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Vážení spoluobčané,

i v tomto čísle Občasníku Vám chci podat informace o probíha-
jících nebo plánovaných investičních akcích v obci a přednést své 
prosby nebo se podělit o radosti či drobné problémy.

Začnu snad jako vždy splaškovou kanalizací. V polovině ledna 
vydal stavební úřad  Brušperk územní souhlas ke stavbě dalších  
16 ks soukromých částí kanalizačních přípojek. Jedná se o poslední 
skupinu přípojek v rámci výstavby první etapy splaškové kanali-
zace. Seznamy přípojek naleznete na webových stránkách obce. 
Ještě jednou prosím  majitele domů, které stavba přípojky ještě 
čeká, aby se stavbou zbytečně neotáleli. Připomínám, že vydané 
územní souhlasy mají platnost 2 roky od jejich vydání, a že obec 
Hukvaldy vyplácí příspěvek na zrealizovanou přípojku ve výši  
3 000 Kč. Rozhodnutím rady obce bude však tento příspěvek 
vyplácen jen do 30. 6. 2018.

Začátkem srpna loňského roku  byla zahájena realizace stav-  
by s názvem „Rozšíření splaškové kanalizace v obci Hukvaldy“. 
Jedná se o dostavbu kanalizace v celkem šesti lokalitách. 
Bylo postaveno celkem 336 m 
kanalizace, 112 m kanalizač-
ních přípojek (veřejná část)  
s možnosti napojení 27 domů. 
Na tuto stavbu byly vydány 
3 stavební povolení, protože 
sestávala ze tří samostatných 
projektů. Ve dvou případech si 
finanční náklady na projektovou 
dokumentaci hradili občané 
sami. Stavba byla dokončena  
a předána v prosinci a v únoru letošního roku vydány kolaudační 
souhlasy. Jen finální opravy komunikací byly přesunuty do roku 
letošního. Celkové finanční náklady za stavební práce ve výši  
4 438 462  Kč bez DPH byly částečně hrazeny z dotace  částkou  
2 546 959 Kč. Dále pokračují projektové práce na odkanalizování 
dalších cca 7 km obce. Projekt bude zahrnovat  připojení zhruba 
230 rodinných domů a 30 chat.

V letošním roce se chystáme realizovat několik staveb. V první 
řadě bych zmínil výstavbu vodovodu v Krnalovicích, což je určitě 
dobrá zpráva pro majitele 19 rodinných domů (71 obyvatel) v této 
místní části obce. Tito lidé už mnoho let bojují s nedostatkem 
pitné vody a to hlavně v letních měsících. Navržený vodovodní  
řád bude členěný do 5 větví o celkové délce 1 059 m. Celkové  
náklady stavby činí dle rozpočtu 2 903 000 Kč včetně DPH. Na 
tuto stavbu se nám podařilo získat dotaci ve výši cca 2 mil. Kč  
z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

 Dále nás čeká rekonstrukce sociálního zařízení v základ-
ní škole. Jedná se o sociální zařízení v přízemí a prvním 
nadzemním podlaží. Rozpočtové náklady stavby jsou vyčísleny 

na 1 700 000 Kč vč. DPH. I na tuto stavbu jsme dostali dotaci  
400 000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Největší  
zásluhu na získání těchto dotací má paní místostarostka, která  
obě žádosti o dotace zpracovávala a administrovala.

 Další akcí je výstavba dešťové kanalizace pro odvod dešťo-
vých vod z místní komunikace v Dolním Sklenově. Jedná se o ulici 
vedle restaurace U Štamgastů (pivovar). Trubní řád v celkové délce 
154 m bude zaústěn do Sklenovského potoka. Položkový rozpočet 
stavby činí 1 327 000 Kč.

Samozřejmě nesmím zapomenout na plánovanou opravu 
mostu v Rychalticích u pana Štefka. Vzhledem k tomu, že 
stále není vydáno stavební povolení, nejsem schopen stanovit  
zahájení stavby. Stavební firma je však připravena ihned po  
vydání stavebního povolení zahájit práce.

Z dalších připravovaných  akcí stojí za zmínku vybudování 
výtahu v domě pro seniory (DPS), oprava autobusové čekárny  
u pivovaru v Dolním Sklenově, výměna oken, dřevěného schodiště  
a podlahy v hasičské zbrojnice na Hukvaldech a výměnu venkov-

ního osvětlení v areálu základní 
školy. V souvislosti s připravo-
vanou architektonickou studií 
prostranství kolem Hospůdky 
na koupališti jsme nechali geo- 
deticky zaměřit stávající stromy 
(každý strom je očíslován). Tyto 
stromy se v žádném případě 
nebudou kácet. Je to z toho dů- 
vodu, aby projektanti mohli mezi 
tyto stromy naplánovat umístění 

např. pumptrekové dráhy, workoutového hriště, drobných staveb 
pro relaxaci, hracích prvků pro děti, lanové dráhy pro menší děti  
s využitím existujících stromů atd. Jen pro vaši představu v krát-
kosti popíšu co je to pumptrek a co workout.

Pumptrek je oválná trať skládající se z několika hupů a klope-
ných zatáček. Principem pumptreku je projíždět trať bez šlápnutí 
do pedálů, pouze s využitím vlastního pohybu a „pumpování“ při 
průjezdu hupů a klopených zatáček. Pumptrek je skvělá a přitom 
nesmírně zábavná záležitost pro trénink rozložení rovnováhy 
na kole, dynamiky jízdy a ovládání kola. Pokud je povrch dráhy  
např. živičný, lze po dráze jezdit prakticky na všem co má kolečka.
Workout je sportovní aktivita s vlastní vahou těla, která zahrnuje 
různé cviky na veřejných sportovních hřištích, především na 
hrazdě, bradlech, žebřinách, horizontálních žebřících, kruzích 
a jiných konstrukcích, nebo i bez jejich použití (na zemi). Hlavní 
důraz je kladen na cvičení s vlastní vahou, rozvoj síly a vytrvalosti.

O dalších akcích a průběhu realizace výše zmiňovaných staveb, 
vás budu informovat zase příště.

Luděk Bujnošek, starosta

SLOVO STAROSTY

Na jaře, když se příroda pomalu probouzí ze zimního 
spánku, je ten správný čas, abychom načerpali
novou životní energii, která nám přináší radost,

spokojenost a dobrou náladu!
Krásné Velikonoce a krásné jaro přejí

starosta Luděk Bujnošek, místostarostka Ivana Hrčková
a kolektiv zaměstnanců obce Hukvaldy
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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE HUKVALDY.

Rada obce se ke svým jednáním sešla v termínech 11.12.2017, 8.1.2018 a 6.2.2018 a rozhodla:

1. Souhlasí s uspořádáním motoristického závodu Valašská rally 
VALMEZ 2018 ve dnech 22.3. , 23.3. a 25.3.2018 na území 
obce Hukvaldy a průjezdem po komunikacích v naší obci.

2. Schválení přílohy č.1. ke smlouvě o dílo s Frýdeckou skládkou  
o úpravě cen za nakládání s komunálním odpadem z důvodu 
změn v počtu nádob na separovaný odpad.

 Současně bylo schváleno sloučení svozu čirého a barevného skla. 
Na některých stanovištích, kde byla nízká naplněnost zůstal jen 
jeden kontejner na sklo, kam mohou občané ukládat barevné  
i čiré sklo. Tím dojde i k úsporám za odvoz. Tyto kontejnery byly 
pak nahrazeny podle potřeby nádobami na papír a plast.

3. RO uložila podat žádost o dotaci z Moravskoslezského kraje  
v rámci Podpory obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského 
kraje na akci „Sociální zařízení ZŠ a MŠ Leoše Janáčka 
Hukvaldy – 3. část. Jedná se rekonstrukci toalet u tělocvičny,  
v přízemí naproti třídy mateřské školy a v prvním patře budovy. 
Předpokládané projektové náklady činí 1 668 600 Kč, maxi-
mální výše dotace je 400 000 Kč.

4. RO uložila podat žádost o dotaci z Moravskoslezského kraje  
z programu „Drobné vodohospodářské akce pro roky 2018/2018 
na akci „Rozšíření vodovodní sítě v Krnalovicích“. Předpoklá- 
dané náklady na realizaci jsou podle rozpočtu 2 794 119 Kč, 
požadovaná výše dotace činí 2 095 500 Kč (75%), podíl obce 
698 619 Kč (25%). Výstavba vodovodního řadu řeší napojení 
19 rodinných domků se 71 obyvateli, které jsou doposud zásobo-
vány z lokálních zdrojů – studní a které je nedostatečné a zvlášť  
v letním období dochází ke kritickému nedostatku vody. V této 
lokalitě je plánována další výstavba rodinných domů, které se 
budou moci na tento vodovod napojit.

5. RO uložila oslovit firmy k podání cenových nabídek na realizaci 
výtahu v Domě s pečovatelskou službou, úpravy nebytových 
prostor bývalé večerky na Hukvaldech, na výměnu venkovního 
osvětlení v areálu základní školy a DPS, zpracování projektu 
na úpravu plochy pod rychaltickým kostelem, který by měl řešit 
zpevnění plochy pro kontejnery na separovaný sběr a zároveň pro 
vybudování parkovací plochy pro návštěvníky kostela a hřbitova, 
opravu hasičské zbrojnice na Hukvaldech pro provedení opravy 
dřevěného schodiště, věže a podlahy, na odvodnění komunikace 
na Dolním Sklenově za obchodem.

6.  RO schválila cenovou nabídku na zpracování projektové doku-
mentace na realizaci sběrného dvora v Rychalticích od firmy 
DESACON Zlín, která řeší provedení pasportu stávajícího stavu 
za částku 27 951 Kč a investiční záměr na vybudování sběrného 
dvora za částku 14 520 Kč.

7.  RO schválila cenovou nabídku na opravu zídky pod stánkem  
u vjezdu do obory od firmy J!D stavební práce Kopřivnice – Mniší 
za částku 256 943 Kč.

8.  RO uložila podat žádost Moravskoslezský kraj o individuální 
dotaci na vybudování muzea obce Hukvaldy a Zemi hradů, která 
by byla umístěna v přízemí a prvním patře Rodného domu Leoše 
Janáčka na Hukvaldech.

9.  RO doporučila ke schválení zastupitelstvu obce převzít 
bezúplatně vozidlo Volkswagen Transporter T5 z majetku Policie 
ČR do majetku Obce Hukvaldy z důvodu špatného technického 
stavu vozidla, které mají rychaltičtí hasiči k užívání. Starší 
auto bude nabídnuto k prodeji a za získané peníze se provedou 
nezbytné úpravy darovaného auta.

