. století byli 

kališníci. Existují záznamy, že  
v místech ozdějšího čísla 81 
byla modlitebna Moravských 
bratří. V té době měla školy na 
starosti církev, je tedy možné, 
že byly v modlitebně vyučovány 
bratrské děti. Jak vypadala, to 
si lze jen představit. V historii 
Rychaltic zpracované panem 
učitelem A loisem Toman-
čákem se píše, že příslušníci 
r ychaltick ých Moravsk ých 
bratří si v katolickém kostele 
dělali posměšky z katolíků  
a to mělo za následek, že pán 
nad  hukvaldským panstvím, 

k němuž patřily i Rychaltice, biskup Jan 
z Telče, modlitebnu kolem roku 1577 
zrušil a prý tam zřídil krčmu. Protože 
byla u silnice lidově zvané „tisarská“, 
také „říšská“ (byla vystavěná v roce 
1784), hovoří se v pozdější době o ní  
jako o zájezdní hospodě. Jako krčma 

je uváděna v urbáři z let 
1775 až 1778, který určoval 
robotní povinnosti. V roce 
1840 se jako majitel zájezdní 
h o s p o d y u v ád í  Pe t e r e k  
- byl i rychaltickým burmi-
strem. S panstvím se soudil  
o meze, přišel na mizinu  
a usedlost i s krčmou byl 
nucen prodat Herfortovi. 
Od něho ji koupil Hrubý.  
I ten tento majetek přivedl 
do dražby. V ní usedlost 
získal notář Krampl. Prodal  
ji  Janu Šk rovanov i.  Jan 
Škrovan  prodal usedlost  
s číslem 33 Krestovi a sám 
 prý užíval dům s číslem 81. 

Údajně byla  na poschodí a její vedlejší  
budova u mlýnské strouhy sloužila pro 
ubytování pacholků, kteří doprovázeli 
formany. Neslušelo se totiž, aby byli  
s formany ubytováni ve stejné budově. 
Hospoda byla  zrušena v roce 1890, 
protože byla poblíž otevřena hospoda 
Teplá. Podle sčítacího archu z tohoto  
roku  už tam hostinská činnost není u Jana 
Škrovana uvedena.

Zřejmě původní domek čp. 98
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František Škrovan, potomek 
Jana Škrovana, zřídil autobu-
sovou dopravu a třikrát denně 
dopravoval dělníky do zaměst-
nání. Vzrůstající nezaměst-
nanost byla příčinou poklesu 
zájmu o autobusovou dopravu 
a navíc Škrovanovi v Zámrklí 
autobus shořel.  Při bourání 
stavení se objevilo, že dům 
byl vystavěn z pálených cihel. 
Možná byl po zániku hospody 
přestavěn. V době bourání byl 
přízemní. Pan Tomančák ve 
své práci uvádí, že v roce 1848 
číslo popisné 81 představovaly 
3 stavby zděné a 3 dřevěné.

Na fotografii uprostřed je 
mimo rozestavěného nadjezdu 
vlevo vidět domy čp 166, 98, 
107, 155 a 118, vpravo pak čp. 
122, které nebylo zbouráno  
a dosud existuje, v pozadí pak 
čp. 118. Vpravo je vidět  objekty 
pod čp. 81 a poslední čp. 123.

Zdroj: rukopis pana Aloise 
Tomančáka o historii Rychaltic, 
obecní kroniky obce Rychaltice 
1. a 2. díl.

Karla Klečková, 
kronikářka

KŘÍŽ NA VÁPENKÁCH V RYCHALTICÍCH

Vápenky se říká vy výšenině  nad 
bývalým rychaltickým dvorem. Je to prav-
děpodobně  místo, kde se nacházela stře-
dověká tvrz. Kříž, který byl vybudován v 
roce 1832, dnes téměř není pro vzrostlé 
stromy z cestičky na Vápenkách vidět. Na 
kamenném podstavci s nápisem je prostý 
kovový kříž s Kristovým tělem. Nechal 
ho postavit tehdejší vlastník rychaltic-
kého dvora František Drumler, který dvůr 
získal v Josefinské parcelaci jako zbytkový 
statek. Drumler byl později purkrabím na 
hukvaldském panství. 

Jeho dcera Klára se provdala za 
panského lékaře Karla Müllera. Nepo-
dařilo se mi zjistit, na jaký účel byl kříž 
zbudován. Jak je vidět z fotografie, je kříž 
věkem trochu  nakloněn.

Farní kronika v roce 1967 zazname-
nává jeho opravu. Provedla ji prý vojenská 
správa, kříž byl považován za triangu-
lační bod.

Karla Klečková
kronikářka
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Školní rok 2016/2017 bude slav-
nostně ukončen mimořádně dříve,  
v pondělí 26. června 2017, a to z důvodu 
příprav y prostor školy na v ýměnu 
osvětlení a výmalbu učeben, kabinetů 
a chodeb na středisku základní škola. 
Obec Hukvaldy získala dotaci 300 000 
Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje. 
Děkujeme vedení obce Hukvaldy - panu 
starostovi Luď kovi Bujnoškovi, paní 
místostarostce Ivaně Hrčkové za zpraco-
vání žádosti o dotaci, členům rady obce 
Petrovi Laníkovi, Kateřině Eliášové, 
Jiřímu Sedlářovi a ostatním členům 
zastupitelstva obce, kteří školu podpo-
rují. Celková hodnota díla bude cca  
1 700 000 Kč. Při této příležitosti připravíme 
pro příští školní rok novou výzdobu všech 
prostor střediska základní škola. Děkujeme 
nejen za tuto rekonstrukci, ale i za vyni-
kající spolupráci při řešení problémů, 
spadajících do kompetencí zřizovatele, 

které se týkají výchovy a vzdělávání dětí 
a žáků v naší obci.

V průběhu školního jsme vás na 
webových stránkách školy, na facebooko-
vých stránkách a v Občasníku informovali 
o tom, co ve škole děláme, nejen v rámci 
klasické výuky, ale i v rámci mimoškolní 
činnosti, projektů a dalších aktivit. Naši 
učitelé se snaží při výuce používat pro 
děti zajímavé metody a formy práce, 
využívat didaktickou techniku, jezdí se 
žáky na různé soutěže a olympiády, kurzy 
(plavecký, lyžařský), školy v přírodě, 
výlety, dále se vzdělávají (v průběhu 
školních roků 2016/2017 a 2017/2018 
absolvujeme z projektu „Komunitní škola 
– matematická gramotnost Hukvaldy“ 
300 hodin vzdělávání), pracují na projek-
tech (Erasmus +, pomoc Africe), zajištují 
pro žáky zajímavé přednášky v rámci 
prevence negativních jevů chování, 
divadelní představení, koncerty, věnují 

se žákům nad rámec svých pracovních 
povinností při různých akcích (lampió-
nový průvod, den dětí, karneval apod.). 
Každoročně také testujeme žáky 5.  
a 9. roč. v rámci celostátního testování. 
Získáváme tak zpětnou vazbu výsledku 
vzdělávání. Výsledkem naší práce jsou 
také přijímací zkoušky žáků 9. ročníku 
na střední školy a učiliště. Ne vždy si však 
žáci vybírají školy podle svých schopností. 
Také v letošním roce se drtivá většina 
žáků dostala na školy, které si zvolili na 
prvním místě. Přejeme jim, ať se jim daří 
a v životě se uplatní. Děkuji všem učitelům 
i správním zaměstnancům za odvedenou 
práci. 

Děkuji také za spolupráci za TJ 
Sokol Hukvaldy Slávku Kovalovi, za 
SDH Hukvaldy Ladislavu Strakošovi, 
Ivo Gřesovi a Lukáši Strakošovi, za 
SDH Rychaltice Ivanu Rožnovskému, 
Petru Domčíkovi, za Myslivecký spolek 

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU V ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE LEOŠE JANÁČKA HUKVALY

ŠKOLA
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Hukvaldy Lubomíru Brunclíkovi, za 
Okresní myslivecký spolek Frýdek – 
Místek Haně Biolkové, za Biskupské lesy 
– obora Hukvaldy Milanu Koutnému, 
firmám Restaurace U námořníka – Petru 
Eliášovi, Restaurace Na zastávce – Vítu 
Lančovi a dalším. 

Dlouhá léta je také aktivní Unie rodičů. 
Několik let ji vedla předsedkyně Miriam 
Gřesová. Její syn Petr končí 9. ročník,  
a tak končí i její působení v „Unii“. 
Odvedla velký kus práce a my jí za ni 
děkujeme. Vzhledem k nové legislativě 
bylo nutno z Unie rodičů zřídit zapsaný 
spolek. Nově tedy vzniklo Sdružení rodičů 
ZŠ a MŠ LJ Hukvaldy z.s. (Sdružení 
rodičů). Stanovy připravila a zápis do 
registru zajistila Ida Klosíková a Petr 
Červinka, který byl zvolen novým před-
sedou. Již první akce rodičů – brigáda na 

úpravu okolí školy a Den dětí – Mejdan za 
školou ukázaly, že to byla výborná volba. 
Těším se na další spolupráci. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat 
všem třídním důvěrníkům Sdružení 
rodičů, kteří byli v letošním školním roce 
za své třídy zvoleni a spolupracovali nejen 
se mnou, zástupcem pro základní školu 
Martinem Křenkem a zástupkyní pro 
mateřskou školu Vladimírou Nevludovou, 
ale i s jednotlivými třídními učiteli. Jsou 
to: Zuzana Jenkins, Daniela Nyklová, Petr 
Červinka, Renata Kollerová, Kateřina 
Eliášová, Alexandra Reková, Pavel Reisig, 
Tereza Bartulcová, Ida Klosíková, Radek 
Matějek, Jana Balcárková, Zuzana Vidlič-
ková, Jiří Doležel, Silvie Jati a Miriam 
Gřesová.

Výborná byla také spolupráce se 
školskou radou. Je zřízena v souladu se 

školským zákonem: tři zvolení zástupci 
za rodiče – Pavel Reisig předseda, Jan 
Balcárková, Miriam Gřesová, tři zástupci 
za zřizovatele – Luděk Bujnošek, Jiří 
Sedlář, Ivo Dienelt, tři zvolení učitelé – 
Martin Křenek, Vanda Filková a Marcela 
Jašková. Školská rada projednává školní 
vzdělávací program, školní řád, rozpočet 
školy a schvaluje za každý školní rok 
výroční zprávu, kterou vedení školy zpra-
covává. Děkuji.

Přeji všem hezké prázdniny, příjemnou 
dovolenou a těším se na setkání v pondělí 
4. září 2017, v 8:00 hod. na slavnostním 
zahájení školního roku 2017/2018 před 
budovou školy. 

Alena Lévová,
ředitelka školy

DEN DĚTÍ – MEJDAN ZA ŠKOLOU

Oblastní výstava loveckých 
trofejí se konala na Hukvaldech 
již třináctým rokem. Několik 
posledních let se ve spolupráci 
se školou a Sdružením rodičů 
z.s. (bývalou Unií rodičů) koná 
v areálu školy akce ke Dni dětí, 
nazvaná Mejdan za školou, na 
kterou Oblastní myslivecký spolek 
přispívá částkou 15 000 Kč a zajiš-
těním některých atrakcí. Sdružení 
rodičů pod vedením nového 
předsedy Petra Červinky akci 
dlouho dopředu připravovalo. 
Zajišťovali se sponzoři, různé 
atrakce a retro olympiáda.

V sobotu 27. čer vna 2017 
dopoledne jako každoročně hasiči 
ze Sboru dobrovolných hasičů 
Hukvaldy pod vedením Ladislava 
Strakoše, s rodiči a učiteli připra-
vovali stany, stoly a lavice.

Ve 14:00 hod. byl mejdan 
zahájen troubením lesních rohů.     

Předseda školské rady Pavel 
Reisig zajistil ukázku vojen-
ského zásahu, Kateřina Eliášová 
domluvila příjezd auta, které 
absolvovalo Valašskou rallye. 
Přivezli s sebou také spoustu 
reklamních předmětů pro děti. 
Paní učitelky Kateřina Větřilová 
a Lenka Stiborková malovaly 
na obličej. Paní učitelky Vanda 
Filková a Marie Elbelová prodá-
valy sazenice afrikánů v rámci 
projektu, který ve škole učí děti 
pomáhat potřebným. Manželé 
Zuzana a David Vidličkovi grilo-
vali párky pro děti. Další občer-
stvení zajišťovali Petr Červinka, 
Pavel Reisig, Radek Matějek, 
Alexandra Reková, Soňa Fojtíková  
a Miriam Gřesová. K poslechu 
hrála, díky Františkovi Řeháč-
kovi, skupina Cizinci.

Děti dostaly formulář, kde 
získávaly za každý splněný úkol  
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v rámci retro olympiády razítko. Po získání 
všech razítek pak obdržely medaili, propa-
gační předměty a nanuk.   

Děti plnily úkoly jako skákání panáka, 
poznávání potravin po čichu, skákání 
gumy apod. Jednotlivé úkoly vymyslely 
a razítka přidělovaly Kateřina Eliášová, 
Tereza Bartulcová, Renata Kollerová, 
Zuzana Jenkins a Daniela Nyklová.

Přítomné děti si také rozšířily své vědo-
mosti o orlu skalním, o lese (lesní peda-
gogika – Miroslav Bednář), o ochraně 
životního prostředí. Mohly si vyzkoušet 
střelbu v laserové střelnici a zaskákat na 
skákacím hradě.

Manželé Jana a Petr Červinkovi zajistili 
pro všechny členy Sdružení rodičů krásná 
modrá trika s logem školy a nápisem 

Sdružení rodičů, takže organizátoři byli 
nepřehlédnutelní.  

Počasí nám přálo a přispělo k jedné 
velmi vydařené akci. Všichni organizátoři 
si zaslouží velké poděkování.

Mgr. Alena Lévová,
ředitelka školy
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Sál hukvaldské základní školy už potři-
nácté zdobily lovecké trofeje. Návštěv-
níci mohli díky Českomoravské mysli-
vecké jednotě, z. s., okresnímu myslivec-
kému spolku Frýdek - Místek obdivovat 
překrásná paroží srnců, jelenů a daňků, 
dermoplastické preparáty (vycpaniny), 
jelenů, muflona a bažanta. Výstavu 

doplnily obrázky dětí z Hukvald, Raškovic 
a Frýdku-Místku. 