10.  RO projednala a schválila cenové nabídky na realizaci akcí takto:

• Výměnu venkovního osvětlení v areálu ZŠ a MŠ Leoše Janáčka 
a DPS provede firma Kamil Vantuch – Elektro z Brušperka za 
částku 131 700 Kč vč. DPH

• Opravu hasičské zbrojnice na Hukvaldech – výměnu dřevěných 
oken, vnitřního schodiště včetně zábradlí provede firma Josef 
Fajkus – Truhlářství za částku 147 206 Kč

• Elektrikářské práce na hasičské zbrojnici včetně výměny světel 
provede Martin Baláš z Frýdku-Místku za částku 16 612 Kč

• Zednické práce v hasičské zbrojnici provede Miloslav Hubeňák 
z Hukvald za částku 89 442 Kč.

• Stavební úpravy pro umístění výtahu v DPS provede firma 
MASTAV – Matúš Szilágy  z Karviné za částku 303 685 Kč 
vč. DPH

• Dodávku a montáž výtahu v DPS provede firma LIFT SERVIS 
z Karviné za částku 785 883 Kč včetně DPH

• Zhotovení autobusové zastávky v Dolním Sklenově u obchodu 
provede firma Josef Fajkus – Truhlářství za částku 130 117 Kč

• Rekonstrukce koupelen ve dvou bytech v DPS provede firma 
Držik z Ostravy za částku 324 957 Kč vč. DPH.

11.  RO projednala zprávu o aktivitách Lašské brány Beskyd, jíž  
 naše obec členem spolu s Kopřivnicí, Příborem a Štramberkem 
a doporučila ji zastupitelstvu ke schválení.

12.  RO se zabývala podněty SMO a SMS o riziku zvýšení nákladů 
na odpadové hospodářství v případě prosazení účelové nevládní 
novely zákona o odpadech obsahující zdražení skládkovacích 
poplatků.

INFORMACE Z OBCE
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KOLIK NÁS JE?

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN OBECNÍHO ÚŘADU HUKVALDY

K 1.1.2018 žilo v obci Hukvaldy 2092 obyvatel což je o 22 
osob více než k 1.1.2017, mužů je 1035, žen 1057, z toho děti do 
15 let 324. Průměrný věk obyvatel je 42,31 let. Naše nejstarší 
občanka se narodila v roce 1923, nejstarší občan v roce 1928. 
V roce 2017 se narodilo 34 dětí, z toho 17 děvčátek a 17 kluků, 
zemřelo 19 osob, z toho 12 mužů a 7 žen. Nejstarší zemřelé osobě 
bylo 94 let a nejmladší 53 let. Z obce se odstěhovalo 25 osob  
a přistěhovalo 32 osob.

V místní části Hukvaldy žije 547 osob, v Dolním Sklenově 
539 osob, na Horním Sklenově 217 osob, v Rychalticích 702 osob  
a v Krnalovicích 87 osob.

V roce 2017 bylo zkolaudováno 8 nových rodinných domků 
a objektů,  z toho 3 v místní části Dolní Sklenov, 1 v místní části 
Krnalovice, 2 na Hukvaldech, 1 v Rychalticích a 1 na Horním 
Sklenově. Na Hukvaldech bylo uzavřeno 69 sňatků.

Marta Sobotíková, matrikářka

13. RO se zabývala podněty občanů na nebezpečí pádu stromů nebo 
opadávání velkých větví v hukvaldské aleji a rozhodla o jednání 
s majiteli pozemků (Správa a údržba silnic MSK a Úřad pro 
zastupování státu) a zajistění nového provedení posouzení 
zdravotního stavu stromů v hukvaldské oboře.

 Usnesení ze všech jednání Rady obce Hukvaldy jsou zveřejněna 
na elektronické úřední desce.

Ivana Hrčková, místostarostka

SBĚR NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU - SOBOTA 28. 4. 2018
ODPADY

HARMONOGRAM SBĚRU:

Krnalovice 8:00 – 8:30 hodin

Rychaltice - hasičárna  8:40 – 9:25 hodin

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

Dolní Sklenov - parkoviště 10:25 – 10:55 hodin

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

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

PROSÍME, NEUKLÁDEJTE NEBEZPEČNÝ  

A  VELKOOBJEMOVÝ ODPAD NA SBĚRNÁ MÍSTA 

MIMO VÝŠE URČENOU DOBU.

Vážení občané, od 01.04. 2018 dojde na Obecním úřadě Hukvaldy ke změně úředních hodin.

 PONDĚLÍ  08:00 – 11:00 12:00 – 17:00
 ÚTERÝ NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
 STŘEDA 08:00 – 11:00 12:00 – 17:00
 ČTVRTEK 08:00 – 11:00 12:00 – 15:00
 PÁTEK NENÍ ÚŘEDNÍ DEN

K této změně jsme přistoupili z toho důvodu, že v úředních dnech musí být zajištěno, aby občan mohl učinit podání 
do protokolu, nahlížení do spisu a jiné. Vzhledem k tomu, že pracovníci obecního úřadu pracují i v terénu, jezdí na 

školení, není možné zajistit jejich neustálou přítomnost v kanceláři všechny dny v týdnu.

Mgr. Luděk Bujnošek, starosta
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NEBEZPEČNÉ ODPADY:
rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, mazací 
a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly od postřiků 
a jiné chemikálie, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé 
a nebezpečné léky.

VELKOOBJEMOVÉ ODPADY
skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace

Zvláštní upozornění ke sběru pneumatik:

Jelikož při každém sběru velkoobjemového odpadu docházelo 
 k navyšování množství pneumatik, které nepocházejí od občanů, 
ale z pneuservisů a navyšují náklady na sběr, rozhodli jsme se 
tento sběr v naší obci zrušit. Pneuservisy mohou využívat služby 
na zpětný odběr pneumatik (podobně jako je to pro obce tříděný 
odpad a elektro), které jsou pro ně zadarmo a stačí se jen k tomuto 
odběru přihlásit.

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

Ivana Hrčková, místostarostka

TERMÍNY A CENY MÍSTNÍCH POPLATKŮ NA ROK 2018

• Místní  poplatek za psa 100,- Kč/rok - splatnost do 31. 3. 2018

• Místní  poplatek za komunální odpad - občané - splatnost do 30. 4. 2018 - 500,- Kč/osobu/rok. Při poskytnutí úlevy 25 Kč 
na ekologické topení (nutno vyplnit prohlášení) 375,- Kč/osobu/rok 

• Místní poplatek za komunální odpad - chataři - splatnost do 30. 4. 2018 - 670,-Kč/ objekt/rok

• svozy budou probíhat vždy v liché pondělí

• 9.4., 23.4., 7.5, 21.5., 4.6., 18.6., 2.7., 16.7.,30.7., 13.8., 27.8., 10.9., 24.9., 8.10., 22.10., 5.11., 19.11., 3.12., 17.12.

TERMÍNY SVOZU TKO (POPELNICE) - ROK 2018

UPOZORŇUJEME OBČANY, ŽE V RÁMCI TOHOTO SBĚRU NEBUDE ODEBÍRÁNO
ŽÁDNÉ ELEKTROZAŘÍZENÍ A PNEUMATIKY. 

VYŘAZENÉ ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ SE ODEBÍRÁ BEZPLATNĚ
 V MÍSTĚ ZPĚTNÉHO ODBĚRU

NA OBECNÍM ÚŘADĚ BĚHEM CELÉHO ROKU. 
PROSÍME OBČANY O VYUŽÍVÁNÍ TÉTO SLUŽBY.
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Ráda bych Vás informovala o produkci odpadů v naší obci 
v roce 2017. Směsný komunální odpad, tříděný odpad – plast, 
papír a sklo a bioodpad z obecních pozemků a od občanů odváží 
Frýdecká skládka a.s. Obec také umožňuje občanům odevzdávat 
vysloužilé elektrospotřebiče a světelná zařízení, které pak odvážejí 
firmy Asekol, Elektrowin a Ekolamp.  V obci jsou také umístěny 
nádoby na sběr jedlých olejů od firmy EKO-PF a kontejnery na 
použitý textil od firmy Textil Eco. Od roku 2016 máme na několika 
stanovištích umístěny nádoby na drobné kovové předměty.

Odpad, který nevytřídíme k opětovnému použití, je potřeba 
někde ukládat. To představuje mimo jiné velké finanční nároky. 

Naopak za řádně vytříděný odpad obec získá finance do roz- 
počtu. Za rok 2017 je to částka 376 534 Kč od firmy EKOKOM.
Pokud se dobře podíváme kolem sebe, můžeme si povšimnout, 
že ve třídění odpadu máme stále veliké rezervy. NEBUĎME LÍNÍ 
A TŘIĎME ODPADY! Děláme to nejen pro životní prostředí, 
ale i pro své peněženky! Nezapomeňme rovněž, že dospělí jdou 
příkladem dětem. Tam, kde PET láhve, sklo, atd. končí v popel-
nicích se směsným odpadem, se děti jen těžko naučí tomu,  
že odpad se třídí. Buďme jim dobrým příkladem!

INFORMACE O PRODUKCI ODPADŮ NA HUKVALDECH ZA ROK 2017

Náklady Množství Cena v Kč

Směsný komunální odpad (popelnice) 413,66 990 699

Velkoobjemový a nebezpečný odpad (svoz 4x ročně)
objemný odpad 60,88 113 275
nebezpečný odpad 24,1215 44 708

Sběr skla (kontejnery) 47,2843 109 318
Sběr plastů 47,0907 214 234
Sběr papíru 76,767 112 307
Sběr bioodpadu 121,250   45 978
Černá skládka     6 300 
Celkové náklady na odpadové hospodářství 1 636 819

Příjmy  
Příjmy od občanů 975 026
Příjmy od podnikatelů   52 792
Celková částka získaná v systému EKOKOM 376 534
Vytříděné elektrozařízení   12 918
Drobné kovové předměty     6 030
Celkové příjmy 1 423 300

PRODUKCE ODPADŮ NA HUKVALDECH ZA ROK 2017

Žádáme také občany, aby dbali na dodržování dlouhodobě 
určených pravidel a třídili odpady do správných kontejnerů. Ty 
jsou zřetelně barevně odlišeny a popsány. Musíme však prohlásit, 
že problém je neukázněnost některých z nás! Každý kontejner 
má rovněž určitý objem a stanovenou četnost svozů. Informace 
o svozech jsou pravidelně zveřejňovány v Infokanálu kabelové 
televize a na webových stránkách obce. Pokud ovšem někdo hodí 
do kontejneru na papír nesloženou krabici, do plastů nesešlápnuté 
PET láhve nebo celý pytel s plasty, sníží tím kapacitu nádoby,  

a znemožní tak její efektivní zaplnění. Pak se stane, že kontejner 
je zaplněn již dva dny po výsypu, ale polovinu objemu obsahu 
kontejneru tvoří pouze vzduch.