Obdivovatelé si mohli koupit šperky 
(náušnice ve tvaru jelena) nebo myslivecké 
oblečení (různá zelená trička s nášivkou). 
Na své si přišly i mlsné jazýčky. Chuťové 
pohárky ocenily zvěřinový guláš nebo 
kančí maso s knedlíkem a zelím. 

ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ PŘED BUDOVOU ŠKOLY

V r o c e 2 016 Ob e c 
H u k v a l d y  z e  s v ý c h 
prostředků realizovala 
rekonstrukci pevné plochy 
a chodníků před budovou 
školy. S radostí jsme s paní 
místostarostkou Ivanou 
Hrčkovou a členkou rady 
obce Kateřinou Eliášovou 
konstatovaly, jak je to před 
školou krásné. Shodly 
jsme se, že prostranství by 
bylo ještě hezčí, kdyby se 
upravily travnaté plochy 
a vysázely nové rostliny. 
A le jak půjde dohro -
mady nutnost financovat 
k ana l i z ac i  a  ná k lad y 
na tuto úpravu? Katku 
Eliášovou napadlo, po zkušenostech  
z loňského roku, kdy předseda školské 
rady Pavel Reisig zorganizoval brigádu 
rodičů na úklid kolem školy, že osloví 
Terezku Bartulcovou a zkusí dát dohro-
mady návrh úprav. 

Děvčata jsou skutečně obdivuhodná. 
Rozjela se doslova smršť úkolů a práce. 
Připravit projekt (Terezka Bartulcová), 
zlikvidovat staré keře (Martin Matula, 
Martin Rašík). Zakoupit stromky, keře 
(rododendrony, azalky…) a travní semeno 
v Polsku (levnější nákup) – Terezka 
Bartulcová, Katka Eliášová, Petr  Sobotík, 
František Sobotík). Dovoz zeminy zajistila  

paní místostarostka Ivana Hrčková a pan 
starosta Luděk Bujnošek.  

30. dubna. 2017 se sešli rodiče, praro-
diče a zaměstnanci školy (24 brigádníků) 
a rozváželi hlínu ručně na kolečkách, 
hrabali, zametali, uklízeli chodníky  
a silnici od zeminy.

V sobotu 6. května 2017 za deště 
bagr rozvážel hlínu, malý bagřík hlínu 
uhlazoval a 5 rodičů opět sadilo, hrabalo  
zametalo.

Nepřízeň počasí způsobila, že další 
brigáda se konala až 20. května. Této 
brigády se zúčastnilo 40 rodičů, kteří se 

podíleli nejen na úpravě 
prostor před školou, ale  
i úklidu v zahradě mateř- 
ské školy a kopání základů 
pro domeček. 

Brigádníci odpraco-
vali 422 hodin. Udělali 
o b r o v s k ý  k u s  p r á c e . 
Kdybych měla v y jme -
novat všechny rodiče 
a zaměstnance školy, byl 
by to dlouhý seznam. Ale 
těmi hlavními byli Tereza 
Bar t u lc ová,  K at eř i na 
Eliášová, Petr Červinka, 
P a ve l  R e i s ig  a  J o s e f 
Sý kor a.  DĚK UJEME . 
Účastnily se celé rodiny  

i s dětmi, které viděly, kolik to všechno dá 
práce a určitě si toho budou také víc vážit. 

Dle odhadů pracovníka zahradnické 
firmy je hodnota díla 350 000 – 400 000 
Kč. Z rozpočtu školy (obce Hukvaldy) byly 
uhrazeny náklady na zajištění sazenic, 
hlíny a bagrů v hodnotě 110 000 Kč. Brigá-
dami se ušetřilo cca 250 000 – 300 000 Kč. 

Ukázalo se, že v naší obci jsou mladí 
lidé, kteří se nebojí přiložit ruku k dílu  
a chtějí pro její rozkvět něco udělat.

Mgr. Alena Lévová,
ředitelka školy

VÝSTAVA LOVECKÝCH TROFEJÍ OPĚT ZAUJALA 
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Součásti výstavy proběhlo 
také okresní kolo soutěže Zlatá 
srnčí trofej.

Letos soutěž Zlatá srnčí 
trofej přilákala šestnáct dětí. 
Své vědomosti a dovednosti 
prokazovaly ve třech katego-
riích (Z – začátečníci, děti do 2. 
třídy; A – děti od 3. do 5. třídy, 
B – děti od 6. třídy). Hukvaldy 
reprezentovaly dvě žák yně, 
Veronika Bůžková a Tereza 
Skalková. První část soutěže 
tvořil asi čtyřstránkový test  

s v ýběrem odpovědí, soutě-
žící se zabývali i mysliveckou 
terminologií, pomocí které popi-
sovali lišku, bažanta, prase 
divoké a paroží jelena. Druhá 
část soutěže byla zaměřena 
pr ak t ick y.  Dě t i  poznávaly 
druhy stromů, květin, paroží 
a kožešin. Následovala přes- 
távka a v yhlášení v ýsledků. 
Naše žákyně vybojovaly 4. a 6. 
místo. Děkujeme.

Veronika Bůžková

Víte, co je SIRIRI?  
V jazyce sango toto slovo 
znamená mír a pokoj. 
Je to také název obecně 
prospěšné společnosti, 
s níž naše škola spolu-
pracovala v projek tu 

Afrikány pro Afriku. Věnovali jsme se 
sázení afrikánů (aksamitníků), bazalky. 
Rozsazovali jsme jednotlivé rostlinky 
a následně je prodávali. Takto jsme 
získali 5 000 Kč, které umožní lidem ve  
Středoafrické republice lepší přístup ke 
vzdělání. Součástí projektu byla také před-
náška o této zemi a aktivitách uvedené 
společnosti. Po projektech Sněhuláci pro 

Afriku a Upleť čtverec se jedná již o třetí,  
do kterého se naši žáci zapojili. I on je 

obohatil, naučili se, jak mohou pomoci 
potřebným. Rádi je podpořili i rodiče. Všem 
velice děkujeme. 

Více o projektech na: www.siriri.org, 
snehulaciproafriku.cz, upletctverec.word-
press.com.

Marie Elbelová, Vanda Filková

AFRIKÁNY PRO AFRIKU
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Poznávací pobyt v Polsku uzavřel 
mezinárodní projekt Erasmus+. Poslední 
inspirativní setkání a výměna zkušeností 
se konaly od 7. 5. do 14. 5. 2017. Cílem 
bylo městečko Lagiewniki. Šest žáků 
hukvaldské základní školy doprovodili 
dva učitelé. 

Nuda neměla prostor. Navštívili jsme 
známé polské lázně Kudowa Zdrój, kde 
jsme ochutnali minerální vodu, která sice 
není příjemná pro čich, ale velmi prospívá 
lidskému tělu. Naše oči potěšila návštěva 
botanické zahrady a l íbi la se nám  
i Wrocław, město trpaslíků. Zajímavé 
informace na nás čekaly v Hydropolisu 
(o vodě), nezapomenutelná byla plavba 
po Odře, velmi užitečné rady přinesl 
workshop zdravé výživy.

Polští žáci pro nás připravili prezen-
tace účastnických zemí (tancem, stánkem 
s občerst vením a pomocí digitální 
techniky), setkali jsme se se starostou 
hostitelského města, který všem předal 
upomínkové předměty, také Kraków 
zaujal. 

Pobyt zakončily návštěva solného 
dolu Wieliczka a setkání s dalšími učiteli. 
Nedělní odjezd provázely slzy.

Projekt Erasmus+ trval 2 roky (od září 
2015), postupně jsme navštívili pět zemí, 
Španělsko, Litvu, Maďarsko, Turecko 
a Polsko. Rádi jsme si vyzkoušeli i roli 
hostitele. 

Největším přínosem projektu byla 
jazyková zkušenost a poznání jiných 
kultur. Navázali jsme přátelství. Celkem 
jsme do hostitelsk ých zemí v y vezli 
šestnáct žáků naší školy a deset dospě-

lých (učitelů a dalších zaměstnanců 
školy). 

Projekt Erasmus+ byl zaměřen na boj 
proti obezitě, propagaci zdravé výživy 
a kontrolu BMI. Společně jsme napsali 
kuchařku, vydali časopis, brožuru, každé 
jídlo má svůj příběh.

Založili jsme webové stránky (www.
nomoreobesity.cz), účet na Facebooku, 
natočili jsme film o boji proti obezitě,  
v Maďarsku vzniklo minimuzeum. Užili 
jsme si „zelené dny“ (vždy první pondělí 
v měsíci). 

Velké dík y patř í  paní ředitelce 
Aleně Lévové, panu zástupci Martinu 
Křenkovi, paní učitelce Marii Škvarové 
a paní ekonomce Viktoriyi Potachové za 
podporu, obrovskou pomoc a spolupráci. 

Děkuji také ostatním zaměstnancům 
školy, kteří rádi pomáhali v rámci zelených 
dnů, také v týdnu, kdy se naše škola posta-
rala o žáky a učitele z partnerských zemí 
projektu. Rodičům patří obrovské díky za 
ubytování dětí, vedení obce za spolupráci 
a upomínkové předměty pro hosty. 

Yes for traditional dishes 
– no more obesity!

Marcela Jašková,
koordinátorka projektu 

MEZINÁRODNÍ POBYT V POLSKU V RÁMCI PROJEKTU ERASMUS+
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Učitelé naší školy poznávali díky 
projektu Erasmus+ i turecké školství. 
Umožnil jim to mezinárodní seminář, 
který se konal od 5. 3. do 12. 3. 2017  
v Izmitu. 

Velmi nás překvapil systém výuky. 
Dopoledne škola patřila žákům 2. stupně, 
odpoledne se učitelé věnovali dětem  
z 1. stupně. 

Hostitelé byli velmi pozorní. Připravili 
pro nás pestrý program. Ve škole jsme se 

naučili Ebru art (výtvarné umění), proti 
obezitě jsme bojovali jízdou na kole a pěší 
turistikou. Kromě hostitelského města 
jsme navštívili i Bursu, národní park 
Uludag a Istanbul. Počasí nám přálo,  
u moře teploměr ukazoval 22 stupňů,  
v národním parku (2543 m nad mořem), 
se lyžovalo, naměřili jsme 5 stupňů.

Velmi zajímavou akci připravili turečtí 
učitelé i na rozloučenou. Dozvěděli jsme 
se, jak vypadá tzv. Hena noc (noc turecké 

ženy před svatbou). Účastnice jsou 
oblečeny do šatů červené barvy, společně 
tančí a loučí se se svobodou. 

Velké dík y patř í  turecké škole, 
zejména hlavní koordinátorce Hanife, 
která celý projekt Erasmus+ vytvořila. 

Marcela Jašková

MEZINÁRODNÍ POBYT V TURECKU V RÁMCI PROJEKTU ERASMUS+

HUKVALDSKÉ ČTVERCE ZAHŘEJÍ AFRIKU

Hukvaldy podpo-
rují děti a nemocné 
v Africe. Maminky  
a babičk y našich 
ž á k ů s e  o b ě t a vě 
zapojily do rojektu 
Upleť čt verec Do 
konce května vyro- 

bily 386 kusů (rozměr 20 x 20 cm). Díky 
nim posíláme do Afriky devět a půl kilo-
gramu příjemné hmoty, ze které budou 
kompletovány deky. Pokud bude mezi 
tvůrci zájem, budeme v projektu pokra-
čovat i v příštím školním roce. 

Marie Elbelová, Hana Piskořová
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O DĚNÍ V KLUBU SENIORŮ
SENIOŘI

Čas rychle utíká, nedávno byly Vánoce 
a za chvíli budou letní prázdniny. Mám 
za úkol seznámit čtenáře Hukvaldského 
občasníku  o činnosti Klubu seniorů 
od ledna 2017. Na začátku roku díky 
mrazům, sněhu a zejména zledovatělým 
cestám a chodníkům  naše čtvrteční 
setkání měla nízkou účast. V seniorském 
věku je úraz hodně nebezpečný a mnozí 
nechtěli riskovat. Schůzky zpestřoval 
Jan Bujnošek videem o zajímavostech ze 
zvířecí říše, Zdeněk Hubeňák povídáním 
o kněžně Zahájské, známé z knihy Babička 
Boženy Němcové.

Na začátek března, a to 2.3.  byla 
svolána členská schůze Klubu seniorů. 
Tady byla účast vysoká, hodnotil se 

uplynulý rok 2016 a  zprávy o hospo-
daření. Po oficiální části následovalo 
pohoštění a tombola z darů členů a přátel 
Klubu seniorů. Tradičně přišli zástupci 
obce, a to starosta Mgr. Luděk Bujnošek  

a místostarostka Ing. Ivana Hrčková. 
Zábava byla výborná. Na 23. 3. pozval do 
klubu Petr Vondra pana Romana Lariše, 
který byl na dovolené v Jihoafrické repub-
lice. O své cestě nám promítal video a 
velmi poutavě popisoval své zážitky, 
např.  procházka mezi volně pobíhají-
cími lvy a lvicemi. Jeho prostřednictvím 
jsme se podívali  do míst, kam se osobně 
nepodíváme. Poněvadž počasí bylo stále 
mrazivé, naše první vycházka skončila v 
restauraci Na zastávce u Vajta. Připravil 
pro nás tvarůžkové hody. V dubnu 3.4. 
jsme využili permanentky zakoupené obcí 
a část našich členů si šla upevnit zdraví do 
Relax klubu Fryčovice plaváním.

Tentýž den jsme se dověděli velmi 
smutnou zprávu – náhle zemřel náš 
předseda pan Miroslav Bujnošek.  Všichni 
ho měli rádi pro jeho veselou a přátelskou 
povahu. Na pohřbu se sešlo hodně lidí a 
naši členové byli mezi nimi. Budeme na 
něj vzpomínat jako na báječného člověka.

Dle plánu jsme 20. dubna jeli na zájezd 
do Polska, je to už klubová tradice. Petr 

Sobotík zajistil oběd a prohlídku městečka 
Wisla. Letos byla zima opravdu dlouhá, a 
tak bylo několik stupňů nad nulou a ledový 
vítr. Prohlídka byla rychlá, většina zůstala 
v cukrárně u výtečných zákusků. Po obědě 
v polském duchu – polévka žurek, příloha 
kluzky (obdoba krupicových noků) a 
výborných salátech jsme vyrazili domů.

Další vycházka 4. května konečně byla 
plná slunce a pěkného počasí. Prošli jsme 
se oborou k lišce Bystroušce, fotili stádo 
daňků a obdivovali úžasnou jarní zeleň. 
Toto krásné počasí nám přálo i na dalším 
zájezdu do Raduně – oranžerie. Jde o 
nově zrekonstruovanou budovu s velkým 
množstvím stromků se zralými manda-
rinkami, spoustou léčivek a nádherně 

kvetoucích rostlin. Pokračovali jsme do 
Hrabyně,  kde jsme navštívili památník 
věnovaný 2. světové válce. Po cestě domů 
byla zastávka v nákupním centru Globus. 
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V roce 2016 jsme požádali za účelem 
zvýšení akceschopnosti jednotky sboru 
dobrovolných hasičů o dotaci na pořízení 
nového hasičského auta pro hukvaldské 
hasiče.

Dotaci poskytlo jednak Ministerstvo 
vnitra ve výši 450 000 Kč a také Morav-
skoslezský kraj ve výši 225 000 Kč. Na 
základě výběrového řízení dodala auto 

firma Agrotec a.s. Brno za celkovou částku 
1 752 080 Kč, podíl obce činil 1 077 080 Kč.

Jedná se o automobil IVECO DAILY  
o hmotnosti 5 200 kg, s motorem o objemu 
2 998 cm3 splňujícím normu EURO  
6. Kabina osádky je vybavena sedadly pro 
9 osob (1+8). Součástí vybavení je tažné 
zařízení, autorádio, digitální radiostanice 
pro komunikaci se složkami IZS (hasiči, 
policie, zdravotní záchranná služba).  
V zavazadlovém prostoru jsou namonto-
vány držáky pro upevnění požární stří-
kačky, kalového a plovoucího čerpadla, 
elektrocentrály, motorové pily a dalšího 
vybavení.

Ivana Hrčková, 
místostarostka

V místní velké samoobslužné restauraci 
byl oběd.

Teď už nás čeká 1. června smažení 
vaječiny, dvě vycházky. Jedna bude na 
koupališti, kde budeme opékat párky.

V červnu je plánován poslední zájezd v 
tomto pololetí a to na Horečky a do pohan-
kového mlýna. Zájezdy organizuje Jana 
Holubová, Petr Sobotík a Jan Bujnošek. 
Po poslední výborové schůzi už nás čekají 
dva měsíce prázdnin.

O akcích seniorského klubu napsala 
Orviská Věra,

 fotografie dodal
Jan Bujnošek

HASIČSKÉ AUTO PRO SDH HUKVALDY.
HASIČI
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OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE HRY PLAMEN

Okresní kolo soutěže hry Plamen vyvr-
cholilo svou jarní částí 13. května 2017 na 
stadionu atletického oddílu Tělovýchovné 
jednoty Slezan ve Frýdku-Místku. Od 
brzkého rána bojovaly kolektivy mladých 
hasičů z celého okresu o co nejlepší 
umístění ve štafetě CTIF, štafetě požár-
ních dvojic, štafetě 4x60m, požárním 
útoku CTIF a požárním útoku s vodou. 
Každý kolektiv mladých hasičů mohl mít 
na soupisce až deset závodníků, kterým 
trenéři předem určili jejich role v jednotli-
vých disciplínách. Všechny disciplíny byly 
pečlivě sledovány několika rozhodčími  
a každá, i sebemenší chyba družstva byla 
penalizována příslušným počtem trest-
ných sekund dle pravidel hry Plamen. 
Do celkového hodnocení hry Plamen se 
započítávají také výsledky závodu požár-
nické všestrannosti, hadicové a uzlové 
štafety. Její součástí je také vyhodnocení 
záznamů z kroniky o celoroční činnosti 
kolektivu. Jak se boduje hra Plamen? Body 
za každou disciplínu odpovídají umístění 
kolektivu, méně bodů tak znamená lepší 

celkové pořadí ve hře. V okrese Frýdek-
-Místek se hry Plamen zúčastnilo 27 kolek-
tivů mladších žáků SDH, naši mladí hasiči  
v celkovém pořadí obsadili velmi krásné 
12. místo. 

V sobotu 13. května naše desetičlenné 
družstvo vyrazilo v novém hasičském autě 
značky IVECO do Frýdku-Místku vstříc 
novým zážitkům a také novým disci-
plínám. Jaká bude štafeta CTIF a požární 
útok CTIF? Zvládneme tyto disciplíny po 
několika trénincích v omezených podmín-
kách? To byly otázky v hlavách trenérek. 
U dětí převládalo nadšení z nového hasič-
ského vozu a vybavení v něm. Po slav-
nostním zahájení celého soutěžního dne 
odstartovala první disciplína, a to štafeta 
CTIF. Štafetu o celkové délce 400 metrů 
na běžeckém ovále provádí devítičlenné 
družstvo. Na devíti úsecích dráhy si soutě-
žící musejí poradit s žebříkovou stěnou, 
přenášením hadice či ručního hasícího 
přístroje, podbíháním laťky, přeskokem 
lehkoatletické překážky a spojováním 
hadic. Při tréninku této disciplíny je 
důležité zaměřit se na techniku předávky 
proudnice, která slouží jako štafetový kolík. 

Čistý běžecký čas 116,74 s by stačil na 4. 
místo, ovšem penalizace 10 s za vyšlápnutí 
oběma nohama z dráhy posunula hukvald-
skou štafetu na 7. místo. Ve dvou drahách 
souběžně běžely štafety mladších a starších 
žáků. V následujících štafetách požárních 
dvojic a 4 x 60m startovala dvě družstva 
mladších žáků SDH Hukvaldy. Štafeta 4 
x 60 m se ukazuje jako nejlepší disciplína, 
naši borci se umístili s časem 67,66 s na 
skvělém 5. místě, od bedny je dělily 3 s. 
Všechny štafety probíhaly na atletických 
drahách. Na travnaté ploše organizátoři 
připravili nejnáročnější disciplínu, a to 
požární útok CTIF. Disciplíny se účastní 
devítičlenné družstvo, z něhož jeden je 
velitel. Každý člen družstva má přiděleno 
číslo a konkrétní roli v disciplíně. Celé 
družstvo postupně překonává několik 
překážek: vodní příkop, bariéru, tunel  
a lávku. V celé délce úseku jsou družstvem 
rovnoměrně rozmístěny čtyři hadice.  
V druhém úseku musí družstvo pomocí 
dvou džberových stříkaček zdolat nástři-
kové stěny. Třetí úsek zahrnuje vázání 
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Jak už bývá dobrý zvykem, posled-
ního dubna stavěli členové a příznivci 
SDH Rychaltice u hasičárny májku. 
Tentokrát pouze s dopomocí žebříku. 
Akce byla určena také pro veřejnost. 
Sešlo se poměrně velké množství lidí. 
Připraveny byly klobásy z udírny a pitný 
režim. 

Na nedělní stavění máje navazoval 
pondělní pr vomájov ý průvod obcí. 
Letos poprvé byly v průvodu traktory 
dva. Na ozdobené traktorové vlečce se 
vezli účastníci průvodu oblečeni tak, 
aby napodobili doby nedávno minulé. 
Za zvuku budovatelských písní potom 
projeli postupně celou obcí, od zbroj-

nice ke spodnímu konci a potom dále 
na Hukvaldy a Horní Sklenov. Cestou 
zpět se ještě zastavili v Krnalovicích. 
Soudě podle reakcí kolemjdoucích a také 
turistů se jednalo o příjemné zpestření 
státního svátku. 

čtyř uzlů a přiřazování čtyř technických 
prostředků. V posledním úseku podává 
velitel družstva hlášení rozhodčímu disci-
plíny. Hlášení rozhodčímu je jediným 
okamžikem, kdy velitel může mluvit, jinak 
celá disciplína probíhá bez mluvení. Do 
této technicky náročné disciplíny nastou-
pilo pouze devět družstev mladších žáků. 
Hukvaldské družstvo skončilo při své 
premiéře poslední v čase 217,41 s včetně 
penalizace 50 s za chyby. Závěrečnou 
disciplínou celého klání byl požární útok  

s vodou, který sedmičlenný hukvaldský 
tým dokončil v čase 32 s, což stačilo na 9. 
místo. Mladí hasiči z Hukvald si prožili své 
první okresní kolo hry Plamen a trenérky 
vědí, na čem zapracovat při další přípravě. 

V jarní části sezóny se mladší žáci SDH 
Hukvaldy zúčastnili v rámci přípravy právě 
na „okres“ také dalších soutěží v okolí.  
V sobotu 8. dubna pořádalo SDH Fryčovice 
již 10. ročník soutěže „Fryčovický braňák“, 
který je postaven tak, aby se mohli účastnit 
také zájemci z řad široké veřejnosti. Do 
závodu vstupují tříčlenná družstva a na 
trati plní podobné úkoly jako na „Závodu 
požárnické všestrannosti“. Mladší žáci 
SDH Hukvaldy nastoupili ve třech hlídkách 
a obsadili 10., 14. a 16. místo. V tomto 
závodě nerozhoduje čas na trati, ale 
počet bodů za splněné technické či vědo-
mostní disciplíny. V sobotu 6. května se na 
Myslíku v rámci okrskového kola dospě-
lých naši mladí hasiči představili v dopro-

vodné soutěži “Štafeta požárních dvojic“. 
Hukvaldští mladí hasiči letos předvedli své 
dovednosti a umění práce s hasičskými 
prostředky také na „nehasičské“ soutěži. 
Jako jeden z mnoha dětských kolektivů 
reprezentovali svou obec při návštěvě 
hodnotící komise soutěže „Vesnice roku“.

Markéta Máchová
trenérka dětí SDH Hukvaldy

STAVĚNÍ MÁJE A PRŮVOD HASIČŮ Z RYCHALTIC
SDH RYCHALTICE
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OKRESNÍ KOLO HRY PLAMEN 2017

Stejně jako v letech minulých, se i letos 
zapojilo družstvo našich starších žáků do 
okresního kola celostátní hry Plamen. 
Hra Plamen je série soutěží v různých 
disciplínách, která probíhá v průběhu 
celého školního roku. Kromě výsledků 
jednotlivých disciplín se do celkového 
pořadí započítává také vyhodnocení celo-
roční činnosti družstva. Tato celoroční 
činnost se hodnotí podle kroniky, kterou 
musí každý tým vést. Hodnocená celo-
roční činnost se skládá například z brigád  
v hasičárně, teoretických zkoušek odbor-
ností, pořádání různých výletů, dětského 
dne pro veřejnost a podobně.

Naše družstvo, složené výhradně  
z holek, se zúčastnilo všech částí a našim 

cílem bylo vylepšit celkové 9. místo  
z loňského ročníku. První soutěž se  
konala v říjnu v Pražmě, jednalo se  
o závod požárnické všestrannosti, v němž 
družstva běží po tříkilometrové trati a plní 
různé úkoly, jako například vázání uzlů, 
střelba ze vzduchovky, šplh, určování 
azimutu, ošetření zranění ruky a nohy 
a další. Na této soutěži jsme skončili 
sedmí. Pak jsme se začali připravovat 
na zimní část, která se koná začátkem 
března v Místku. Na této soutěži probíhá 
štafeta v zapojování hadic a vázání uzlů. 
Tady jsme skončili v hadicové štafetě na 
7. místě a v uzlové dokonce na medai-
lové 3. pozici. Poslední část se odehrála 
13. května na atletickém stadionu ve 

Frýdku. Tady se konalo pět disciplín tři 
štafety, další štafety na oválu a dva požární 
útoky, jeden s vodou a jeden speciální  
bez vody. Na této závěrečné části bylo 
našim nejlepším umístěním 5. místo ve 
štafetě 4x60m. V součtu všech disci-
plín jsme nakonec obsadili celkové  
5. místo, což je náš vůbec nejlepší výsledek 
z posledních let. Celkem se v kategorii 
starších žáků účastnilo 33 družstev. 
Vítězem se stalo družstvo z Frýdku, 
které stejně jako druhé nejlepší družstvo  
z Bruzovic postoupilo na krajské kolo, 
které se konalo 2. a 3. června také ve 
Frýdku.

Markéta Kološová
SDH Rychaltice

POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ

Každý rok pořádá Sdružení hasičů 
ve spolupráci s Hasičským záchranným 
sborem výtvarnou a literární soutěž pro 
mladé hasiče, která nese název Požární 
ochrana očima dětí. Do této soutěže se 
pravidelně zapojujeme a všichni mladí 
hasiči odevzdávají obrázek či povídku. 

Nejlepší výtvory zasíláme na okresní 
sdružení, kde se vybírají ty nejlepší do 
dalších kol. V letošním roce, kdy tématem 
soutěže byla historie požární ochrany, se 
podařilo dvěma našim hasičkám uspět  
v okresním kole. Daniela Jurečková se 
svým obrázkem historické požární stří-

kačky obsadila 3. místo. A Dominika 
Macášková, která na své malbě zachy-
tila hořící Lidice roku 1942, skončila 
dokonce na 1. místě. Dominika poté 
obsadila také 2. místo v krajském kole. 
Gratulujeme vítězům a už se těšíme na 
další ročník.

PODĚKOVÁNÍ

Na 18. ročník Výstupů na Kopce 
kolem naší obce vyrazilo dne 18. března 
2017 na 40 netrpělivých turistů, aby 
tzv. otevřeli novou sezónu pěší turis-

tik y na Huk valdech. I přes nepříz-
nivé počasí jsme vyrazili někdy kolem 
deváté sobotního rána od oborní brány 
na Hukvaldech k vrcholu Kazničov. 

Cestou jsme mohli  sledovat st áda  
jak daňků, tak muflonů, kteří v tuto 
dobu vyráželi kolem Bystrého potoka 
na ranní pastvu. Počasí nám začalo  

KOPCE KOLEM NAŠÍ OBCE – 18.3.2017 – 18. ROČNÍK
TURISTI
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přát a další část pochodu jsme již absol-
vovali bez pláštěnek a deštníků. 

Po nezbytném fotografování na louce 
na Kazničově jsme se vydali dál oborou 
vstř íc golfovému hřišti na Horním 
Sklenově, přes Sklenovskou hůrku  
k prameni na Korýtkách a dále na vrchy 
kde jsme si zazvonili na zvoničku zbudo-
vanou hukvaldskými turisty. Z vrcholu 
Vrchy se nám naskytly krásné výhledy 
do okolí i na beskydské vrcholy jako 

Lysá hora, Javorník, Oderské vrchy či 
Palkovické hůrky. Poté jsme pokračovali 
přes Vápenky do Rychaltic k hospůdce  
U Richarda. Zde byl pro turisty připra- 
ven jeden nápoj zdarma. 