Také bychom chtěli požádat občany, aby do kontejnerů nebo 
popelnic nesypali žhavý popel, protože mohou způsobit velké 
škody nejen na nádobách, ale může se vznítit celý obsah pope-
lářského vozu a to může mít nedozírné následky.

Ivana Hrčková, místostarostka
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Vážení spoluobčané.

Chtěl bych alespoň touto cestou reagovat na článek paní 
Květoslavy Vyvialové, který se týkal změny technologie zimní 
údržby z původního inertního materiálu na solení.

RO Hukvaldy měla v programu jednání jako jeden z bodů 
„Žádost SSMSK o souhlas se změnou technologie posypu při 
zimní údržbě“ krajské komunikace vedoucí přes naši obec a měli 
jsme se ke změně vyjádřit. V Žádosti byl i seznam komunikací  
v několika obcích, kterých se záměr týkal. Jednalo se mimo 
jiné o obce Brušperk, Sviadnov, Staříč, Fryčovice, Rychal-
tice, Kozlovice, Hukvaldy až po hranice okresu, Chlebovice 
a Trnávku až po hranice okresu a další. Obecně upravuje 
chemický posyp silnic vyhláška MD 104/1997 Sb., kterou se 
provádí zákon o pozemních komunikacích. Podle § 44 se při 
výkonu zimní údržby v souladu se schváleným plánem zimní 
údržby použije taková dostupná technologie, která nejlépe 
vyhovuje místním podmínkám a pořadí důležitosti silnice. 

Nezříkám se zodpovědnosti za toto rozhodnutí, hlasoval 
jsem pro změnu. Při jednání rady i zastupitelstva obce 
Hukvaldy, musíme my všichni zastupitelé a radní, přinej-
menším hlasováním, vyjádřit svůj názor a postoj k danému 
úkolu, který máme na programu jednání. Jsou věci, ke kterým 
není problém hlasovat a většina přítomných se shodne, 
že právě toto řešení je to nejlepší a nejsprávnější jak pro 
obec, tak i pro samotné občany. Bohužel ne všechny věci 
mají jedno jasné a správné řešení. Potom se musí přihlížet 
ke všem aspektům pro a proti, hledat kompromis, disku-
tovat. A problém změny technologie zimní údržby na solení 
jsme na radě dlouze diskutovali a snažili se najít to správné 
rozhodnutí. Pamatuji si velmi dobře, že thuje, které mají 
občané bydlící kolem krajské komunikace nasazeny jako 
své ploty, byly v roce 2010 poškozené tím, jak se silnice v 
zimě solila. Nevím, kdo a proč tenkrát rozhodl o změně 
posypu. Ano, došlo k poškození některých živých plotů, ale 
také se velmi zřejmým způsobem změnila sjízdnost silnice. 
Letošní zima je myslím pro většinu řidičů, chodců i cyklistů 
jasným důkazem, že rozhodnutí SSMSK, moje i celé rady 
obce Hukvaldy, přineslo pozitivní změnu, která usnadní 
život nám všem. Souvislou vrstvu sněhu na vozovce bychom 
mohli počítat v hodinách, o nebezpečných zmrazcích, které 
zůstávaly na vozovce, jsme nevěděli, bariéry odhrnutého 
sněhu kolem krajnice chybí, čímž je usnadněn pohyb chodců 
v místech, kde nejsou chodníky, kopce směrem na Hukvaldy  
a Mniší neblokují, až na výjimky, uvízlé nákladní i osobní 

automobily, prakticky zmizela silná prašnost, která vždy 
pominula, až když na jaře čistící vozy zbytky posypu uklidily. 
Stačilo vjet na mimokrajskou komunikaci a ocitli jste se  
v úplně jiném světě, ve světě sněhu a ledu. Bohužel má to  
i stinnou stránku v tom, že může dojít k poškození oplocení 
a živých plotů kolem krajské komunikace. Paní Vyvialová 
píše, že RO Hukvaldy nemůže přijímat taková rozhodnutí, 
která mají přímý dopad na soukromý majetek občanů, bez 
jakékoliv diskuse a přijetí zodpovědnosti za případné škody, 
které může uvedené usnesení RO Hukvaldy vyvolat. Jsem si 
vědom, že jako zastupitel a radní obce Hukvaldy mám odpo-
vědnost a povinnost vůči všem občanům, nejen těm, kteří 
mi dali ve volbách svoji důvěru. Vzali jsme na sebe zodpo-
vědnost a rozhodli i s rizikem, že spíše než poděkování za 
toto rozhodnutí, se dočkáme kritiky. Navíc není vůbec jasné, 
jestli by naše negativní stanovisko změnilo záměr SSMSK  
a to plánovanou změnu neprovedlo, protože se změna 
netýkala jen naší obce, jak bylo zmíněno na začátku. Občané, 
kteří mají své domy vedle krajské komunikace, jsou tímto 
rozhodnutím v určité míře postiženi. Je složité jednoznačně 
určit, jaké rozhodnutí je v tomto případě správné, jak je to  
s  př ípadnou náhradou škody. Např ík lad na odkazu  
http://frankbold.org/poradna/kategorie/ochrana-priro-
dy-a-krajiny-ochrana-lesa-a-pudy/dotaz/soleni-silnic 
lze najít vyjádření právníka k poškozování dřevin solením. 
Ale silnice je zde již historicky mnoho let, vývoj dopravy 
jde kupředu, přináší s sebou radosti i starosti. A s určitými 
fakty a skutečnostmi se bohužel musí tito občané vyrovnat. 
Bydlím u silnice. Po zimě již s předstihem sám uklízím zimní 
posyp a nečekám na čistící vůz, protože prach máme všude 
kolem, štěrk na trávníku. Někteří sousedé to dělají stejně.  
A každoročně vidím i kolem krajské komunikace lidi, kteří 
před svými domy uklízejí hromady štěrku. A vypadá to, že 
letos budu uklízet naposledy. V dohledné době se místní 
komunikace změní na krajskou a nepředpokládám, že by  
v kopci kolem domu byl používán inertní materiál. Ani bych 
jej zde nechtěl. A hned u cesty nám rostou krásně vzrostlé 
thuje, které s největší pravděpodobností nápor zimní údržby 
nepřežijí. Musím se s tím vyrovnat nebo přestěhovat…

Jiří Sedlář
radní a zastupitel obce Hukvaldy

ODPOVĚĎ NA ČLÁNEK V HUKVALDSKÉM OBČASNÍKU Z PROSINCE 2017 KE ZMĚNĚ 
ZIMNÍ ÚDRŽBY KRAJSKÉ KOMUNIKACE Č. 486/II PŘES OBEC HUKVALDY
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7. DUBEN 

SOBOTA 

2018 
Ukliďme Hukvaldy 

Sejdeme se u oborní brány v 9:00. 

Na srazu se rozdělíme do skupinek a 
zvolíme si úseky, které uklidíme. 

Pytle zajištěny. Vezměte si pracovní rukavice, vhodnou obuv a oděv. 
Těšíme se na vás! Obec Hukvaldy 

SOBOTA
7. dubna

2018
Ukliďme Hukvaldy
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OSMIČKOVÉ STOLETÍ  - OSMIČKOVÁ LÉTA V NAŠÍ OBCI (VYBRÁNO Z KRONIK)

HISTORIE

O osmičkových rocích a významných událostech v nich se 
hodně mluví i píše. Některé roky končící osmičkou se dotkly  
i historie naší obce a jsou zaznamenány v kronikách. 

Právě sklenovská kronika byla založena v roce 1898, což byl 
rok, na který připadlo 50. výročí vlády císaře Františka Josefa I. 
a k tomuto výročí ji první kronikář, sedlák Jan Smolík z Dolního 
Sklenova, založil. Zapsal i zpětně některé starší události. Vybrala 
jsem některé z těch, které  mají v letopočtu na konci osmičku.

Rok 1848 pro naši obec znamenal v souvislosti se zrušením 
poddanství zrušení vrchnostenských úřadů a o rok později zvolení 
prvního obecního zastupitelstva. Obec byla zařazena do politic-
kého okresu Místek, a to pod názvem Sklenov. 

Rok 1868. Důležitou událostí pro život obce bylo v tomto  roce 
1868 založení hukvaldské Občanské záložny. V době vydání Jubi-
lejní účetní zprávy v roce 1938 k 70. výročí existence záložny, měla 
obec výměru 1098 ha, 229 domů a žilo v ní 1319 obyvatel. Sídlo 
měla záložna v době svého založení v domě čp.46 na hukvaldském 
Podoboří (dnes Franke).

V roce 1918 tehdejší sklenovský kronikář napsal, že na 
památku vyhlášení republiky byla 

3. listopadu uspořádána velká manifestační slavnost. Ta 
započala slavnostní bohoslužbou a po ní se na hukvaldském 
Podzámčí konalo shromáždění. Jeho hlavním organizátorem byl 
řídící hukvaldské školy pan Jindřich Dohnal. Ten se ujal úvodního 
slova. Po něm ještě promluvil hospodářský příručí pan Jan Šob  
a místní farář D.P. Beneš. Potom odešel průvod s prapory  
hudbou přes Hukvaldy, Dolní Sklenov až k Rychalticím.  
V průvodu šli arcibiskupští úředníci, vedení obce, školní děti  
a také mnoho občanů. 

Rok 1928 se zapsal do historie obce mimo jiné smutnou 
zprávou - 8. srpna byl do ostravského sanatoria odvezen náš 
slavný rodák Leoš Janáček, který tou dobou dlel ve svém domku 
na hukvaldském Podoboří, kde 12. srpna zemřel. Nebyl ale 
pochován na hukvaldském hřbitově, jak si přál. V roce 1928  byla 
v obci zavedena elektřina. Velkou pomocí byla přímluva Leoše 
Janáčka na vyřízení povolení u úřadů v Brně.

Rok 1938  byl rokem počátku německé okupace a vzniku 
tak zvaného „protektorátu“, do něhož spadaly i Hukvaldy, Horní  
a Dolní Sklenov. Hranice protektorátu s Velkoněmeckou říší – 
Sudety - byly vyznačeny v prosinci 1938. V sousedním Příboru, 
který byl mimo protektorát, byly uzavřeny školy a naši studenti 
gymnázia, učitelského ústavu nebo měšťanské školy, museli začít 
navštěvovat školy v Místku, ve Frenštátě a případě měšťanky ve 

Fryčovicích nebo v Kozlovicích. Do obce přišlo i množství uprch-
líků z „říše“, například příborský starosta Otáhal se nastěhoval  
do zámecké kuchyně. V tomto roce obec při příležitosti 10. výročí 
úmrtí Leoše Janáčka uspořádala dne 14. srpna krojovaný průvod  
s alegorickými vozy, který vyšel z Hukvald od hasičské zbrojnice  
na koupaliště. Tam byla konána samotná slavnost, na které byly 
předvedeny valašské tance nacvičené Jiřím Mičaníkem. Byla 
rovněž vysílána ostravským rozhlasem a psal o ní i celorepub-
likový tisk.  