Celou trasu nakonec absolvovalo 
12 tur istů, k teř í  se od rest aurace  
U Ri- charda vydali směr Palkovické 
hůrky. Přes vrchol Střemšák tyčící se  
nad Krnalovice, které patří od loňského 
roku k obci Hukvaldy, trasa dále smě-

řovala přes 3 vrcholy Babích hor a ses- 
tupem z hřebene Palkovických hůrek  
k hospůdce Na koupališti, kde je cíl  
celé trasy Kopce kolem naší obce.

I přes někdy nevlídné a pošmourné 
počasí si turisté odnášeli příjemné 
zážitky z tohoto výletu

Drahoslav Koval
Za KČT Hukvaldy

CHODNÍČEK – 13.5.2017 – 36. ROČNÍK TURIST. POCHODU PO ZAROSTLÉM CHODNÍČKU

RODIČE S DĚTMI

Dne 3. června 2017 usku-
tečnili hukvaldští turisté zájezd 
po rodiče s dětmi - tentokrát do 
oblasti Velkých Karlovic. Na 
86 turistů ve dvou autobusech 
vyrazilo v brzkém sobotním 
ránu na cestu směr Beskydy - 
Javorníky.

Z obce Velké Karlovice jsme 
vyrazili na naučnou stezku Kulí- 
škova stezka v údolí Dynčák. 
Naučná stezka je délkou (2,5 km) 
i profilem ideální pro rodinný 
výlet s dětmi. Díky možnosti 
četných zastávek (10 zastavení) 

a malému převýšení ji zvládli  
i naši malí výletníci - děti (a že 
jich bylo 39). " Průvodcem " 
stezkou je kulíšek, což je vzácný 
druh sovy hnízdící právě ve 
Velkých Karlovicích. Je nejmenší 
sovou žijící u nás, velkou asi 
jako špaček. Kulíšek na cestě 
přírodou " potkává " na 10 zasta-
veních různá zvířátka, povídá si 
s nimi a děti se tak dozvídají, jak 
se zdejším zvířatům žije, čím se 
živí, kde bydlí a další zajímavosti.

Po absolvování trasy naučné 
stezky jsme se autobusy pře- 



– 23 –

místili k východisku trasy na 
rozhlednu Miloňová. Po lesní 
cestě jsme vystoupali k nově 
postavené dřevěné rozhledně 
tyčící se nad Velkými Karlo-
vicemi. Díky výborné viditel-
nosti jsme měli možnost vidět 
Vsetínsko - Vizovické vrchy, 
dále hřeben Bumbálka - Vysoká - 
Benešky, vrchol Radhošť a další. 
Za tu námahu to stálo k rozhledně 
v ystoupat. Po několikakilo-
metrovém sestupu do Velkých 
Karlovic jsme si nenechali 
ujít návštěvu zdejšího muzea 

a nějak jsme se i přichomýtli  
k akci " Kácení Máje" u muzea. 
K tomu hrála folklórní skupina 
Dareband. Celý den nám přálo 
počasí, děti i rodiče byli spoko-
jení jak s trasou výletu, tak  
i s programem.

Celý výlet připravili manželé 
Axmanovi s Martinem Raškou 
za finančního přispění obce 
Hukvaldy. 

Za KČT Hukvaldy
Drahoslav Koval

Jaro v knihovně se letos neslo ve 
znamení návštěv. Postupně knihovnu 
navštívily děti z mateřské školky ze tříd 
Veverek, Zajíčků a Motýlků. Podívaly se, 
jaké knížky si tu mohou půjčit, zahrály  
si pohádku a také namalovaly své oblíbené 
pohádkové hrdiny. Pro pohodlí dětí jsme 
zakoupili do knihovny „podsedáky“  
k sezení na zemi, které jsou od té doby 
hojně využívány. 

Do knihovny zavítaly také školní děti  
z 1. stupně v rámci projektového dne, který 
se konal 5.4. v rámci celostátní akce Noc  
s Andersenem. Letošní téma bylo zvoleno 

jako pocta ilustrátorovi dětských knih 
– Zdeňku Smetanovi. V knihovně děti 
vyplňovaly pracovní listy, hádaly známé 
pohádky z nahrávek nebo trénovaly paměť.

V rámci projektu Knížka pro prvňáčka, 
do kterého se naše knihovna zapojila již 
podruhé, jsme se sešli také s dětmi z první 
třídy. Věnovali jsme se opět ilustrátorům 
dětských knih a zkoušeli jsme si sami 
ilustrovat pohádku z knihy O pejskovi 
a kočičce. Za účast v projektu dostanou 
děti zdarma a přednostně knihu Lapálie 
v Lampálii od Martina Šinkovského. Tato 
kniha není a po následující tři roky ani 
nebude ve volném prodeji u knihkupců. 
Slavnostní předání proběhne do konce 
školního roku. 

Markéta Kološová
knihovnice

JARNÍ DĚNÍ V KNIHOVNĚ
KNIHOVNA
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UNIVERZITA III. VĚKU - ZÁVĚREČNÝ SEMINÁŘ V OSTRAVĚ

Ve středu 31.5.2017 vyjeli studenti 
univerzity třetího věku, která se koná  
i v naší knihovně, na závěrečný seminář. 
Ten byl slavnostním ukončením letního 
semestru. Tentokrát se seminář konal 
ve společenském sále kulturního domu 
K-Trio v Ostravě Hrabůvce a organizo-
vala jej knihovna z Ostravy Výškovic. Po 
malém občerstvení jsme si vyslechli zhod-
nocení uplynulého semestru a novinky, 
které se chystají pro další období. Převzali 
jsme osvědčení o úspěšném absolvování 

kurzu a poslechli si zajímavou před-
nášku o vzniku Výškovic, části měst-
ského obvodu Ostrava-Jih. Na závěr jsme 
si vychutnali kulturní část programu  
v podání cimbálové muziky Fěrtúšek ze 
ZUŠ V. Petrželky. 

Odpoledne následoval výběrový pro- 
gram, který nám nezkazilo ani vrtkavé 
počasí. Rozdělili jsme se na skupinky  
a navštívili Radniční věž s vyhlídkou 
na město a zajímavý výklad o Jubilejní  
kolonii s procházkou. 

V uplynulém semestru studovala naše 
skupina téma Dějiny oděvní kultury pod 
virtuálním vedením Ing. Petra Tylínka. 
Jelikož se jedná o třísemestrální kurz, 
budeme patrně pokračovat dalším dílem. 
Pokud by měl zájem někdo další, může se 
k naší skupince přidat opět od září 2017. 
Podrobnější informace Vám poskytneme 
v obecní knihovně. 

Markéta Kološová
knihovnice

JIŽ 40 LET U KRONIKY – O KRONICE A PANÍ KRONIKÁŘKA

Historie kronikářů

V letošním roce uplyne 40 let od 
okamžiku, kdy obecní kroniku začala 
vést paní Karla Klečková. Při příležitosti 
tohoto jubilea bychom rádi připomněli 
několik zajímavostí, které s vedením 
kroniky souvisí. Paní kronikářku jsem 
si tedy pozvala do knihovny, kde jsme 
společně besedovaly nad historií našich 
kronik i nad dobou, kterou nad psaním 
té aktuální zatím strávila.

Kroniku Sklenova založil v roce 1898 
Jan Smolík, rolník z Dolního Sklenova 
č.p. 14. Ten zapsal i starší události, po jeho 

smrti v roce 1921 převzal kroniku Čeněk 
Vlkovský, nadlesní v oboře v důchodu  
a vedl ji opět do své smrti v roce 1926. Na 
něj navázal Leopold Sviták, spolutvůrce 
automobilu Prezident, který ji vedl do 
roku 1931. Následující delší období do 
roku 1950 zaznamenal kronikář Hynek 
Mlčoch, bývalý ředitel statku. První 
díl obecní kroniky Sklenova dopsal Jan 
Matula, který od roku 1960 začal psát 
již společnou kroniku obce po připojení 
Rychaltic. 

Rychaltická kronika byla založena 
v roce 1925 tehdejším starostou obce 
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Inocencem Pěluchou. Lze zde najít zápisy 
z let 1918 až 1939 včetně. Další díl rych-
altické kroniky se nenašel. Po roce 1945 
začala kroniku psát, a to zpětně, paní 
Jarmila Rokosová a po ní až do roku 1960 
paní Jana Gebauerová. 

Od roku 1960 se píše společná kronika 
pro Rychaltice i Sklenov. Její 2. díl psal 
Jan Matula, ten byl z této funkce v roce 
1968 odvolán pro svůj kritický postoj  
k událostem roku 1968. Jeho nástupcem 
byl František Štefek z Fryčovic. Od roku 
1977 je kronika v rukou paní Karly 
Klečkové. Druhý díl kroniky byl dopsán 
v roce 1984 a třetí díl v roce 2001. 

Rozhovor s paní Klečkovou

Paní Klečková se ke kronice dostala  
v roce 1977, kdy byla s nejmladší dcerou 
na rodičovské dovolené, a zjistila, že 
tehdejší tajemnice Národního výboru, 
paní Mirka Petrová, hledá nového 
kronikáře za pana Františka Štefka. 
Po skončení rodičovské dovolené ještě 
krátce pracovala v komunálních službách 
ve Frýdku-Místku a od června 1982 
nastoupila na Národní výbor Sklenov 
do administrativ y. V čer venci 1982 
došlo v souvislosti se změnou názvu 
obce k přejmenování na Národní výbor 
Hukvaldy. Na úřadě pracovala až do 
odchodu do důchodu v roce 1997. Poté 
se věnovala práci na občasníku. Ten se 
vydával od roku 1991 a pracovaly na něm 
p. Jílková, p. Polochová a p. Mizerová. Po 
nich od roku 1998 převzala občasník paní 
Klečková  a měla na starosti organizaci 
redakční rady a spolupráci s tiskárnou. 
Občasník tehdy vycházel 6 krát ročně. 

MK: Jaký vidíte rozdíl mezi tehdejším  
a dnešním způsobem psaní kroniky?

KK: Tenkrát byla přesně daná posloup-
nost kapitol, kladl se velký důraz na mani-
festace, na činnosti jednotlivých složek 
Národní fronty. V úvodu se psal stav obyva-
telstva, který se dnes píše až na konec. 
Kromě dalších běžných tam byla i kapitola 
o politických stranách a kolik lidí se ke které 
straně hlásí. 

MK: Projevoval se nějak přístup 
jednotlivých kronikářů?

KK: Každý kronikář měl trochu jiný 
styl. První kronikář psal tak, jak uměl. 
Psal „napřeskáčku“ to, co mu pamětníci 
vykládali. Přesto je tato kronika velice 
cenná a patří mezi nejstarší kroniky  
v bývalém okrese Frýdek-Místek.  (Pozn.: psal  
v době 1.sv.války) Každý psal, co považoval 
za důležité, proto není třeba moc zápisů  
o Janáčkovi. 

MK: Jaké události jsou v souvislosti 
s 1. světovou válkou a naší obcí zazna-
menány?

KK: V kronice jsou z té doby například 
záznamy o občanech, kteří narukovali 
do války. Je tam také záznam o příchodu 
Židů, kteří byli ubytováni v zámku, ten 
tehdy sloužil jako špitál. Přivezli tyfus  
a v důsledku toho zemřel panský lékař dr. 
Ströbel. Také je tam uvedeno, kterak se 
ženy srotily u Ondříčkova mlýna v Dolním 
Sklenově a domáhaly se mouky, které 
byl nedostatek. V kronice je také zazna-
menáno, kdo vytvořil pomník obětem 1. 
světové války (příborský sochař Juráň)  
a díky tomu bylo možno pokračovat s jeho 
obnovou. 

MK: Existují nějaká nařízení, jak 
správně kroniku vést?

KK: Do roku 1989 dělalo metodiku 
Okresní vlastivědné muzeum ve Frýd-
ku-Místku (dnešní Muzeum Beskyd). 
Dokonce pořádali přednášky či školení 
pro kronikáře. Po roce 1989 vydal oblastní 
archiv doporučení, co by měla kronika 
obsahovat. Podle těch se řídíme dodnes. 

MK: Co všechno tedy můžeme  
v současné době v kronice najít? 

KK: Nyní se zapisuje zpráva z obce, 
takové obecné informace, třeba to, že 
byly připojeny Krnalovice. Dále hospoda-
ření obce podle auditu rozpočtu, služby, 
obchod, zaznamenává se i to, jak se 
mění názvy restaurací. Zaznamenává se 
taky informace o lesnictví a zemědělství, 
také změny vlastnických vztahů, napří-
klad převody majetku na Biskupské lesy.  

V rámci výstavby se eviduje nejen inves-
tiční výstavba  obce, popřípadě komerční 
výstavba, ale také počet nově zkolaudova-
ných domů. V loňském roce byly zkolau-
dovány 4. Dále se kronika zaměřuje na 
veřejná prostranství, komunikace a přede-
vším veřejný život. To jsou různé spolky, 
hasiči, myslivci, včelaři. Za kulturu se 
připisují informace o konaných koncertech, 
festivalech a divadlech. V části sport jsou 
uvedeny jednotlivé sportovní oddíly. Každo-
ročně je v kronice i zmínka o farnosti, třeba 
o Tříkrálové sbírce. V krátkosti se zmiňuje 
také počasí, především v souvislosti  
s úrodou. V poslední části s názvem různé 
se uvádí stav obyvatelstva a zajímavosti. 

MK: Jak konkrétně vypadá práce 
na kronice?

KK: Koncept si připravuji v průběhu 
celého roku, potom to přepisuji ručně 
dokumentním inkoustem do kroniky, což 
je práce poměrně náročná, píše se namá-
čecím perem, které nepíše tak stejnoměrně, 
jak jsme zvyklí z běžného psaní. 

MK: Pro ty, kteří nemají představu, 
jak samotná kronika vypadá, můžete 
ji popsat?

KK: Současná kronika je formátu 
přibližně A3 a má přes 800 listů. Při 
psaní se používá lenoch, protože není 
řádkovaná. Druhý díl kroniky Sklenova, 
kterou začal psát ještě Jan Matula a po 
něm ji psal pan Štefek, byl formátu A2  
s ručním papírem. Psaní na ruční papír je 
mnohem náročnější než psaní do součas-
ných kronik. Přesto tam pan Štefek zvládl 
provádět i různé ilustrace a drobné pero-
kresby. 

MK: Co se s kronikami po jejich 
dopsání děje?

KK: Na obci je aktuálně k nahlédnutí 
3. díl kroniky, která je do roku 2001 a po 
dopsání zápisu za příslušný rok i díl 4. 
V současné době je zapsán rok 2016. Ta 
současná začíná od roku 2002. Kroniky 
by se 10 let po jejich dopsání měly dát 
do oblastního archivu. Tam se postarají  
o jejich digitalizaci. Aktuálně jsou digi-
talizované a dostupné kroniky Sklenova 
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i Rychaltic, každá má dva díly a jsou do 
roku 1959.

MK: Při pročítání kronik jste určitě 
narazila na nějaké zajímavosti, můžete 
se o ně podělit?

KK: Tak například rok 1847 byl zazna-
menán jako hladový, nebo v roce 1866 
tu řádila cholera. Bylo to v době války 

s Pruskem a u nás na Dolním Sklenově 
hledali zvěda maďarské národnosti, 
generála Klapku. V první kronice jsou  
i pověsti a legendy o Ondrášovi nebo 
jak se soudili sklenovští s pansk ými  
o kamence. Našla jsem také záznam  
o masopustním průvodu, který přišel na 
faru a tehdejší farář Lažnovský je vyhnal 
s holí. 

Děkujeme paní K lečkové za její 
přístup k naší místní historii a jejímu 
pečlivému zachycování a mapování.

    
Připravily Karla Klečková

a Markéta Kološová

UKLIĎME HUKVALDY

Letos na jaře se opět uskutečnila akce 
s názvem Ukliďme Hukvaldy. Opět pod 
záštitou národní události Ukliďme Česko 
ve společném termínu 8. dubna 2017.  
A opět poměrně ve skromném počtu 
účastníků. Letos ale všechny omlouvá, že 
vcelku nevyšlo počasí. Několik lidí, kteří 
se přihlásili přes Facebook, nakonec na 
poslední chvíli odřeklo. Bylo skutečně 
poměrně chladno, v době srazu dokonce 
mírně pršelo, ale během dopoledne se 
vše zlepšilo a později dokonce vysvitlo 
sluníčko. 

Sešlo se nás celkem šest. Rozdělili 
jsme se do tří skupin, jedna vyčistila 
Podoboří, Podlesí a část chatoviště, druhá 

okolí bývalého Bistra, břehy Ondřejnice  
k Holubovu splavu a částečně lesík  
u myslivecké chaty, kde by bylo ale třeba 
strávit mnohem více času. Třetí a nejz-
datnější skupina prošla okolí dálničního 
mostu, kolem restaurace U Richarda  
a potom směrem na Frýdek-Místek (pro 
velké množství odpadu jen necelý kilometr 
trasy). Nasbírali 25 pytlů směsného 
odpadu, 4 pneumatiky a 12 rozbitých 
plastových patníků. Zbylé skupiny k tomu 
přidaly 4 pytle směsného a 4 pytle třídě-
ného odpadu.  Celkem jsme množství 
sebraného odpadu odhadli na 350 kg. 
Část pytlů jsme svépomocí převezli 
do patřičných obecních kontejnerů, se 
svozem zbylého nám pomohli obecní 
zaměstnanci, jímž tímto děkujeme, stejně 
jako vedení obce, které nám opět laskavě 
poskytlo odpadové pytle.

Nejkurióznějším nálezem tohoto 
ročníku bylo záchodové prkénko upro-
střed lesa a kanape u odbočky z Rych-
altic na Frýdek-Místek. Vyfotili jsme také 
poměrně velkou skládku na církevním 
pozemku. Dokumentaci předáme kompe-
tentním lidem, protože s takovýmto 

množstvím odpadu si pár dobrovolníků 
neporadí. Snad se časem podaří vyčlenit 
finanční prostředky na přistavení kontej-
neru a sanaci území.

Nakonec a zejména chceme poděkovat 
všem letošním sběračům a napřesrok se 
budeme znovu těšit na viděnou. Třeba 
tentokrát s lepším počasím a ve vyšším 
počtu účastníků.

Za realizační tým 
Jana Tomšíčková a Pavel Bělunek
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PODĚKOVÁNÍ

se konala 19. 3. 
2 017  v  Ho s p o d ě  
u Richarda v Hukval-
dech-Rychalticích 
za účasti 18 členů. 
Cestou z v ý roční 
členské schůze ZO 
ČSV Kozlovice se  
u nás zastavil vzác- 
ný host, 1. místo-
předseda Českého 
svazu včelařů př. 
Mi r oslav Poništ . 
Z v ýroční zpráv y 
mimo jiné v y ply-
nulo, že rychaltická 
organizace v roce 
2016 sdružovala 23 
členů, kteří zazimo-
vali 190 včelstev na 
katastrech naší obce. 
Kromě nich zde včelařilo dalších 
12 včelařů se 176 včelstvy, kteří 
byli členy jiných organizací ČSV. 
Medu bylo vytočeno  2 284 kg, tj. 
o 122 kg méně než v předešlém 
roce. Katastry Sklenov a Rychal-
tice zůstaly v ochranném pásmu 
moru včelího plodu, jelikož v 
Myslíku a  Kozlovicích byla likvi-
dována jejich ohniska. Kromě 
schvalování výročních zpráv  
a programu na rok 2017 proběhla 
mimořádně i volba nového, 
v ý r a z n ě m lad ší h o v ý b or u  
a kontrolní komise. Předsedou 
se stal př. Ing. Martin Piskoř, který 
ve svých dvacetipěti letech patří jistě  

k nejmladším předsedům ZO v ČR. 
Odstupujícím členům starého výboru 
byl předán děkovný list a láhev medoviny 

z a  d l o u h o l e t o u 
pr ác i  ve  v ý b or u. 
Př. Miroslav Poništ 
obsáhle informoval 
o svých zkušenos-
tech z práce v ústřed-
ních orgánech, o po- 
zitivních výsledcích 
KKV MSK i okres- 
ní organizace, kde 
zastává funkci před- 
sedy. Nevyhnul se 
a n i  p r o b l é m ů m , 
t ýkajících se zej- 
m é n a  p e r s o n á l -
ních záležitostí na 
v š e c h  ú r o v n í c h .  
S potěšením konsta-
toval, že rychaltická 
o r g a n i z a c e  n e n í 
tak špatná, jak o ní 

slyšel. V neformální diskuzi 
zazněla informace o vážném 
podezření na výskyt ohniska 
MVP v sousedních ZO Kozlo-
vice a  Palkovice, které vzniklo 
při kontrole zimního vzorku 
včelí měli. Přítomní včelaři se 
také vyjadřovali k vystaveným 
exponátům polystyrénového  
úlu, elektrického zavařovacího 
hrnce a elektrického parního 
vařáku na vosk. Celé jednání 
provázel přátelský a optimis-
tický duch.

Petr Bujnoch, jednatel ZO

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ZO ČSV RYCHALTICE
VČELAŘI
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VESNICE ROKU 2017
NÁVŠTĚVA HODNOTÍCÍ KOMISE

Také v letošním roce jsme se zúčastnili 
soutěže Vesnice roku, kterou vyhlašuje 
Spolek pro obnovu venkova ČR, Minis-
terstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst 
a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství. 
Hodnotící komise navštívila naši obec 
v pátek 26. května 2017. Celé hodno-
cení probíhalo v areálu základní školy, 
kde komisi přivítaly mažoretky s panem 
starostou a členové Lašánku zazpívali 
pár lašských písní. Na několika stano-
vištích mohla komise shlédnout ukázky z 
činnosti různých kroužků, fotbalového,  
golfového, modelářského, mysli-
veckého a kulinářského kroužku, 
a také mladých hukvaldských 
i rychaltických hasičů. Komise 
navštívila obecní knihovnu  
a prohlédla si strategické doku-
menty obce, územní plán, plán 
rozvoje obce včetně jeho plnění, 
obecní kroniku, Hukvaldské 
občasník y. Všichni členové 
komise také plnili připravené 
úkoly, překopnutí fotbalových 
branek, odpal golfového míčku, 
vyplnění testu v obecní knihovně 
a stříkání na terč.

Za odměnu pak členové komise dostali 
dárky a pamětní listy. S velkým zájmem 

se také setkala návštěva právě probíha-
jící soutěže Loveckých trofejí, o které 
zajímavě vyprávěl správce obory Milan 
Koutný.

O občerstvení se postaral kulinářský 
kroužek, děti vyrobily pod dozorem paní 
učitelky Broňky Havlové úžasné výrobky 
nejen studené kuchyně, ale i upekly slad-
kosti a namíchaly různé nealkoholické 
nápoje. Na závěr také mohla komise 
ochutnat výborný zvěřinový guláš připra-
vený našimi myslivci.

Chtěla bych touto cestou poděkovat 
všem, kteří se na celé akci podíleli. 

Především paní ředitelce Aleně Lévové  
a učitelům školy Broňce Havlové, Marcele 
Jaškové, Vandě Filkové, Katce Kociánové, 
Radce Křenkové, trenérům malých fotba-
listů Petru Giergelovi a Jirkovi Matulovi, 
trenérům a trenérkám hasičů Markétě 
Máchové, Magdě Mlčochové, Láďovi Stra-
košovi, Ivanu Rožnovskému, Stanislavu 
Bujnochovi, za úžasnou práci s dětmi  
a pomoc při zorganizování prezentace 
naší obce a také knihovnici Markétě 
Kološové.

Nezískali jsme sice titul Ves- 
nice roku, ale velkým oceněním 
je diplom za vzorné vedení 
obecní kroniky a to díky paní 
Karle Klečkové, která obecní 
kroniku vede už 40 let.  

Velký dík také patří Katce 
Eliášové za pomoc při zpraco-
vání 21 stránkové přihlášky do 
soutěže, kterou si můžete přečíst 
na webových stránkách obce.

Děkuji všem za účast v této 
soutěži, protože ze 300 obcí 
Moravskoslezského kraje se této 
soutěže zúčastnilo pouze osm.

Ivana Hrčková,
místostarostka obce
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VÝSLEDKY SOUTĚŽE VESNICE 
ROKU V MSK.

Ve 23. ročníku soutěžilo celkem  
8 obcí. Komise navštívila ve dnech 22.  
a 26. května 2017 všechny přihlášené 
obce, které zaslaly přihlášky na MMR ČR 

v Praze ve stanoveném termínu do 28. 
dubna 2017. Obce byly o návštěvě komise 
předem informovány. V průběhu prohlídek 
byla pořízena fotodokumentace, která 
bude následně zpracována do prezentace. 
Každá obec měla k dispozici 120 minut 

pro svoji prezentaci. Zástupci obce měli 
možnost prezentovat své rozvojové doku-
menty, investiční záměry, úspěšné reali-
zace, spolkovou činnost, péči o zeleň v obci  
a krajinu, přístup k informačním techno-
logiím, spolupráci obce se zemědělskými 
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subjekty. Součástí hodnocení byla diskuse 
s členy komise na témata související  
s obnovou a rozvojem venkova.

VYHODNOCENÍ KRAJSKÉHO 
KOLA

Závěrečné jednání hodnotitelské 
komise se uskutečnilo 26. června 2017  
v Ostravici.  

1. místo v krajském kole a Zlatá stuha 
za vítězství v krajském kole 
Obec Větřkovice, okres Opava

2. místo v krajském kole
Obec Žabeň, okres Frýdek-Místek

3. místo v krajském kole
Obec Zátor, okres Bruntál

Bílá stuha – za činnost mládeže
Obec Neplachovice, okres Opava

Následující stuhy nebyly uděleny:

Modrá stuha – za společenský život 

Oranžová stuha – za spolupráci obce 
a zemědělského subjektu

Zelená stuha – za péči o zeleň a životní 
prostředí  neudělena

Zlatá stuha byla hodnotící komisí 
udělena  obci Větřkovice za reálný  
a vyvážený rozvoj obce se zapojením  
zemědělské a další podnikatelské sféry.  
Komise dále oceňuje činnost a prezen-
taci všech složek tvořících společenství 
místních občanů působících v obci spolu 
s veřejností, kteří společně jedinečným 
způsobem rozvíjejí kulturní i společenský 
život v obci.

 DALŠÍ OCENĚNÍ:

Diplom za moderní knihovnické a infor-
mační služby

Obec Horní Bludovice, okres Karviná

Diplom za vzorné vedení obecní kroniky
Obec Hukvaldy, okres Frýdek-Místek

Zlatá cihla (kategorie A) 

Obec Třemešná, Kaplička v Rudíkovech

Zlatá cihla (kategorie B) 

neudělena

Zlatá cihla (kategorie C) 

Obec Žabeň, Zázemí hasičské zbrojnice

Cena naděje pro živý venkov

neudělena  

Mimořádné ocenění za kreativní přístup 
ke vzdělávání a výchově mladé generace

Obec Staré Hamry, okres Frýdek-Místek

Dagmar Novosadová, 
předsedkyně komise

BISKUPSTVÍ OSTRAVSKO – OPAVSKÉ
BISKUPSKÉ LESY  -   OBORA  HUKVALDY

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych vás seznámil 
se změnami týkajících se naší obory.  
Z historických zachovaných záznamů 
byla obora založena v roce 1567 Vilémem 
Prusinovským z Víckova a byla ve vlast-
nictví olomouckých biskupů, později 

arcibiskupů až do roku 1948, kdy byl 
tento majetek zestátněn. Od tohoto data 
až do roku 1992 oboru spravoval podnik 
Severomoravské státní lesy Lesní závod 
Frenštát p. R. Po politických změnách 
v zemi v roce 1989 a vzniku státního 
podniku Lesy České republiky v roce 

1992, obora byla součástí Lesní správy 
Frenštát p.R. Dalším mezníkem 450 – leté 
historie byl 1. říjen 2014 , kdy obora přešla 
v rámci tzv. majetkového narovnání mezi 
státem a církvemi do vlastnictví Biskup-
ství ostravsko – opavského. Provoz obory 
nyní zajišťuje  personál Biskupských lesů. 
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A tato historická změna vlastníka je vidi-
telná na každém kroku. Opravou budov, 
cest, mysliveckých zařízení a úpravou 
prostranství  přístupných veřejnosti se 
celkový vzhled obory mění, což je kladně 
hodnoceno návštěvníky obory a širokou 
veřejností. Neodmyslitelnou součástí 
obory je historická kamenná zeď se 
vstupní bránou vybudovaná v letech 1720 

– 1736. A právě rekonstrukcí této kulturní 
památky, která byla započata 30.8.2016  
a účasti biskupa Mons. Františka Václava 
Lobkowicze se naplnilo letité přání 
současného lesnického personálu obory. 
Dalším viditelným místem změn v oboře 
je stavba nové hospůdky  s veřejnými 
WC, která by měla být dokončena v srpnu 
2017. Obora Hukvaldy je unikátní přírod- 

ní prostředí v průmyslové aglomeraci,  
kde se snoubí lesnictví, myslivost, rybář-
ství, ochrana přírody s kulturou a historií.