Rok 1948 – 3. března byl ustanoven akční čtrnáctičlenný 
výbor, 30. května volili naši občané kandidáty do poslanecké 
sněmovny z jednotné kandidátky Národní fronty. 

Došlo k parcelaci arcibiskupského dvora. V kronice je psáno, 
že značnou část převzala obec a ze zbytku pak byly vytvořeny dva 
nestejné díly, a to pro správce statku Václava Slačíka a deputát-
níka Františka Nevluda. Dobytek, který v té byl době ve dvoře, 
pokud ho neobdrželi dva noví majitelé, arcibiskupství rozprodalo. 
V tomto roce, 1. dubna, byl také ukončen provoz na vodní pile. 
Došlo ke spojení četnických stanic se sousedními Rychalticemi. 
Nová sloučená četnická stanice měla sídlo v Rychalticích.  

Uskutečnil prvý ročník hudebního festivalu Janáčkovo 
hudební Lašsko. Tato kulturní akce se stala tradicí, každoročně 
se konala až do roku 1994, kdy ji vystřídal Mezinárodní hudební 
festival nazvaný Janáčkovy Hukvaldy.

V roce 1948 byla v bývalém arcibiskupském zámku zřízena 
újezdní střední škola, kterou začalo ve školním roce 1948/1949 
navštěvovat 120 žáků z Hukvald, obou Sklenovů, Rychaltic  
i Mniší. 

V roce 1948 se započalo se stavbou vodovodu – kopáním 
jímek, zejména v Rybí. Později byly vystavěny čtyři vodojemy – 
dva v oboře, jeden v Dolním Sklenově za zemědělskou usedlostí 
čp. 22 a jeden v Hájově. 

V hukvaldském kostele sv. Maxmiliána byly opraveny firmou 
Dvořák z Vyškova věžní hodiny a panem Bohuslavem Hrabov-
ským přestavěny varhany.

Se svolením památkové péče byla u hotelu Hukvaldy na 
hukvaldském Podzámčí skácena prastará lípa. 

V roce 1958 byla dokončena kolektivizace zemědělství. Pod 
správu obce přešly drobné živnosti a tím vznikly Drobné provo-
zovny MNV. Jejich majitelé v nich zpravidla zůstali jako vedoucí. 

Do roku 1960 byly Rychaltice, jak je známo, samostatnou 
obcí, která měla svůj vývoj i historii. Vzhledem k jejím postavení 
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jako lenní vsi Olomouckého arcibiskupství, tam neexistovaly 
panské úřady. V Josefínské parcelaci přešel dvůr i mlýn do 
soukromého vlastnictví. Po roce 1848 přešla správa obce na 
volené zastupitelstvo a Rychaltice byly rovněž zapsány do okresu 
Místek. Někdejší řídící učitel pan Alois Tomančák ve své práci  
o historii Rychaltic napsal: Jisto je, že vyhlášení majetkové svobo- 
dy způsobilo střídání vlastnictví a tím dělení usedlostí na menší  
a menší dílce, na nichž množící se obyvatelstvo nemohlo se uživit  
a bylo nuceno hledat si obživu jinde. Také mnohé spory vypudily 
četné majitele z jejich statků.

Rok 1918 popisuje tehdejší rychaltický kronikář, sedlák 
Inocenc Pělucha v kronice takto: „V neděli po 28. říjnu 1918 uspo-
řádán byl obecním zastupitelstvem s panem starostou stolařem  
z čísla popisného 98 Čeňkem Rožnovským v čele průvod, jehož se 
zúčastnila školní mládež a téměř veškeré obyvatelstvo. K účast-
níkům průvodu bylo před obecním hostincem promluveno panem 
Otakarem Krupičkou z Místku o významu osvobození národa 
československého od nadvlády Habsburků. Po zapění národní 
hymny byla tato první slavnost ve svobodné vlasti ukončena. „

Za rok 1928 je zápis v rychaltické kronice velmi stručný. 
Zmiňuje nově postavené domky a konání voleb do zemských 
a okresních zastupitelstev. I pro Rychaltice je tento rok rokem 
elektrifikace.

Rovněž zápis za rok 1938 je krátký. Píše o odkladu obecních 
voleb pro vypuknutí nákazy dobytka slintavkou. Uvádí zřízení 
veřejné telefonní stanice v hostinci Teplá. Zčásti ji financovala 
obec. I když to kronika neznamenala, staly se Rychaltice součástí 
tak zvaného protektorátu. U jeho hranice, v blízkosti silnice na 
Kateřinice, byla zřízena celnice, kde sídlila finanční stráž. K mé 
lítosti se mi nepodařilo získat její fotografii. Že tam byla, vím jen 
z vyprávění nejen svého otce, ale zejména pana Karla Gebauera.

Rok 1948 – Obec vybudovala obecní rozhlas, jehož první 
vysílání si občané mohli vyslechnout 28. října. Velkými úpravami 
prošel hřbitov u kostela sv. Mikuláše.

Rok 1958. V tomto roce byla dokončena socializace vesnice, 
což znamenal vstup posledních zemědělců do jednotného země-
dělského družstva (JZD), a to v Rychalticích i ve Sklenově. Na 
jevišti amfiteátru v oboře bylo sehráno první představení  - Noc 
na Karlštejně v provedení zdejšího ochotnického spolku a také v 
rámci festivalu Janáčkovo hudební Lašsko Janáčkova opera Její 
pastorkyňa. Vznikly Drobné provozovny, pod níž přešly dílny 
drobných řemeslníků. Kovářská dílna v Dolním Sklenově se stala 
součástí JZD.

Rok 1968 se samozřejmě dotkl i naší obce, tehdy již s připo-
jenými Rychalticemi. Kronika se od roku 1960 psala společná. 
Zápis za rok 1968 byl pořízen nejdříve tehdejším kronikářem 
panem Janem Matulou. Ten byl hodně kritický k politice zejména 
státu a byl nakonec odvolán. 

Obec postihla povodeň, druhá ve velmi krátké době, při níž 
se vylila řeka Ondřejnice, která v Dolním Sklenově částečně 
změnila řečiště. 

Rok 1978. V tomto roce byla prováděna rozsáhlá rekon-
strukce elektrické sítě, při níž byly stávající dřevěné sloupy nahra-
zeny sloupy betonovými. Rekonstrukcí prošel i místní rozhlas. 

Na domku čp. 6 na Hukvaldech byla odhalena pamětní deska, 
která připomíná pobyty Leoše Janáčka u rodiny Vincence Sládka.

Od počátku roku začala vyrůstat stavba nové základní školy, 
k níž byl základní kámen položen v říjnu předchozího roku. Na 
sokolském hřišti přibyl tenisový kurt. 

 Rok 1988. V tomto roce získala nová, v listopadu 1980 
slavnostně otevřená, základní škola titul Základní škola Leoše 
Janáčka. V rodné škole Leoše Janáčka v 1. patře byla Osvětovou 
besedou vybudována a 23. března slavnostně otevřena místnost, 
která byla pojmenována „Stálé vzdělávací středisko“. Byla vyzdo-
bena obrazy akademického malíře Jana Václava Sládka, které po 
jeho smrti obci darovala jeho manželka paní Jarmila Sládková.

Na Hukvaldech se objevil první telefonní automat. Byl 
umístěn v blízkosti budovy tehdejšího poštovního úřadu u čísla 
popisného 5. Bohužel po týdnu byla budka poškozena.

Rok 1998. Obec Hukvaldy se zúčastnila soutěže Vesnice roku 
a získala v ní v rámci republiky 2. místo. V červenci byla místní 
TJ Sokol organizátorem III. Ročníku Středoevropských fotbalo-
vých her. 5. července byla odhalena socha sv. Jana Nepomuckého 
u lávky přes Ondřejnici u Grufíků. Tato lávka byla stržena při 
povodni v roce 1997 a za finanční pomoci spřáteleného města 
Nepomuk byla ještě v tomto roce znovu vybudována. Město 
Nepomuk pak ještě věnovalo Hukvaldům sochu Jana Nepomuc-
kého na připomenutí své pomoci . Z hořického pískovce ji vytvořil 
sochař Bartoloměj Štěrba z Kozojed a je prvou a jedinou sochou, 
která byla v obci postavena ve 20. století. Při své návštěvě u příle-
žitosti pouti v Nepomuku 23. března ji posvětil papežský nuncius 
mons. Giovanni Coppa a nepomucký starosta pan Josef Michek 
ji předal tehdejšímu hukvaldskému starostovi Petru Sobotíkovi. 
Pan Josef Michek se pak zúčastnil jejího slavnostního odhalení. 

Na místě bývalých garáží na Hukvaldech mezi samoobsluhou 
a farou byl vybudován nový poštovní úřad. V blízkosti školy byla 
postavena nová digitální telefonní ústředna a zahájena plošná 
telefonizace obce.

Určitě se mi nepodařilo zaznamenat všechny události let, 
které na konci letopočtu měly osmičku. Mnozí z vás si určitě ještě 
na jiné vzpomenou a třeba se s námi o ně podělí.

Karla Klečková, kronikářka
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LYŽAŘSKÉ OZVĚNY

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY A DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
A MATEŘSKÉ ŠKOLY LEOŠE JANÁČKA HUKVALDY, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLA

Zápis do 1. ročníku Základní školy a Mateřské školy Leoše 
Janáčka Hukvaldy, příspěvkové organizace pro školní rok 
2018/2019 se koná v úterý 10. dubna 2018 od 15:00 hod. do 17:30 
hod. v 1. patře budovy školy. Přihlášky je možno vyzvednout  
v mateřské škole nebo stáhnout z webových stránek školy  
www.zshukvaldy.cz v sekci Dokumenty ke stažení. Přihlášku 
rodiče odevzdají při zápisu. S sebou vezměte občanský průkaz 
a rodný list dítěte.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může 
rodič požádat o odklad školní docházky o jeden rok, a to za 
předpokladu, že v době zápisu (nejpozději do 30. 4. 2018) bude 
písemná žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného 
školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinic-
kého psychologa. Školská poradenská zařízení jsou vytížená, 

a proto doporučujeme objednat se k vyšetření co nejdříve. 
Případné dotazy zodpovíme na tel. 558 699 238, 724 217 985 
nebo e-mailem: info@zshukvaldy.cz.    

Zápis do mateřské školy Základní školy a Mateřské školy Leoše 
Janáčka Hukvaldy se koná ve čtvrtek 10. května 2018 od 10:00  
do 17:00 hod. v kanceláři zástupkyně ředitelky školy PaedDr. 
Vladimíry Nevludové, v přízemí školy. Přihlášku je možno 
vyzvednout přímo v mateřské škole nebo také stáhnout na 
stránkách www.zshukvaldy.cz. S sebou, stejně jako k zápisu 
do základní školy, vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte. 
Případné dotazy zodpovíme na tel. 558 699 231, 604 414 889 nebo 
e-mailem: info@zshukvaldy.cz.    

Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy

Opravdu se mi líbilo sblížení a navázání nových kamarádství  
s žáky jiných škol, ať už ze stejné chaty nebo z těch vedlejších. Také 
se mi líbil týdenní plán, ač mi bylo líto zkráceného lyžování a že 
jsme nešli lyžovat ve středu odpoledne. Jídlo, hry i odměny byly 
skvělé a paní učitelky milé, veselé, přívětivé. Jedinou výjimkou 
ze skvělých věcí byl náš pokoj. Rozbité postele, opadaná omítka 
a pouze jeden radiátor pro čtyři lidi. (Na sušení oblečení málo).

J. Doleželová

Na lyžák 2018 budu dlouho vzpomínat, není to jen týden, kdy 
si můžeme oddechnout od školy a dělat, co nás baví, ale je to čas 
strávený s přáteli. Vzájemně jsme se lépe poznali, zasportovali si, 
užili si spoustu zábavy. Jediné mínusy byly, že jsme se museli dělit 
o chatu s jinou školou a taky to tahání věcí do chaty, za což ale 
naše škola nemohla. Lyžařskému kurzu bych nic jiného nevytkla.

T. Skalková

Lyžařský kurz byl fajn. Bylo mi líto, že se nejezdilo i ve středu 
odpoledne. Jinak jsem byla spokojená. Závody byly těžké, tyčky 
(hůlky) byly blízko sebe. Na sjezdovce se jezdilo dobře. Jídlo mi 
chutnalo. Večerní programy se mi také líbily, jen některé hry už 
byly ohrané. Vadilo mi, že na chatě byla s námi jiná škola.

anonym

Tahání kufrů na chatu bylo strašné. Proč pro věci nepřijel 
majitel? (Jako každý rok.) Ubytování nebylo špatné, ale pokoje 
na druhé straně chaty jsou lepší. Vařili tam dobře, fajn atmosféra 

díky číšníkovi. Na sjezdovce se nejezdilo špatně, ale kopečky, led 
a hroudy ledu byly otravné. Celkově se mi tento lyžák líbil, byla 
tam velká sranda, první dva dny vyšlo i krásné počasí.

anonym

Lyžařský kurz jsem si užil, akorát ta cesta k obchodu byla moc 
dlouhá a budíček s večerkou moc brzo.

V. Hrček

Lyžařský kurz se mi zdál povedený, jenom mi přišlo nedomy-
šlené to, že na chatě jsme byli ještě s jinou školou. Parta lidí na 
našem pokoji se dobře bavila a nebyla chvíle, kdy jsme se nesmáli. 
Jídlo bylo velice chutné.

D. Ochman

Na lyžařském kurzu jsem si to užila. Bylo tam skvělé jídlo, 
lyžování. Líbil se mi kolektiv a večerní programy. Učitelé byli 
ochotní a milí. Byli jsme tam i s jinou školou.

L. Cváčková

Na lyžáku se mi hodně líbilo. Příští rok pojedu určitě znovu.

anonym

Na lyžařský výcvik mám pěkné vzpomínky. Od zábavných 
okamžiků s kamarády až po pády na sjezdovce. Bylo to super.

anonym
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Na lyžáku se mi líbilo, chci jet i příští rok

F. Matula

S lyžákem jsem velmi spokojená. Bavilo mě jezdit a zlepšovat 
se. Bylo fajn strávit čas i s jinou školou, než jen se ZŠ a MŠ Hukvaldy. 
Chtěla bych být i příště na lyžáku s jinou školou.

Je dobré se setkat s jinou školou. 

anonym

Super, lyžák by mohl trvat dva týdny, mohla by být lépe 
upravená sjezdovka, jídlo mi chutnalo.

V. Kapsia

Skvělé jídlo, úžasné zážitky, zábavný program, dobré 
prostředí. Lyžovalo se výborně. Ubytování v pokojích – malý 
prostor, mohly by být hrubší peřiny. Rychle to uteklo.

B. Sasínová

Bylo to super. Jídlo mi chutnalo, bavily mě večerní aktivity.

anonym

Nejlépe se lyžovalo ráno, odpoledne to bylo horší – hůře 
upravený svah. Vše ostatní bylo SUPER!

E. Havlásková

Bylo to super, chutná strava, perfektní lyžovačka, dobrý 
kolektiv.

anonym

Lyžák byl nejlepší – lyžování, program, výlet, jídlo a různé 
hry, ale ubytovna by mohla být lepší. Jinak jsem byla spokojená, 
a kdyby to šlo, ještě bych zůstala. 

L. Schwarzbachová

Jídlo bylo výborné, ale ubytování by se mohlo zlepšit. Kolektiv byl 
dobrý. Sjezdovku by mohli provozovatelé lépe upravovat.

O. Merta
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OLYMPIJSKÝ FESTIVAL OSTRAVA

Díky Olympijskému festivalu v Ostravě se v únoru areál 
kolem OSTRAVAR ARÉNY proměnil v multifunkční sporto-
viště. Nabídlo možnost vyzkoušet si třicet sportů - olympijských 
i neolympijských, zimních i letních. A naše škola byla u toho.  
V listopadu se totiž přihlásila do soutěže o účast v ostravském 
olympijském parku. Vyhlášena byla v rámci projektu Sazka 
Olympijský víceboj (vznikl jako společná aktivita Českého 
olympijského výboru a společnosti Sazka na podporu zdravého 
životního stylu). 

Přihlásila jsem III. A třídu, vyučuji v ní tělocvik. Úkolem bylo 
jakkoliv ztvárnit úspěch českých sportovců na zimní olympiádě. 

Proto se žáci v tělocvičně přezuli do bruslí, postavili se na lyže 
a vytvořili krásné fotografie. Také jsme složili báseň o Gabriele 
Koukalové.  Výsledkem byl plakát, který jsme poslali do soutěže. 
Odborná porota nás vylosovala, byli jsme mezi šestnácti školami, 
které mohly zdarma navštívit olympijský park. 

V pondělí 19. února se čtyřicet žáků a pět učitelů vydalo do 
Ostravy. Moc jsme se těšili.  Organizátoři nás rozdělili do tří 
skupin. Mohli jsme si vyzkoušet bruslení, biatlon, pumptrack, 
curling (podle statistik nejoblíbenější sportoviště festivalu), hráli 
jsme florbal, stolní tenis a hokejbal. Jedna skupina se setkala  
s bývalým akrobatickým lyžařem Alešem Valentou. Zažili jsme 
fantastický sportovní den. Děkujeme, že jsme se mohli akce 
zúčastnit a pocítit úžasnou olympijskou atmosféru.

Marcela Jašková 
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SANREMO JUNIOR CZ/SK 
GALAVEČER 21. 2. 2018, DIVADLO HYBERNIA PRAHA

V současné době se v médiích diskutuje o společném vzdělá-
vání (inkluzi) v základních školách. Jedná se o integraci nadaných 
či handicapovaných dětí do základních škol. O mimořádném 
nadání či handicapu (poruchách učení, chování, mentálních 
disfunkcích) rozhoduje školské poradenské 
zařízení (pedagogicko-psychologické 
poradny a speciální pedagogická centra). 
Na naší škole máme takových dětí přes 
dvacet. 

Me zi  nimi máme je dnu  ž ák y ni  
s mimořádným nadáním v oblasti hudební 
výchovy. Je to žákyně 7. ročníku IZABELA 
JATI. Izabelka vystupuje na různých pěvec-
kých soutěžích a hraje v divadle. V roce 
2016 se úspěšně zúčastnila, mimo jiné, 
Mistrovství Světa v interpretačním umění 
v americkém Hollywoodu, odkud si dovezla 
ocenění Industry Talent Award, které bylo 
uděleno pouze 10 z 900 účastníků soutěže.

Jednou z mezinárodních pěveckých 
soutěží, která se konala v České republice 
je i soutěž pořádaná agenturou Moonlight 
Production a Bon Art Music pod patro-
nátem: INSTITUTO italiano DI CULTURA 
Sanremo Junior CZ/SK. „Jedná se o jednu 
z nejprestižnějších mezinárodních dětských soutěží pro zpěváky 
a zpěvačky ve věku 6 – 15 let, kteří vystoupí s vybranou písní 
za doprovodu živého 39 členného orchestru“.  Z více jak 100 

dětských zpěváků, kteří se do soutěže přihlásili, se jich do finále 
probojovalo 10 z  ČR a 3 ze Slovenska.  Finálový galavečer se 
konal 21. 2. 2018 v pražském divadle Hybernia. Divadlo bylo 
zaplněno do posledního místečka.     

 Atmosféra v divadle byla naprosto 
úžasná. Ve dvanáctičlenné porotě zasedly 
takové osobnosti jako houslový virtuos 
Jaroslav Svěcený, zpěváci a hudební peda-
gogové Helena Vondráčková, Anna K, 
Miro Žbirka, Leona Machálková, Radim 
Schwab, Marek Ztracený, Tereza Kavecká, 
Janis Sidovský, dirigent František Drs. 
Dále Michal Klein – hudební ředitel TV 
Óčko a ředitelka Kuhnova pěveckého sboru 
Michaela A. Dobrovolná. Zpěváky dopro-
vázel Bon Art Pops Orchestra, který tvoří 
39 žen. Galavečerem provázel Jan Čenský. 

O každém soutěžícím byl promítán 
nad hlavami orchestru medailon. Nešlo 
nám „nebýt naměkko“, když se tam objevil 
velký nápis Hukvaldy a povídání Izabelky.

Vystoupení jednotlivých soutěžících 
bylo prokládáno vystoupeními zpěváků  
z poroty. Čekalo se na jejich verdikt. Kon- 

statovala, že není vítěze. Vítězové jsou všichni soutěžící, protože 
odvedli obrovský kus práce při vlastní soutěži i při přípravě gala-
večera. Bylo řečeno, že všech 10 soutěžících je nejen vynikajícími 

a nadanými zpěváky, ale zpěváky s velikou 
hudební inteligencí. Na týden do San Rema 
pojede soutěžící z Prahy. 

Izabelko,  děk ujeme za poz vání  
a za tak nádherně prožitý večer. Držíme 
palce do dalších soutěží a už se těšíme na 
muzikál CATS Národního divadla morav-
skoslezského, jehož premiéra bude na 
podzim letošního roku. Tvá pracovitost je 
příkladem pro ostatní děti.

Za účastníky galavečera ze školy
Alena Lévová, ředitelka školy
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PÁTEK MEZI KNIHAMI

Od pátku 2. března a po celý víkend se na Výstavišti Černá 
louka v Ostravě představily na 8. ostravském knižním veletrhu 
novinky a to nejzajímavější z knižní produkce nakladatelů všech 
žánrů z celé České republiky. 