Važme si toho  a buďme pyšní na tento 
přírodní unikát.

Biskupské lesy,
Koutný Milan

PODĚKOVÁNÍ OD ORGANIZÁTORŮ VALAŠSKÉ RALLY 2017

Vážení přátelé,

ve dnech 24.-26. března 2017 
uspořádala společnost JTRT 
pro s.r.o. ve spolupráci se svými 
partnery  JANČA – 36. Valaš-
skou rally Valmez 2017. Úvodní 
motoristický podnik zařazený  
do sedmidílného seriálu True- 
Cam mistrovství České republiky 
v rally 2017.

Je zásluhou Vás, ale i vedení 
Vaší obce, že o letošní Valašské 
ral ly se hovoř í  s  uznáním  
a její společensko-sportovní 
úroveň je hodnocena vysokými 
známkami. Za to patří velká pocta rovněž 
obyvatelům obce, bez jejichž pochopení  
a tolerantnosti by nebylo možné tak orga-
nizačně náročný motoristický podnik 
uspořádat.

Přijměte proto, upřímné poděkování za 
pomoc a podporu, které se JANČA – 36. 
Valašské rally Valmez 2017 ze strany celé 
vaší obce či osady organizátorům uvedené 
valašské automobilové soutěže dostalo. 

Velmi si přístupu vás všech 
vážíme a jsme za něj vděčni.

Dovoluji si současně vyjádřit 
přesvědčení, že úroveň, na niž 
JANČA – 36. Valašská rally 
Valmez 2017 letos dosáhla, 
povede k pokračování a snad i 
dalšímu prohloubení naší spolu-
práce při 37. ročníku Valašské 
rally, jenž se uskuteční ve dnech 
23.-25. března 2018.

S pozdravem 

Jaromír Tomaštík
předseda organizačního výboru   

JANČA – 36. Valašská rally Valmez 2017
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VÝSTAVA OBRAZŮ JANA VÁCLAVA SLÁDKA

Jak již bylo avizováno v minulém 
čísle občasníku, proběhla ve čtvrtek 11. 
května slavnostní vernisáž výstavy obrazů 
hukvaldského rodáka Jana Václava Sládka 
ve výtvarném centru Chagall, v galerii 
Národní dům v Brušperku. Výstavu 
zahájil pan Petr Pavliňák, majitel galerie, 
následoval projev místostarostky Hukvald 
Ivany Hrčkové a paní Vlasty Doležalové, 
neteře malíře. O kulturní zpestření se 
postaraly žákyně ZŠ Hukvaldy a ZUŠ 

v Brušperku, Lucka Cváčková, Zuzka 
Fojtíková a Izabela Jati pod vedením  
a za doprovodu paní učitelky Evy Bílé. 
Vernisáž se těšila poměrně značné účasti 
ze strany veřejnosti. Samotná výstava je 
naplánována do 28. června 2017.

Obrazy věnoval obci a škole sám 
autor ještě za svého života. Další doku-
menty, převážně fejetonovou tvorbu, dala  
k dispozici paní Vlasta Doležalová naší 

obecní knihovně, kde budou archivovány 
a zpřístupněny veřejnosti v případě zájmu  
k nahlédnutí. Paní Doležalové, která  
měla hlavní zásluhu na uspořádání výsta- 
vy, tímto velice děkujeme a budeme  
nadále uchovávat a zpřístupňovat odkaz 
našeho slavného rodáka. 

Markéta Kološová, 
knihovnice
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JINÝ POHLED NA KNIHU JANA VÁCLAVA SLÁDKA „HUKVALDSKÁ ŠTAFETA“

Úvod:

Jako pamětník trvale žijící v obci, 
která dnes má název Hukvaldy považuji 
Sládkovu knihu za fanatický odpor vůči 
všem „Sklenovjanům“, jak se hovorově 
říká občanům Sklenova, vůči obci, ve 
které se Sládek narodil. Tento název 
nesla obec sedm století. Určitým druhem 
pokrytectví považuji snahu těch, kteří 
se o vydání knihy zasloužili a především 
rozhodli o vydání. Je to dle mého názoru 
zasetí nedůvěry ve vzájemném soužití 
občanů místních částí obce. Nevědomost 
nebo záměr a proč??

Již část textu na přebalu knihy mě uvádí 
v údiv slovy: „…vyústilo v obnovu jejího 
jména.“ Rozumí se tím obce Hukvaldy. 
Je to hrubé zkreslení skutečnosti. Proč 
autor tohoto textu nenapsal, že obec 
Sklenov od svého vzniku (prokazatelně) 
ve 2. polovině 13. století byla přejmeno-
vána na Hukvaldy v roce 1982?. Jediným 
důvodem toho byl tehdy argument, že 
název Hukvaldy je známější než Sklenov. 
A to v důsledku existence hradu, obory 
 a světově známého hudebního sklada-
tele Leoše Janáčka. Odpovědět věcně 
autor textu stěží bude umět. Kniha 
samotná je poznamenána až neskutečnou 
neobjektivností autora k obci Sklenov. 
Důvody svého tvrzení uvádím v dalším 
textu. Vždyť předchozí Sládkova kniha 
„Hukvaldské siluety“ (1990) nic podob-
ného neobsahuje. Copak ti, kteří o vydání 
knihy „Hukvaldská štafeta“ rozhodli, text 
rukopisu nečetli? Nebo snad zastávají 
obdobné názory jako Jan V. Sládek? To 
by bylo smutné.

Malířská tvorba Jana V. Sládka se 
mi vždy líbila a líbí dosud. Posoudit 
uměleckou úroveň Sládkových obrazů si 
rozhodně netroufám. Ale jako „Skleno-
vjan“ mám právo vyslovit jiný názor než 
jaký má na dění v obci Jan V. Sládek, který 
navíc prožil v obci jen menší část svého 
života, na rozdíl ode mne. Jeho charakter, 

jímž se prezentuje knihou svých pamětí 
mě šokuje. Šokuje mě jeho odpor vůči 
„Sklenovjanům“. To není vlivem Janáčka 
na jeho myšlení, jak často uvádí, ale vlivem 
ducha pozůstalostí feudálního prostředí, 
ve kterém Sládek vyrůstal a obnažil se 
až v závěru svého života. Pro mě smutné 
poznání.

A nyní blíže k obsahu knihy:

1. Konkrétně k přejmenování obce 
Sklenov na Hukvaldy, jmenovitě k citaci 
Sládka, že složité období vyústilo v obnovu 
jejího jména. Je to nesmysl. Obec se až 
do roku 1982 vždy jmenovala Sklenov. 
Jde tedy o jednoznačnou záměnu názvu 
panství Hukvaldy s názvem obce Sklenov. 
Ta obec Sklenov, jak jsem již uvedl, vznikla 
již ve druhé polovině 13. století. Dokládá 
to zakládací listina obce Kozlovice z 8. 9. 
1294, podepsaná Jindřichem hrabětem 
z Příboru, kde jako svědek je podepsán 
Mikuláš z dědiny Sklenovské (vyčleněné 
z obvodu příborského). Dnešní název obce 
Hukvaldy existuje až od přejmenování 
obce Sklenov v roce 1982. Copak se Sládek 
za název rodné obce stydí?

2. V předmluvě (str. 7) jde o neso-
lidní pomlčení doby vzniku nové školy 
pro 360 žáků. O její vybudování, i když 
s těžkostmi, se zasloužilo vedení obce 
působící v letech před rokem 1989. 
Výstavba nové školy byla zahájena 21. 10. 
1977 položením základního kamene a do 
užívání byla předána 8. 11. 1980. To jsou 
neměnné skutečnosti. 

3. Na str. 11 se uvádí, že Hukvaldy měly 
svého feudála, Sklenov zase fojta. Sládek 
zde pomíjí, že nejde o žádný rozdíl, neboť 
fojta jmenovala vrchnost hukvaldského 
panství (nebyl volen občany!). I další 
odstavec je snůškou nepřesností. Vždyť 
jen věta: „Chtělo to jen více pochopení 
a spolehlivé informace.“ Pochopení od 
koho?. Text postrádá jakoukoliv konkrét-
nost. A proč píše Sládek rozhořčeně  
o rozdílnosti bohatství rychaltického 
faráře a chudobou hukvaldského? Vždyť 

oba měli společného nadřízeného, tj. 
církevní vrchnost, která byla za tento 
rozdílný stav odpovědna. To s odpověd-
ností obce Sklenov nesouviselo. Dále 
Sládek uvádí, že „Dějinný rozpor mezi 
Hukvaldy a Sklenovy nadělal hodně 
nesnází a zmatků“. Neuvádí však v čem. 
Po 85 letech prožitých v obci mohu 
upřesnit, že pokud tomu tak bylo, tak 
příčinou byla určitá nadřazenost někte-
rých osob z místní části Hukvaldy, jako 
snad pozůstatek ducha hukvaldského 
panství. Přitom všichni byli občany 
Sklenova a ne Hukvald. Jan V. Sládek 
rovněž. Ten navíc svou nadřazenost 
„Hukvalďana“ prezentuje odsouzením 
občanů z Dolního Sklenova textem: 
„Dolní Sklenov svým politickým a šovi-
nistickým vlivem věc rázem vyřešil. 
Hukvaldy zmizely z map……“. Není toto 
vyjádření Jana V. Sládka jeho šovinis-
tickým názorem (krajně nesnášenlivým)?           

Hukvaldské panství skutečně zaniklo v 
roce 1848 zrušením poddanství v Rakous-
ku-Uhersku, jehož jsme byli součástí. 
Existence obce Sklenov však trvala nadále 
až do roku 1982, kdy došlo k přejme-
nování, jak již jsem uvedl. A na mapách  
i jinde se i po roce 1848 nadále uváděla 
obec Sklenov s hradem Hukvaldy. To 
ovšem někteří „Hukvalďané“ zřejmě těžce 
nesli. Po roce 1982 jsou snad již spoko-
jeni. A byl jistě i Jan V. Sládek. Soudím, 
že dnešní generaci je to jedno. U občanů 
z Dolního Sklenova jsem nějaké negativní 
reakce na přejmenování obce na Hukvaldy 
nezaznamenal (a trvá již 34 let). 

Tzv. Sládkův dualismus Hukvaldy-
-Sklenov je výmyslem některých občanů 
z místní části Hukvaldy. Svou falešnost 
dokázali již tím, že v tom dvousloví měli 
na prvním místě Hukvaldy a až na druhém 
Sklenov. Proč ne opačně? Místní část 
Hukvaldy je nejmladším osídlením v obci. 
V této části obce byla jako první osídlena 
část pod oborní zdi, tzv. „Malá strana“  
a to až po roce 1750. Do té doby existoval  
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v podhradí jen hukvaldský dvůr a od roku 
1567 pivovar. To na rozdíl od Sklenova – 
osídlení okolo řeky Ondřejnice. 

4. Krajní nesnášenlivost Jana V. 
Sládka číší i z textu na str. 11: „Bývalé 
významné historické a kulturní prostředí 
se pod vlivem sklenovského hospodaření 
propadlo na poslední příčku v kvalifi-
kaci obcí okresu“. Skutečností je, že za 
toto „sklenovské“ hospodaření odpoví-
dalo zastupitelstvo obce volené občany 
jak místních částí obou Sklenovů, tak 
Hukvald, a to před rokem 1989 i po něm. 
To snad k vysvětlení Sládkova nejapného 
názoru stačí.

5. Také vyjádření Sládka, že se Janáček 
narodil na Hukvaldech (str. 11), ne ve 
Sklenově, jak šílené mozky ještě před 
nedávnem tvrdily, je formulace nepřesná 
(mírně konstatováno). Přesně měl Sládek 
napsat, že se Janáček narodil v místní části 
(nebo osadě) Hukvaldy obce Sklenov. To 
by ale musel být objektivní.          

6. Na str. 14 je opět nepřiměřená 
formulace – nevraživost vůči Sklenovu 
plynoucí ze slov: „ …pochopit jaká byla 
předehra k devastaci Hukvald v neblahém 
dědictví Sklenova. Hukvaldy opravdu 
zmizely. Nebyly ani označeny“. Ano, 
feudální nadvláda hukvaldského panství 
skutečně zmizela, a to již v roce 1848, ale v 
mysli některých „Hukvalďanů“ typu Jana 
V. Sládka zřejmě nikoliv.

7. To údajné autentické označení 
(na str. 16) „Co je nám po Janáčkovi…“ 
předsedy MNV Sklenov (bez udání jména, 
či odkazu na svědka), není nic víc, než opět 
zaujatá nevraživost. Pro přesnost uvádím, 
že obec Sklenov měla v minulosti (po roce 
1945) celkem 7 předsedů MNV (Mořic 
Tuscher, Augustin Štefek, Frant. Franke, 
Viktor Rek, Jos. Rožnovský, Jan Balcárek 
a Dalibor Cholevík). Z tohoto počtu byli 
4 předsedové z místní části Hukvaldy a z 
místní části Dolní Sklenov jen jeden, a to 
Augustin Štefek. Tak kdo to řekl? V jiných 
částech textu jména Sládek uvádí, když se 
mu to hodí. Není to pokrytectví, nebo ještě 
něco horšího?

8. Kritika rozpojení obce na dvě školy 
(str. 35) je dle mého názoru rovněž neob-
jektivní. Škola na Hukvaldech vznikla 
nepochybně později než rychaltická, 
kterou navštěvovaly děti ze Sklenova (pro 
blízkost a malou kapacitu hukvaldské). 
V Rychalticích byla před postavením 
zděné školy škola dřevěná, a to údajně na 
druhém břehu řeky Ondřejnice. To Sládek 
opravdu nevěděl?   