V rámci projektu Komunitní škola - matematická gramot-
nost Hukvaldy, který probíhal ve školním roce 2016/2017 a v 1. 
pololetí šk. roku 2017/2018, navštěvovali žáci 3. ročníku kroužek 
Čtenářský klub, zaměřený především na podporu čtenářské 
gramotnosti, zdokonalování se ve čtení a budování pozitivního 
vztahu k hodnotné literatuře pro děti a mládež.

Důstojným ukončením projektu a pomyslnou třešničkou na 
dortu byla návštěva knižního veletrhu. Žáci 3. A a 3. B strávili 
překrásné páteční dopoledne mezi knihami. V Ostravě nejprve 
navštívili Knihcenrum, kde v patře věnovaném literatuře pro děti, 
objevili knížky z domova, ale i novinky, nabízené např. v Alba-
trosu a jiných vydavatelstvích. Mohli si vyzkoušet interaktivní 

knížky nebo přečíst, jak bude pokračovat další díl knížky, kterou 
právě doma dočetli.

Pak naše kroky směřovaly k výstavišti. Tam na návštěvníky 
čekala záplava knižních novinek, čtenářské a tvůrčí koutky, 
nabídky a zajímavosti, v neposlední řadě vyhlášení vítězů soutěže  
o básničku na téma Moje rodina. Ačkoli žádné z našich dětí 
nevyhrálo, s potěšením jsme zjistili, že naše básničky, zaslané do 
soutěže, jsou na výstavě vylepeny mezi ostatními.

Posledním bodem programu výletu byla návštěva OC 
Karolina – malé občerstvení, prohlídka knihkupectví a hračkář-
ství a dětský koutek.

Plni dojmů a nadšení jsme se vrátili do školy. A vzkaz od dětí? 
Čtenářský klub byl super, společně jsme přečetli spoustu krásných 
knížek, strávili hezké chvíle při povídání a hrách a přejeme si, 
aby čtenářský klub pokračoval.

Lenka Stiborková a Katka Větřilová, učitelky

Registrační číslo:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001866

Název projektu:  „Komunitní škola – matematická gramotnost Hukvaldy“

Číslo jednací projektu:  MSMT-29358/2016 - 8
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S počátkem nového roku je již téměř pravidlem ohlédnout se 
za rokem uplynulým. Ten minulý přinesl do naší knihovny přes 
520 nových knih, tudíž nabízíme ve volném výběru přes 8200 
knih. Díky zapojení naší knihovny do projektu Česká knihovna 
jsme obdrželi zdarma knihy v hodnotě 8300 Kč. Jedná se o knihy 
z české produkce, které nejsou podporovány masivní mediální 
kampaní, ačkoli se jedná o kvalitní literaturu. Z nabídky vybíráme 
především současné české autory beletrie, 
literaturu faktu vztahující se k české historii 
a literaturu pro děti. Do projektu se hodláme 
zapojit i v tomto roce. 

Každoročně dostáváme v průběhu roku 
tři sady výměnného regionálního fondu, který 
pro naši knihovnu zajišťuje pověřená knihovna  

v Brušperku. Každou sadu máme k dispozici na dobu jednoho 
roku a obsahuje jak beletrii, tak literaturu faktu, tituly pro kutily 
a knihy pro děti. 

V současné době odebíráme 12 titulů periodik. Nejžádanější 
je časopis Vlasta, Flóra na zahradě, Zahrádkář a Domov. Nově 
jsme začali odebírat také dětský časopis Čtyřlístek a Čtyřlístek 
speciál. 

Nejčastěji půjčovanou knihou v loňském 
roce byla Dívka ve vlaku (Paula Hawkins), 
velké oblibě se dlouhodobě těší severské 
detektivky a romány pro ženy. Při nákupu 
nových knih se zaměřujeme z velké části 
také na novinky z knižního trhu. Pokud 
máte nějaký tip na knihu, kterou byste rádi  

KNIHOVNA INFORMUJE
KNIHOVNA
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v naší knihovně našli, určitě nám ho můžete  
sdělit (prostřednictvím internetových kontaktů 
nebo přímo v knihovně), budeme se snažit 
požadavkům vyhovět. 

Novinkou v dětském oddělení je možnost 
zapůjčit si elektronickou Albi tužku, kterou 
jsme získali v rámci regionálního fondu. K tužce  
máme aktuálně dvě knihy a podle zájmu budeme 
kupovat i další. Knihy si můžete zapůjčit i bez 
tužky, v případě, že máte tužku vlastní. Tužku 
půjčujeme vzhledem k její hodnotě jen dětem  
v doprovodu rodiče. 

Velké díky patří čtenářům, kteří nám  
v minulém roce darovali knihy. Značné množství 
novějších darovaných titulů zajistila paní Stani-
slava Fojtíková (se kterou se nyní v knihovně 
potkáváte), dále pak Kateřina Eliášová, Věra 
Marhevská, Gabriela Jurečková, Michaela Hrčková a Kateřina 
Rožnovská. Díky tomu je naše nabídka nových knih stále pestrá 
a velmi zajímavá. Pro obnovu tzv.“červené knihovny“ jsme  
získali darem knihy z brušperské knihovny a knihovny Palkovice. 
Všem dárcům ještě jednou děkujeme.  

 NOVÉ PROJEKTY

Nově jsme se přihlásili do projektu Bookstart – s knížkou do 
života, který již probíhá v řadě světových zemí a nyní se rozjíždí 
i v České republice. Spočívá v podpoře čtenářských návyků  
u malých dětí (v podstatě od narození do předškolního věku), 

uskutečňování workshopů v knihovně, předklá-
dání kvalitní dětské literatury a rozšíření služeb 
knihovny i pro potřeby nejmenších čtenářů. 
onkrétní aktivity, které budeme 
v rámci projektu realizovat, 
budeme zveřejňovat průběžně 
na webu a FB profilu knihovny. 

Další novinkou, kterou 
zajisté ocení starší čtenáři,  
je služba „Kniha do domu“. 
Je určena registrovaným čtenářům (seniorům), 
kteří nemají možnost (nebo není v jejich momen-
tálních či dlouhodobých fyzických silách) 
navštívit knihovnu, ale přesto by rádi četli.  
Po telefonické domluvě zajistíme vypůjčení  
i vrácení knih z knihovny. 

Kontaktovat nás můžete 
na čísle: 558 699 408

popř. e-mailem na info@knihovna-hukvaldy.cz. 

Služba bude realizována podle aktuálních časových možností 
knihovnice a je samozřejmě ZDARMA. 

Markéta Kološová, knihovnice

KARNEVALOVÝ REJ POSEDMÉ ANEB SAMBA DE JANEIRO HUKVALDY
V sobotu 3. února 2018 se ve společenském sále ZŠ a MŠ 

Leoše Janáčka uskutečnil VII. ročník velice oblíbeného Karne-
valového reje, tentokrát v rytmu samby, neboť tématem letoš-
ního karnevalu byla Karibská noc. A přestože bylo ten den zima, 
že mrzlo, až praštělo, samba všechny rozehřála tak, že nakonec 
nikomu zima nebyla.

Večer zahájily čtyři úžasné tanečnice samby, Saša, Pavla, 
Martina a Šárka, které tak zakončily svou důkladnou půlroční 
přípravu pro tento jeden jediný okamžik. Jejich vystoupení 
bylo dechberoucí a po jejich skončení tanečnicím svou poklonu 
vysekli nejen pánové, ale i dámy. Rozhodně si to totiž zasloužily. 
Během půlroku nejenže absolvovaly kurz samby a strávily hodiny  
a hodiny tréninkem, ale absolvovaly také strastiplnou cestu za tím, 
aby na své vystoupení sehnaly tak překrásné kostýmy. Moc jim to  
v nich slušelo a klobouk dolů smekl také jejich průvodce Jirka, 
který se letos převtělil do role neuchopitelného Dana Nekoneč-
ného. Byl skvělý a holky na něm mohly oči nechat. Karnevalový 

rej doplnily tanečnice z řad učitelského sboru, rodičů a přátel 
školy, které předvedly taneční číslo, z něhož oči přecházely. Ani 
nevadilo, že některé z tanečnic, zejména starosta obce, měly 
chlupaté nohy, ruce a na tváři jim i přes důkladné oholení rašily 
vousy. 

Atmosféru karibské noci doplnila také bohatá nabídka 
koktejlů, které na přání míchal profesionální barman, hudba 
kapely Cactus, která jako každý rok roztančila i ty největší 
pecivály, bohatá tombola a v neposlední řadě krásné dekorace, 
které vyrobily děti ze školy. Jsem moc ráda, že ani letos se hosté 
karnevalového reje nenechali zahanbit a v drtivé většině všichni 
přišli v tematických kostýmech. Sál se hemžil palmami, karib-
skými kráskami, kokosy na sněhu, piráty a do našeho hukvald-
ského Karibiku dorazil dokonce i Evžen Huml z Chalupářů. 

Je na místě moc poděkovat Saši Rekové a celému jejímu 
týmu, protože bez jejich práce a nehynoucího nadšení pro 
dobrou věc, by se z Karnevalového reje ta krásná a populární 
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tradice nikdy nestala. Díky patří také štědrým sponzorům, kteří 
letos přispěli nejen na tombolu, ale také na zapůjčení sambo-
vých kostýmů, dále občanům Hukvald, Horního a Dolního 
Sklenova, Rychaltic a Krnalovic, kteří přispěli během rozná-
šení pozvánek a samotným hostům reje, kteří jedli, pili, utráceli  

a skvěle se bavili. Jen tak se letos podařilo pro naši školu, ZŠ  
a MŠ Leoše Janáčka na Hukvaldech, získat rekordních 59 900,- Kč.  
A to se vyplatí!

Kateřina Eliášová
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme paní Alexandře Rekové, Pavle Matulové a jejich rodinám za nelehkou organizaci Karnevalového reje. Všechno je  
o lidech, jejich schopnostech, ochotě a nadšení udělat něco pro dobrou věc.  Taková velká akce se neobejde bez podpory a pomoci 
dalších dobrovolníků, sponzorů a podporovatelů. Byl by jich celý velký seznam. Za všechny bych chtěla poděkovat rodičům 
ze Sdružení rodičů – předsedovi Petru Červinkovi a jeho ženě Janě, členům školské rady - předsedovi Pavlu Reisigovi, vedení 
obce Hukvaldy – panu starostovi Luďkovi Bujnoškovi za skvělé vystoupení a paní místostarostce Ivaně Hrčkové za obsluhu 
za barem. Dále zaměstnancům školy, kteří se na realizaci nemalou měrou také podíleli a  Evě Bílé a skupině Cactus za skvělou 
hudbu po celou noc. 

Finanční prostředky z této akce budou věnovány škole a smysluplně využity pro zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků.   

Alena Lévová, ředitelka školy
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Z  J a n á č k o v a  m á j e  
a Janáčkových Hukvald se  
u příležitosti 90. výročí úmrtí 
Leoše Janáčka stává Meziná-
rodní hudební festival Leoše 
Janáčka. Základní festiva-
lovou osou jsou Hukvaldy  
a Ostrava - místa narození  
a úmrtí Leoše Janáčka a další 
města Moravskoslezského 
kraje. Programovou náplní 
festivalu je po dobu 6 týdnů 
v období od 21. 5. až do 1. 7. 
2018 prezentace děl Leoše Janáčka na co nejvyšší umělecké 
úrovni. 32 festivalových dní, 8 měst a 32 koncertů - to je 
nabídka letošního ročníku, který na Hukvaldy zasadil hned 
10 představení. 

Program MHF Leoše Janáčka na Hukvaldech nabídne 
návštěvníkům a rodinám víkendové programy a to v prostorách 
Hukvaldské obory, Hradu Hukvaldy nebo rodné školy Leoše 
Janáčka. Hukvaldy tak budou hostit řadu významných osobností 
i symfonických orchestrů.

Prokletí milenci si dají dostaveníčko na Hradě Hukvaldy  
1. 6. v 18 hodin. Slavné renesanční madrigaly, milostné písně  
a nejrůznější podoby vyznání věčného a nejkrásnějšího lidského 
citu nám zprostředkuje vynikající Ensemble Lux et Umbrae,  
ve kterém se o sopránové party podělí muž i žena.  

Po návratu legendární a oblíbené sochy se vrátí 2. 6. v 18 
hodin do Hukvaldské obory také Janáčkova opera pro malé 
i velké diváky Příhody lišky Bystroušky. Operní předsta-
vení budou moci návštěvníci shlédnout v provedení Operního 
souboru Slezského divadla Opava

Pěvecké sdružení moravských učitelů, které jako jediný 
mužský sbor kontinuálně interpretuje skladby Janáčka, v čele 
se sbormistrem Jiřím Najvarem pozvou na sborový koncert na 
Hukvaldský hrad 8. 6. v 18 hodin. 

Po úvodním slově Jiřího Vejvody zazní opět na Hradě 
Hukvaldy 9. 6. ve 20 hodin italské hudební nocturno. Letos je 
věnováno Vivaldiho Čtvero ročním obdobím a vítězce posled-
ního ročníku Interpretační soutěže Pražského jara, houslistce 
Olze Šroubkové. 

Své místo si v programu najdou také symfonické koncerty. 
16. 6. v 17 hodin rozezní Hukvaldskou oboru jihokorejský orchestr 
Ulsan Philharmonic orchestra, který se ve svém festiva-  

lovém debutu předvede  
v typickém evropském 
repertoáru. 

Nádherný kostel sv. 
Mikuláše, ze kterého 
malý Janáček „ukradl“ 
tympány a v němž jsou 
varhany, na něž hrál, 
má dodnes nezapome-
nutelné kouzlo. Biblické 
písně Janáčkova staršího 
přítele Antonína Dvořáka 

v podání Pavla Svobody vyzní v tomto prostředí 20. 6. v 18 hod  
s mimořádnou intenzitou. Speciálním hostem varhanního  
recitálu bude skvělý slovenský barytonista Gustav Beláček.

Lidové inspirace v dílech českého a slovenského klasika  
a neuvěřitelný příběh „čarodějnice“ ze slováckého pomezí zaznějí  
v téměř autentickém prostředí Hukvaldské obory 23. 6. v 18 hodin 
v podání Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín.

Nikola Šuhaj loupežník zavítá na Lašsko 24. 6. v 17 
hodin. Legendární brněnské Divadlo Husa na provázku 
již 11 let hraje mimořádně úspěšnou hru autorské dvojice  
Uhde-Štědroň Balada pro banditu. Autorizovaná verze insce-
nace s filharmonickým zvukem Jihočeské filharmonie oživí 
tentokrát Hukvaldskou oboru, a to v podání protagonistů diva-
delního souboru Evy Vrbkové, Igora Orozoviče, Dalibora 
Buše, Gabriely Vermelho a dalších. Kníže českých basbaryto-
nistů Adam Plachetka zazpívá slavnou árii knížete Přemysla  
„Ó vy lípy“ ze Smetanovy Libuše mezi stoletými lipami 
Hukvaldské obory 30. 6. v 18 hodin. Do nádherného prostředí 
přivede například i Vodníka z Dvořákovy Rusalky. Závěrečný 
koncert celého festivalu tak bude patřit slavným áriím z čes- 
kých oper.

Nový formát festivalu umožňuje do programu zařadit také 
komorní slavnost v Janáčkově hukvaldské rodné škole a to 1. 7. 
v 15 hodin. Janáčkovo Mládí bude společně se skladbou českého 
autora současnosti symbolicky festival každoročně uzavírat. 
Letos festivalovým epilogem na počest 164. výročí narození 
Leoše Janáčka.

„Toto je ́ hukvaldská´ nabídka z velice širokého programu letoš-
ního festivalového ročníku, ve kterém si jistě každý vybere ten svůj 
koncert, toho svého interpreta. Navíc genius loci Hradu Hukvaldy  
a pod ním se rozprostírající obory je zcela jedinečný. Zmíněné 
prostředí navíc nevyžaduje společenský oděv a na některé huk- 

MHF LEOŠE JANÁČKA MYSLÍ NA VŠECHNY POSLUCHAČE - HUKVALDY 
ROZEZNÍ VELKÉ SYMFONICKÉ KONCERTY I KOMORNÍ JAZZ 
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HUKVALDŠTÍ HASIČI V ROCE 2017
HASIČI

Vážení spoluobčané,

 dovolte mi, abych Vám přiblížil, co se událo v hasičském 
sboru na Hukvaldech za uplynulý rok 2017. V úvodu jen připo-
menu, že SDH Hukvaldy v loňském roce oslavil již 130 let od 
svého založení. O tomto výročí bylo psáno v minulém čísle HO.

Rok 2017 jsme jako vždy začali výroční valnou hromadou, 
která se konala a také jsme lednu zúčastnili i výroční valné 
hromady 13. okrsku a také první porady zastupitelů Beskydské 
ligy, kterou v roce 2017 pořádal hasičský sbor z Hájova.

V březnu jsme začali s přípravou tradičního hasičského plesu, 
který se konal v pátek 11. března v sále ZŠ Hukvaldy. Účast byla 
vysoká, proto jsme ples vyhodnotili jako zdařilý.

Během dubna jsme začali s přípravou techniky a s tréninky 
soutěžních družstev, abychom byli připraveni na nadcházející 
sezónu.

První naší soutěží byla okrsková soutěž v Myslíku. Zazna-
menali jsme první úspěchy sezóny. Naši dva závodníci obsadili 
2. a 3. místo v disciplíně 100 m s překážkami a naše ženy obsadily 
druhé místo v požárním útoku. Během sezóny se naše mladé ženy 
zúčastnily pěti soutěží a muži absolvovali soutěží 25, z nichž bylo 
12 započítáváno do Beskydské ligy. V Beskydské lize se muži 
konečně odrazili od pomyslného dna a obsadili celkové 12. místo.  
Musím podotknout, že během sezóny byli i dvakrát na bedně.  
A to v Krmelíně a ve Lhotce.  

| pokračování na str. 26 | 

valdské koncerty je zajištěna speciální autobusová doprava,  
na všech pak občerstvení, a tak tyto koncerty přímo zvou  
k návštěvě celé rodiny,“ dodává Jaromír Javůrek, ředitel MHF 
Leoše Janáčka.

Jednotlivé koncerty konané v prostorách Hradu Hukvaldy 
nebo amfiteátru v Hukvaldské oboře mají pro případ velmi nepří-
znivého počasí zajištěny rezervní prostory, které jsou uvedeny  
na www.mhflj.cz v sekci Program a vstupenky.  Vstupenky je 
možné zarezervovat a zakoupit osobně u pokladen na předprodej-
ních místech sítě Colosseum Ticket nebo online na www.mhflj.cz, 
kde je také k dispozici podrobný program festivalu.

Michaela Dvořáková, Janáčkův máj
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Na domácí soutěž a na poslední soutěž Beskydské ligy 
ve Fryčovicích se nám povedlo postavit na start i družstvo 
veteránů nad 35 let. Mimo muže a ženy jsme v roce 2017 měli 
také mnoho malých hasičů. Celkem 30 dětí, v kategorii mladších 
žáků a mini žáků, kteří se zúčastnili několika soutěží. Kate-
gorie mini získala i dvě první místa. Naši mladí hasiči se také 
zúčastnili hry Plamen. Zde se musím pochlubit, že mladší 
žačky vstoupily do hry PLAMEN úspěšně, když obsadily 3. místo  
v závodě požárnické všestrannosti v Metylovicích, v konkurenci 
21 kolektivů mladých hasičů.

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

V sobotu 6. srpna jsme uspořádali pohárové soutěže na Mysli-
vecké chatě. Dopoledne pro mladé hasiče a odpoledne 9. kolo 
Beskydské ligy. Soutěž mladých hasičů měla tři kategorie, a to 
mini, mladší a starší žáky a zúčastnilo se jí celkem 12 družstev.  
V soutěži dospělých se bojovalo ve třech kategoriích (muži, ženy 
a muži veteráni nad 35let). Účast byla vysoká – 45 družstev.

Kromě soutěží jsme se samozřejmě podíleli na údržbě 
techniky a okolí hasičské zbrojnice. Provedla se celková úprava 
klubovny, včetně položení nové podlahové krytiny, zhotovená 
byla zámková dlažba před garážemi a postaven přístřešek před 
klubovnou.

A také jsme jako každý rok podíleli na zvelebování obce 
Hukvaldy. Z těchto akcí zmíním pravidelné čištění vpustě do 
Mlýnského náhonu u kozlovického splavu a kácení dřevin na 
Kolonii, z důvodu zajištění lepší manipulace s obecní technikou 
při sekání trávy. Pravidelně od jara jsme prováděli sekání trávy na 

soutěžní trati a v okolí Myslivecké chaty. Ve spolupráci se školou  
a Unií rodičů jsme postavili stany při mejdanu za školou a také 
jsme postavili, zapálili a dohlíželi na vatru, při lampiónovém 
průvodu. 

5. prosince jsme uspořádali pr vní ročník Pochodu  
s Mikulášem a čerty – Krampuslauf. Této akce se zúčastnilo 15 
čertů, několik andělů, Mikuláš a asi dalších 100 lidí. Doufáme, 
že akce se ujme a počet účastníků bude stoupat. 

Během roku 2017 jsme byli povoláni k 9 zásahům a 8x jsme 
vyjeli. Jednalo se většinou o spadlé stromy. 