9. Poslední odstavec na str. 35 je rovněž 
„skvostem“ Sládkova uvažování. Ten jeho 
„slepenec tří osad“ je totiž důsledkem 
historického vývoje. Opakovaně uvádím, 
že obec Sklenov vznikla již ve druhé 
polovině 13. stol., kdy osídlení okolo řeky 
Ondřejnice bylo vyčleněno z příborského 
obvodu. K osídlení pod oborní zdi došlo až 
po roce 1750 (kromě hukvaldského statku 
a pivovaru).

A ke Sládkov u odtržení zázemí 
a nahrazení Frýdkem-Místkem uvádím, 
že Sládek asi zapomněl, že zánikem 
zemského zřízení u nás v podstatě zanikla 
i hranice mezi Moravou a Slezskem, 
tvořená řekou Ostravicí. Do té doby jsme 
měli okresním městem Místek. 

Až později po citované změně vzniklo 
dvojměstí Frýdek-Místek.

10. Strana 36 knihy je „prošpikovaná“ 
řadou dogmat. Zareaguji jen na jedno. 
Nová základní škola vznikla z iniciativy 
samosprávy obce Sklenov (škola pro 
360 žáků). 21. 10. 1977 došlo k položení 
základního kamene a 8. 11. 1980 k předání 
školy do užívání. U obou akcí jsem byl 
osobně přítomen. To, že se „sklenovští“ 
dočkali ve svém nedomyšleném jednání  
a chování …“ (str. 37) není nic víc, než 
furiantská nevraživost vůči všemu skle-
novskému. Další slova na této straně knihy 
jsou jen slova a slova.

11. Nehorázností Jana V. Sládka je 
přirovnání svého osudu k osudu Leoše 
Janáčka. Mistrovství hudebního sklada-
tele Leoše Janáčka je světoznámé. Janáček 
nepotřebuje žádnou záchranu. Ale malířů, 
jakým byl Jan V. Sládek, je u nás celá řada. 
Nebo se snad mýlím?

12. Knihu „Huk valdská štafeta“ 
dočtu. Ale v písemné reakci na tyto 
některé Sládkovy nehoráznosti zarputi-
lého „Hukvalďana“ sršícího zlobou vůči 
všemu sklenovskému již nemám chuť 
pokračovat. Opakuji, že se mi jeho obrazy 
líbí. Ale nikoliv jeho názory obsažené  
v pozůstalosti na sklonu jeho života. Je 
to mé právo. 

To, že se téměř na každé straně pozů-
stalostní písemnosti zaštiťuje osobností 
Leoše Janáčka chápu jako sebezvidi-
telnění pomocí Mistrovy osobnosti. To 
mi připadá mírně řečeno nekorektní 
a vypovídá o charakteru Jana Václava 
Sládka. Že Jan V. Sládek věnoval početný 
soubor svých obrazů obci, považuji za 
velmi kladný počin. Velká část obrazů 
zdobí prostory základní a mateřské školy. 
Esteticky působí na žáky školy, aniž si to 
oni uvědomují. Za to mu patří opravdu 
uznání a poděkování. Kde by jinak dnes 
obrazy byly? Někde v depozitáři.

Ještě několik názorů po dalším čtení:   
13. Str. 53: „Moji výhodou bylo, že jsem 
se s Janáčkem i s Četynou stýkal …“. Proč 
Sládek nenapsal pravdivě: „S Janáčkem 
jsem se stýkal jen do svých 19-ti let, a to 
tehdy, když Janáček přijel z Brna na letní 
pobyt na Hukvaldy“. Skutečností je, že 
část života strávil Sládek s rodiči na hradě, 
kde bydleli, avšak většinu svého života 
prožil mimo rodnou obec! 

A to Sládkovo pochopení Janáčka 
nepřišlo určitě ze styku s ním, když ještě 
bydlel na hradě. Nebo že by byl již tak geni-
álním dítětem a dospívajícím mladíkem?

14. Těch prvních 45 stran knihy nemělo 
být vůbec vydáno. Tolik vyslovené nená-
visti na těchto stránkách je vskutku 
šokující.

15.  Ne o dpust ím si  je ště  je dnu 
poznámku po přečtení knihy. Ta část 
od str. 46 je jiná, je obdobným projevem 
Sládka jako v knize „Hukvaldské siluety“ 
(kromě str. 53). Výjimka je ještě na str. 93, 
kde Sládek slovy: „….když se poválečná 
situace domova vyhrotila a Hukvaldy 
byly přejmenovány na Sklenov….“. Nic 
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než opakovaná lež. Hukvaldy nebyly v té 
době přejmenovány. Obec nesla od svého 
vzniku stále stejný název. Jen za okupace 
měla německý název Gläsersdorf a místní 
část Hukvaldy a hrad Hochwald. Jak jsem 
již uvedl, přejmenována byla až v roce 
1982.                       

Závěrem uvádím, že celý svůj život 
jsem prožil v prostoru okolo řeky Ondřej-
nice, tedy v obci nesoucí do roku 1982 
název Sklenov – nyní Hukvaldy. Je to 
místo, které jsem měl vždy a mám stále 
rád. Netrpím však žádnou nenávistí jako 
Jan V. Sládek. Ale s obsahem počáteční 

části knihy „Hukvaldská štafeta“ se 
nemohu ztotožnit. Proto reakce na něj. 
Lhostejnost je mi  cizí. 

Hukvaldy-Dolní Sklenov, 07. 01. 2017 
Zdeněk Hubeňák st.

PRVOMÁJOVÁ HUKVALDSKÁ DESÍTKA 2017

Letos v pondělí 1. května se již potřetí 
uskutečnil závod Prvomájová hukvaldská 
desítka, který pořádá Běžecký spolek 
Hukvaldy. Díky krásnému jarnímu počasí 
se na golfovém hřišti sešla spousta závod-
níků nejen z Hukvald, ale i z blízkého  
a vzdálenějšího okolí. 

Před startem hlavního závodu na 10 
kilometrů si zazávodily děti, pro které  
byly na golfovém hřišti vytyčeny tratě 

na 150, 300 a 600 metrů. Dětské závody 
proběhly ve skvělé atmosféře, děti povzbu-
zovala spousta rodičů, příbuzných  
a kamarádů a všechny zdárně dorazily 
do cíle. 

Hlavní závod na 10 kilometrů byl 
odstartován hvizdem z píšťalky přesně  
v 10:30. Na závodníky rozhodně nečekala 
rovinatá a nudná trať, naopak. Začátek 
závodu vypadal nenáročně - asfaltové  
a zpevněné cesty vedoucí hlavně z kopce 
donutily některé běžce nasadit opravdu 
zběsilé tempo. Po třech rychlých kilome-
trech se vbíhalo do terénu a závodníky 
potrápil první “luční” kopeček. Trošku 
vydechnout pak mohli na lehce zvlněné 
zpevněné cestě mezi chatkami. Těsně před 
pátým kilometrem se trať stočila do lesa 
a sportovce čekal výběh do kopce číslo 
dva. Následoval krátký seběh lesní cestou 
kolem Mločí studánky a pod starým 

lomem se vybíhalo na sluncem prohřátou 
silnici. Nahoře u oborní rybárny (ano, 
úsek na silnici byl opět do kopce :) růžové 
šipky nařídily odbočit do obory. Zde, na 
šestém a půltém kilometru, byla krátká 
chvilka k nádechu před čtvrtým výběhem 
do kopce - na vycházkovou oborní cestu 
se závodnici napojili u hájenky a altánku. 
Následoval proběh oborou s občasným 
kličkováním mezi turisty. Na devátém 
kilometru běžci přelezli (po schůdcích) 

Jako zástupce rodiny Sládkovy nemohu 
souhlasit s názory autora článku o odporu 
J.V. Sládka vůči občanům Sklenova.

Kniha " Hukvaldská štafeta " není 
historickou publikací faktů, nýbrž volným 
vyprávěním o vztazích, postojích a situ-
acích v době jeho života, který svou  
profesní činnost vykonával v nelehké  
poválečné době. O průběhu veřejného dění 
rozhodovali dosazeni jednotlivci do veřej-
ných funkcí a nikoli obyvatelé Sklenova.

Je s podivem, jak téměř v každém 
odstavci chce autor článku zasít semínko 
odporu vůči osobě J.V. Sládka. Ten naopak 
měl mezi občany Sklenova blízké přátelé, 
bojoval za společnou školu a darovaním 
zvonů pro kostel na Hukvaldech apeloval, 
aby vyzváněly k sjednocení obcí Rychaltic, 
Sklenova a Hukvald.

Pane Hubeňák, obdivuji Vaše úsilí, 
které jste věnoval objasnění historie 
faktů obce Sklenova, je to velmi záslužné, 

ale s pachutí hořkosti a Vaším osobním 
odporem vůči malíři J.V. Sládkovi, který 
byl velkým obdivovatelem díla L. Janáčka 
a  člověkem hluboce milujícím své rodné 
Hukvaldy, za které po celý život v rámci 
možností bojoval.

Za rodinu Sládkovou
Vlasta Doležalová

REAKCE NA ČLÁNEK P. HUBEŇÁKA " JINÝ POHLED NA KNIHU 
J.V.SLÁDKA HUKVALDSKA' ŠTAFETA"
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zeď a byli z obory venku. Závěrečný, 
opravdu nechutný, výběh po silnici (směr 
Mniší) až k odbočce na golfové hřiště dal 
běžcům pořádně zabrat, ale každý, kdo 
po odbočení proběhl pod bránou vítající 
golfisty, měl téměř vyhráno. Odtud už to 
byl do cíle jen kousek a navíc se běželo 
z kopečka. Poslední prudká levotočivá 
a … cíl!

Velké poděkování si zaslouží členové 
Běžeckého spolku Hukvaldy za nápad, 
přípravu a organizaci celého závodu  
a jejich dobrovolní pomocníci. Bezva 
závod, jen tak dál…

Jana Červinková Žáčková
účastnice závodu, mamka závodících dětí  
a manželka pořadatele - dobrovolníka :-)

BĚŽECK Ý SPOLEK HUK VALDY 
-  P R V O M Á J O VÁ  D E S Í T K A  - 
VÝSLEDKY A PODĚKOVÁNÍ

Na startovní čáru letošních dětských 
závodů se postavilo cca 60 dětí a do 
hlavního závodu se přihlásilo stejně 
tolik běžců. Jako první doběhl Milan 
Vinklárek s časem 40:21:00 a nejrychlejší 
běžkyní byla mladičká Lenka Peterková, 
která doběhla do cíle s časem 45:19:00. 

Kompletní výsledky můžete najít na 
našich webových stránkách www.bezec-
kyspolekhukvaldy.cz nebo na facebooku. 
Gratulujeme vítězům a všem závodníkům, 
i těm nejmenším. A jako obvykle moc 
děkujeme našemu týmu dobrovolníků, 
protože bez nich by tahle akce nebyla 
možná. Na shledanou 1. 5. 2018.

Běžecký spolek Hukvaldy

ŠTRAMBERSKÝ JASOŇ

1138 LIDÍ VYRAZILO NA POCHOD 
ZA 1. ŠTRAMBERSKÝM JASONĚM

Na první ročník turistického pochodu 
Štramberský Jasoň se v sobotu vydalo 
neuvěřitelných 1138 účastníků.

Počasí účastníkům přálo, byť se obloha 
později zatáhla mraky. „Aspoň nebyl hic 
a šlo se super, úžasná akce, už se těšíme 
na druhý ročník,“ řekla jedna z účastnic, 
Kateřina Hajšmanová.

Zájemci si mohli vybrat z 5 tras. Ta 
nejdelší byla z Ostravy a měřila 53 km. 
Z Frýdku-Místku mohli lidé vyrazit na 
trasu dlouhou 36 km. Zbývající trasy vedly 
z Kopřivnice. Ta nejdelší (29 km) přes 
Hukvaldy, 13 km trasa vedla přes Červený 
kámen, 8 km přes Bílou horu a ta nejkratší 
(7 km) pro kočárky přes Paseky. Největší 
zájem byl o trasu přes Červený kámen, 
kterou absolvovalo  354 turistů.

„Jsem moc rád, že organizátoři 
dokázali do Štramberka nalákat tolik 
lidí. Naše město žije z turistického ruchu  
a tohle je ideální příležitost pro naše 

drobné podnikatele a živnostníky, jak si 
přivydělat nad běžný rámec,“ poznamenal 
starosta David Plandor.

Účastníci pochodu v cíli obdrželi 
poctivé medaile, sportovní vak, kvalitní 
klobásy a nápoj. „Úžasná akce, nádherná 

krajina, super trasa, užili jsme si to. 
Nádherná myšlenka připravit pochod 
pro všechny, výborná organizace, prostě 
uchvacující,“ libovala si na Facebooku 
Silvie Kořistková.

Nejmladším účastníkem byl ani ne 
tříměsíční Jakub Socha ze Štramberka.

Druhý ročník se bude konat opět třetí 
květnovou sobotu 19.5.2018. „Tímto 
projektem bychom chtěli zejména podpořit 
čtyři města Lašské brány Beskyd, kterými 
jsou Kopřivnice, Příbor, Huk valdy  
a Štramberk. Příští rok přidáme pravdě-
podobně další dvě trasy, jedna patnácti-
kilometrová bude pro kočárky a povede 
přes Příbor, ta druhá povede krajinou 
kolem Rybí,“ plánuje hlavní organizátor 
Rostislav Bažanowski.

Mějte se a buďte BEZVA!
Rostislav Bažanowski, tel. 602 544 376

www.bezvabeh.cz
www.facebook.com/BezvaBEH
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KOTLÍKOVÉ DOTACE

V některých obcích lidé vyměnili více 
než polovinu starých kotlů na tuhá paliva 
za nová ekologická topidla, snížilo se 
množství emisí vypuštěných do ovzduší. 
To jsou výsledky éry „starých“ kotlíkových 
dotací, které odstartovaly před čtyřmi 
roky v Moravskoslezském kraji.

První výzva na tzv. kotlíkovou dotaci 
odstartovala začátkem února 2012. Do 
roku 2014 pak bylo vyhlášeno dalších 
šest výzev, financovaných Moravsko-
slezským krajem, odborem životního 
prostředí a Ministerstvem životního 
prostředí. Poslední byla ukončena 18. 
září 2014, žadatelé ale měli ještě dalších 
devět měsíců na samotnou výměnu kotlů 
a předložení podkladů krajskému úřadu 
nebo Státnímu fondu životního prostředí.

Podle statistiky ČSÚ - SLDB 2011 
(obydlené byty podle způsobu vytápění 
v obci, v rodinných domech, kotelna  
v domě na tuhá paliva) bylo v obci 
Hukvaldy celkem 92 domácností s vytá-
pěním tuhým palivem, za toto období 
vyměnilo kotle 20 domácností (podle 
zdroje z MSK), což je 21,7 %.

Celá zpráva je zde: http://www.msk.cz/
cz/zivotni_prostredi/kraj-vyhodnotil-sta-
re-kotlikove-dotace-69897/.

V letošní roce bude opět vyhlášeno 
Moravskoslezským krajem, odborem regi-
onálního rozvoje a cestovního ruchu, 2. 
kolo kotlíkových dotací.  V rámci 1. výzvy 
z roku 2015 bylo schváleno 11 žadatelů, 
v rámci Individuální dotace z rozpočtu 

kraje 2 žadatelé a v rámci nejnovější OZE 
3 žadatelé, celkem tedy 16.

Tato druhá výzva bude vyhlášena 29. 
června 2017, elektronické žádosti bude 
možno podávat od 5. září 2017 od 10 
hodin. Pro zájemce o dotaci je přiložen 
v občasníku článek, kde jsou popsány 
podrobnosti a podmínky podání žádosti. 
Jsme připraveni také poskytnout pomoc  
s vyplňováním žádostí a další metodickou 
pomocí, zájemci se mohou kontaktovat 
místostarostku Ivanu Hrčkovou na tel. 
čísle 775 865 182 nebo emailové adrese 
mistostarosta@hukvaldy.eu.

Ivana Hrčková,
místostarostka

Využijte dotaci až 150.000 Kč na pořízení nového kotle nebo tepelného čerpadla

a zlepšete životní prostředí ve vašem kraji ještě dnes.

Dotaci  získáte  na  výměnu  kotlů  na  pevná  paliva  v  rodinných  domech.  Je

poskytována díky Ministerstvu životního prostředí z Operačního programu Životní

prostředí.  Můžete  ji  použít  na  zdroj  vytápění  a  jeho  instalaci,  novou  nebo

zrekonstruovanou otopnou soustavu a úpravy spalinových cest.

Telefon: 595 622 355 nebo e-mail: kotliky@msk.cz

http://lokalni-topeniste.msk.cz
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Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva

Pro koho je dotace určena?

Kotlíkové  dotace  jsou  určeny  pro  fyzické  osoby  -  vlastníky  a
spoluvlastníky  rodinných  domů  na  území  Moravskoslezského  kraje,
které  jsou  převážně  vytápěny  kotlem  na  pevná  paliva  s ručním
přikládáním 1. nebo 2. třídy, napojeným na otopnou soustavu a komínové
těleso. 

Za rodinný dům je pro účely dotace považován také bytový dům maximálně
se 3 bytovými jednotkami a obytná část zemědělské usedlosti, která splňuje
definici pro byt.

Na co je dotace určena?

Kotlíkové dotace jsou určeny na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s
ručním přikládáním za nový ekologický zdroj tepla, kterým může být: 

 kotel pouze na biomasu (automatický i s ručním přikládáním)

 kombinovaný kotel na uhlí a biomasu (pouze automatický)

 plynový kondenzační kotel

 tepelné čerpadlo

Žadatelem  vybraný  kotel  musí  být  uveden  na
„seznamu  kotlů“  podporovaných  z kotlíkové
dotace - Seznam výrobků a technologií, který
je  průběžně  aktualizován  a  je  zveřejněn  na
adrese https://svt.sfzp.cz..

V případě  nákupu  nového  kotle  s ručním
přikládáním (na  kusové  dřevo)  je  povinností
žadatele pořídit i akumulační nádobu, a to o
objemu, který je určen výkonem kotle - 55 l vody
na 1 kW výkonu kotle (např.  1100 litrů u kotle
s výkonem 20 kW).

Z kotlíkové  dotace  lze  podpořit  i  výměny  kotlů
realizované  v období již  od  15.  7.  2015.
Nejpozději musí být výměna kotle provedena do
13.  12.  2019,  do  tohoto  data  musí  být  rovněž
předloženo závěrečné vyúčtování.
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V rámci kotlíkové dotace je možné uplatnit náklady na:
 výměnu zdroje tepla a s tím související stavební úpravy 

 novou otopnou soustavu nebo její úpravu

 akumulační nádobu, kombinovaný bojler, zásobník TUV

 zkoušky a testy související s uvedením majetku do stavu způsobilého 
k užívání – revize komínu, kotle 

 projektovou dokumentaci (není podmínkou) 

V rámci kotlíkových dotací NELZE provést výměnu:
 stávajícího starého plynového kotle (musí dojít k výměně starého kotle 

na tuhá paliva s ručním přikládáním) 

 stávajících kamen (kachlová, krbová, litinová)

 stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva 

 zdroje vytápění u žadatele, který v minulosti (nejdříve od 1. 1. 2009) byl 
podpořen z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám, společných 
programů na výměnu kotlů realizovaných MŽP a krajem, z programu 
„Kotlíkové dotace v MSK“ nebo v rámci individuální dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje

Jaká je výše dotace?

Základní míra podpory - část nákladů, která bude proplacena žadateli: 

 75 % z celkových výdajů v případě pořízení automatického 
kombinovaného kotle na uhlí + biomasu, nejvýše však 75 tis. Kč

 75 % z celkových výdajů v případě pořízení plynového kondenzačního 
kotle, nejvýše však 95 tis. Kč

 80 % z celkových výdajů v případě pořízení kotle pouze na biomasu s 
ručním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč

 80 % z celkových výdajů v případě pořízení automatického kotle pouze 
na biomasu nebo tepelného čerpadla, nejvýše však 120 tis. Kč

Podpora bude navýšena o částku 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle 
realizována v prioritní obci. Seznam všech obcí najdete na adrese 
http://www.opzp.cz/vyzvy/67-vyzva/dokumenty, obce nacházející se 
v Moravskoslezském kraji na http://lokalni-topeniste.msk.cz.
Všem úspěšným žadatelům pak přispěje Moravskoslezský kraj dalšími 
7 500 Kč. 
Posledním způsobem, jak snížit míru vlastních prostředků na výměnu kotle, je
případný příspěvek obce. seznam přispívajících obcí a výše jejich příspěvku
je uveden na adrese http://lokalni-topeniste.msk.cz. 
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Jak o dotaci požádat?

Dotační program pro občany bude vyhlášen dne  29. června 2017. Žádosti
budou přijímány do vyčerpání alokace, která činí pro Moravskoslezský kraj
téměř 900 mil. Kč. 

Žádost  o  poskytnutí  dotace  bude  podávána  elektronicky,  a  to
prostřednictvím  webové  aplikace  „Kotlíková  dotace“  dostupné  na  adrese
https://kotliky.msk.cz. Žádostem bude přiřazeno jedinečné registrační číslo, a
to podle času odeslání žádosti v aplikaci.

Žádost  bude  možné  si  připravit  a  uložit  již  ode  dne  vyhlášení  dotačního
programu, tj. od 29. června 2017.

Příjem žádostí bude spuštěn dne 5. září 2017 v 10 hod. 

Od tohoto okamžiku bude možné žádost v elektronické aplikaci odeslat.
Následně je nutné žádost vygenerovanou z aplikace vytisknout, podepsat a
tuto  listinnou  podobu  žádosti,  včetně  všech  relevantních  příloh,  doručit
(osobně nebo poštou) na Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě, a
to  do  10  pracovních  dnů  od  elektronického  podání. Obálka  musí  být
označena dle podmínek dotačního programu, vzor najdete v jeho přílohách.

Na  výměnu  1  zdroje  tepla  je  možné  zaregistrovat  a  podat  pouze  1
žádost! 

Pokud si předvyplněnou žádost
otevřete před začátkem příjmu
žádostí, nezapomeňte 
webovou stránku aktualizovat
(tlačítko F5 nebo symbol šipky v
levém horním rohu webové
stránky).
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Jaké doklady jsou potřebné k získání dotace?

K žádosti o dotaci je nutno přiložit:
 Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího (měněného)

kotle - jedná se o revizi, kterou byli všichni majitelé kotlů na tuhá paliva o
příkonu  10–300  kW  napojených  na  teplovodní  soustavu  ústředního
vytápění domu povinni si nechat zpracovat do konce roku 2016. Doklad
slouží k prokázání třídy kotle. Pokud byl kotel vyměněn do 31. 12. 2016,
lze jej nahradit jiným dokladem prokazujícím třídu původního kotle (např.
fotografií  štítku  kotle,  technickou  dokumentací  apod.).  U  kotlů  vlastní
výroby, kde není třída stanovena výrobcem,
je  možné  využít  čestného  prohlášení,  že
třída kotle je neznámá.

 Fotodokumentaci stávajícího (měněného)
kotle napojeného  na  otopnou  soustavu  a
komínové těleso. Fotodokumentace musí být
pořízena z více pohledů a z fotografií  musí
být  zřejmé  napojení  kotle  na  otopnou
soustavu i spalinové cesty!

 Kopii Potvrzení  o  vedení  účtu  nebo
Smlouvy  o  zřízení  účtu žadatele.  Nelze
využít  účet  jiného  člena  rodiny,  dispoziční
právo také není dostačující. 

 Další  relevantní  přílohy  (souhlas
spoluvlastníka, plná moc apod.).

 

Po schválení dotace žadatel doloží:

 Fotodokumentaci  odpojeného  a  znehodnoceného  kotle (z
fotografií musí být zřejmé, že se jedná o tentýž kotel, jehož fotografie jste
přikládali k žádosti).

 Kopii dokladu o likvidaci kotle (formulář na adrese http://lokalni-
topeniste.msk.cz).

 Kopie  účetních  dokladů (faktury,  paragony)  a  doklady  o  jejich
úhradě (příjmové doklady, bankovní výpisy).

 Fotodokumentaci nového zdroje tepla  (je-li  možné, vč. výrobního
štítku).

 Kopii revizní zprávy (protokol) o uvedení nového zdroje tepla do 
provozu.

 Kopii protokolu o revizi spalinové cesty.
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Podrobnější informace budou uvedeny v Podmínkách dotačního programu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji  – 2. výzva“, který bude po
vyhlášení  dotačního  programu  dostupný  na  adrese  http://lokalni-
topeniste.msk.cz a  na  stránkách  Moravskoslezského  kraje  www.msk.cz,
záložka Úřední deska, odkaz Dotace.

Žadatelé se mohou obracet  rovněž na kotlíkové kontakty Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje:
telefon 595 622 355 
e-mail kotliky@msk.cz
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CE POZVÁNKA
NA VÝSTAVU

Zveme Vás na jedinečnou výstavu - Příhody lišky Bystroušky, která bude od 10.7.2017 k vidění 
v Rodném domě Leoše Janáčka, Hukvaldy čp.40 (budova Informačního centra Hukvaldy).

Výstava Vás provede od samotného vzniku kresleného příběhu, přes literární zpracování Lišky 
Bystroušky, prvním uvedením opery Leoše Janáčka - Příhody lišky Bystroušky, až do dnešních dnů, 

kdy příběhy lišky Bystroušky jsou stále jednou z nejhranějších oper 21. století. 

V rámci výstavy shlédnete dobové fotografie a dokumenty, kopie Milénových kostýmů i zmenšenou 
původní scénu (opera byla poprvé uvedena 6. listopadu 1924 v brněnském Městském divadle ve 

skvostné inscenaci, na níž se podílel výtvarník Eduard Milén, režisér Ota Zítek a dirigent František 
Neumann). Objevovat s námi ale můžete také faksimile Těsnohlídkova rukopisu, který se dlouhá léta 

považoval za ztracený, či ilustrace Stanislava Lolka, které stály u samého vzniku tohoto díla. 
Čekají na vás i návrhy kostýmů, fotografie z inscenací opera mnoho dalšího.  

Výstava je připravována ve spolupráci s Národním divadlem Brno, Muzeem města Brna, Národním 
divadlem Praha, Národním divadlem Moravskoslezkým a Jihočeským divadlem. Výstavu také podpo-

řila Obec Hukvaldy, Janáčkovy Hukvaldy z.s., ZŠ a MŠ L. Janáčka Hukvaldy

Miroslav Bitter
provozovatel TIC Hukvaldy
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CECHCETE ZDARMA 
KOTEL?

Využijte právě probíhající Kotlíkovou dotaci

určenou jen pro 6000 zájemců!

www.dotacnikotle.eu
tel. kontakt: 777 698 398

POTŘEBUJETE
POTŘEBUJETE KOTEL, KRBOVÁ KAMNA, BOJLER,

LÁZEŇSKÁ KAMNA ČI KLIMATIZACI?

Navštivte náš internetový obchod za lidové ceny!

www.lednacek.com
tel. kontakt: 724 236 361
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KOVOVÝROBA - ZÁMEČNICTVÍ
 A OPLOCENÍ NA KLÍČ

VÝRÁBÍME: 
• Zábradlí ke schodišti, na balkóny 
• Kovová schodiště
• Mříže do oken a dveří – jednoduché i ozdobné,
 pevné i otevírací
• Brány, branky - s libovolnou výplní 
• Plotové dílce – celokovové ale i rámy pro jinou
 výplň na přání 
• Poklopy např. nad anglické dvorky

MONTÁŽE PLOTU NA KLÍČ :
• Montujeme LEVNÉ pletivové ploty nebo ze svařovaných pletiv.
• Svařované plotové panely 3D - vhodné i k rodinnému domu
• Ozdobné betonové ploty – plné nebo ozdobné, kombinované
• Svařované ploty – celokovové, nebo plastové či dřevěné plotovky
• ŽIVÉ PLOTY – Thuja Smaragd včetně výsadby.

PRODEJ MATERIÁLU NA OPLOCENÍ, STÍNÍCÍ TKANINY
THUJE NA ŽIVÉ PLOTY - www.THUJA.cz

WWW.PLOTY-OSTRAVA.CZ
TEL: 722 550 000
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POTŘEBY PRO CHOVATELE 
DRŮBEŽE

VÝRÁBÍME: 
Napáječky, krmítka, líhně pro drůbež, ohřev pro drůbež

Klece pro křepelky, pasti a sklopce, apod.

Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39,
tel.: 732 650 203. Otevřeno v pracovní dny 8-15 hod.

WWW.KREPELKAJAPONSKA.CZ
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