Z techniky máme k dispozici nové vozidlo IVECO Daily, 
které jsme v loni získali díky dotaci MSK a Ministerstva vnitra 
a z velké části z rozpočtu Obce Hukvaldy. Novému autu bylo 
požehnáno 

2. září na Dni Obce Hukvaldy. Dále máme k dispozici 
čerpadla PS8, PS15 a PS18, plovoucí čerpadlo, elektrocentrálu, 
motorovou pilu a dvě kalová čerpadla.

Členská základna byla k 31. prosinci 66 členná. 31 dospělých 
a 35 mladých hasičů. Zásahová jednotka, zařazená do JPO V  
byla 12 členná. Zde ještě musím vzpomenout jednu velmi  
smutnou událost. 8. října nás po dlouhé nemoci opustil ve věku  
63 let náš dlouholetý člen a kamarád, bratr Vladimír Adamovský.  
Za všechno, co pro hasiče udělal, mu děkujeme a čest jeho 
památce.

Vážení spoluobčané, to byl jen stručný přehled o činnosti 
SDH Hukvaldy za loňský rok. Závěrem děkuji všem aktivním 
členů, našim sponzorům a podporovatelům a v neposlední řadě 
Obci Hukvaldy.

Za SDH Hukvaldy Lukáš Strakoš

MALÍ HASIČI SDH HUKVALDY

CHYBĚLA RYCHLOST
Tréninku na hadicovou a uzlovou štafetu jsme věnovali celý 

leden a únor. Dokonce muži z SDH Hukvaldy byli ochotni v únoru 
přenechat nám své tréninkové pátky. Bohužel se nepodařilo náš 
trénink zúročit v zimní části hry Plamen. Po podzimní části hry 
si naši mladší žáci, díky skvělému výsledku v závodě požárnické 
všestrannosti, drželi třetí místo. Po absolvování hadicové a uzlové 
štafety dne 3. 3. 2018 klesli naši mladí hasiči na celkové 12. místo, 
přičemž na umístění v první desítce ztrácíme dva body. I když se 
nám tyto dvě štafety nepodařily, nic není ještě ztraceno. Celoroční 
hra Plamen vyvrcholí 19. května na stadionu TJ Slezan štafetami  
a požárními útoky.

Hadicová a uzlová štafeta proběhla již tradičně první sobotu  
v březnu ve školním a výcvikovém zařízení hasičského záchran-
ného sboru ve Frýdku-Místku. Do obou štafet se podařilo postavit 
dvě pětičlenná družstva. Papírově silnější „áčko“ zaváhalo při 

obou štafetách a větší či menší chyby znamenaly penalizace  
v podobě 15 s v hadicové štafetě a 20 s v uzlové štafetě a tak v obou 
pomalejší časy. Papírově slabší „béčko“ provedlo obě disciplíny 
bez chyb, ale chyběla rychlost.

Z pohledu trenéra a diváka jsou tyto technické disciplíny 
Plamenu dost stresující. Disciplíny jsou prováděny pod drob-
nohledem rozhodčích, trenérů a diváků, kteří mají oči doslova 
zapíchnuté do rukou soutěžících, kteří se musí koncentrovat jen 
na svůj výkon. Nelze ani radou pomoci někomu z týmu. Ani trenér 
přihlížející chybám nemůže říct:“ Už se s tím netrap, máš chybu 
a zbytečně ztrácíš čas.“

Aby se děti mohly po náročné soutěži trochu uvolnit a vyblb-
nout se, pořadatelé opět nabídli účastníkům možnost navštívit 
výcvikový klecový polygon v areálu Odborného učiliště požární 
ochrany pro praktický výcvik hasičů. Děti si mohly také vyzkoušet 
běh na běžeckém trenažéru při nastavení různých rychlostí. 
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Hodně zaujal nekonečný žebřík, který se posouvá pod nohama 
lezce směrem dolů. Lezec musí rychlosti utíkajícího žebříku 
přizpůsobit svou rychlost lezení nahoru.

Na jaře nás čekají tréninky všech běžeckých štafet. Zaměříme 
se na sprinty, trénink předávek, rozmotávání a smotávání hadic 

a samozřejmě na preciznost všech úkonů, které se štafetami 
souvisejí. Opět nás budete moct vídat také u řeky Ondřejnice při  
tréninku požárních útoků.

Markéta Máchová
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HASIČÁTKA - LIŠČÁTKA

Přípravy členů sboru dobrovolných hasičů na letošní sezónu 
jsou v plném proudu, a to doslova na všech frontách. 

Vedení – Luděk Žáček s Honzou Kochem se neustále účastní 
různých kurzů, aby si rozšířili své obzory, ale samozřejmě aby 
také splňovali všechny legislativní a kvalitativní náležitosti, které 
jsou od vedoucích pracovníků pracujících s mládeží vyžadovány.  

Mužstvo – to se, pod heslem „těžko na cvičišti, lehko na 
bojišti“ věnuje především zvyšování své fyzické kondice, takže 
nejčastěji je můžete zahlédnout v sobotu ve školní tělocvičně, 
jak bez reptání dokola běhají, skákají, podlézají a plazí se nebo 
se zdokonalují v rozebírání a sestavování hadic, rozdělovačů a 
proudnic. Příjemným zjištěním je, že počet členů SDH Hukvaldy 
se neustále rozrůstá a na každém tréninku je dětí stále více.

Ale protože činnost dobro-
volných hasičů se netýká jen 
př ípadného hašení ohně, 
ale členové se můžou dostat  
k zásahům i při jiných událos-
tech, např. při dopravních 
nehodách nebo při odstraňo-
vání škod při nepřízni počasí 
apod. vyplývá z toho, že může 
nastat i situace, kdy bude nutné 
pomáhat zraněným lidem.  

Proto došlo k dohodě 
se členy oblastního spolku 

Českého červeného kříže a v sobotu 20. ledna nás přišly na tré- 
nink navštívit tři jejich šikovné členky.

Ty si rozdělily dětí do skupinek a ukázaly jim praktické 
základy zdravovědy a první pomoci. Děti si mohly na figuríně 
vyzkoušet dýchání z plic do plic, jak pracovat s šátkem a pomoci 
jej obvázat poraněnou ruku, nohu nebo hlavu a hromadu dalších 
užitečných věcí, které si jim můžou hodit i mimo rámec činnosti 
dobrovolných hasičů. Přednáška děti zaujala, doslova visely před-
nášejícím zdravotnicím na rtech a vzorně obvázané končetiny 
dokazovaly, jak zodpovědně plní zadané úkoly.

A aby se dětem dále rozšiřovaly obzory, již na březen je 
pro ně připraveno na Grůni setkání se členy Horské služby, kde 
si děti prohlédnou jejich techniku se kterou v horách zasahují  

a dozví se více o jejich nelehké 
práci a z úst těch nejpovola-
nějších se dozví, že v horách, 
a to nejen v zimních měsících 
je nutno se chovat bezpečně  
a obezřetně.  

Takže, jedeme dál, jsou 
před námi další výzvy!

  Ladislav Szijjárto
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HASIČSKÉ AUTO PRO SDH RYCHALTICE

V roce 2017 jsme požádali o dotaci na pořízení nového hasič-
ského auta a to pro SDH Rychaltice.

Dotaci poskytlo opět Ministerstvo vnitra ve výši 450 000 Kč 
a Moravskoslezský kraj ve výši 225 000 Kč. Na základě výběro-
vého řízení dodala auto firma Agrotec a.s. Brno

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 namontovány držáky pro 
upevnění požární stříkačky, kalového a plovoucího čerpadla,  
elektrocentrály, motorové pily a dalšího vybavení.

Ivana Hrčková, místostarostka
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Již čtvrtým rokem obnovují členové SDH Rychaltice tradici 
masopustních průvodů. V letošním roce se průvod konal v sobotu 
3. února a tradičně začínal v 10 hodin na „Juřeňáku“. Odtud vedla 
trasa průvodu přes dálniční nadjezd, dolů přes most u Košiců 
a potom podél hlavní cesty až ke sklenovskému mostu, kde se 
průvod otáčel zpět a pokračovat po vedlejší cestě „za vodou“. 
Sešlo se velké množství masek i muzikantů, celkem kolem 30 
účastníků. Hudební doprovod zajišťovali na lidovou notu souro-
zenci Holexovi s částí cimbálové muziky Tragač, dechovou hudbu 
pak zajišťovali muzikanti v čele s Honzou Marešem. Počasí 
účastníkům letos přálo, stejně jako ti, kteří pohostili maškary  
a zatancovali si s medvědem, takže celý průvod dorazil do cíle 
až v pozdních odpoledních hodinách. Děkujeme všem, kteří se 
na přípravě podíleli, i těm, co nás uvítali a pohostili. Budeme se 
těšit opět v příštím roce. 

O týden později navazoval na masopustní průvod také ples 
spojený s pochováním basy. Již tradiční program připravil a se 
členy SDH Rychaltice secvičil Martin Holexa. K poslechu hrála 
tentokrát kapela Místní parta a doprovod programu stejně jako v 
předchozích letech zajistili muzikanti v čele s Honzou Marešem. 
Pro návštěvníky plesu bylo přichystáno bohaté občerstvení, 
výborná večeře a samozřejmě tombola o hodnotné ceny od našich 
sponzorů. A aby si čtenáři mohli udělat představu, co všechno se 
v programu basy může objevit, přikládáme aspoň malý střípek 
dřístů z obce:

Zkoušíš jet ze spodu, zkoušíš jet shora,
To mě teda poser, kudy vede cesta z Rychaltic do Příbora?

Všechny cesty uzavřené,
bo jedna nesedí unii a druhá nemá pozemky vykoupené.

Každý jezdí na okolo přes Kotěhůlky,
Jen místní jsou odvážní, bo jezdí přes zákaz, ač mají stažené 

půlky.

POZVÁNÍ
Dne 30. 4. 2018 odpoledne proběhne opět stavění máje  

u hasičské zbrojnice v Rychalticích. Občerstvení a posezení bude 
zajištěno. 

Zveme příznivce hasičského sportu na Memoriál Filipa 
Juříka, který se uskuteční 2. června na hřišti u bytovky (za 
zastávkou U dvora). Soutěž proběhne jakožto 7. kolo moravsko-
slezské ligy mladých hasičů. Koná se za každého počasí a občer-
stvení bude opět zajištěno. Kromě uvedených akcí bude pořádat 
náš sbor také každoroční sběr železného šrotu. Podrobné infor-
mace o sběru dostanou občané na letáčcích do svých poštovních 
schránek. 

Děkujeme za přízeň a srdečně Vás zveme na uvedené akce. 

Markéta Kološová

MASOPUST A POCHOVÁNÍ BASY
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Novoroční výstup na Kubánkov je naší první turistickou akcí. 
Letošní 33. ročník přilákal na Palkovické hůrky na 400 lidí. Potka-
vají se zde nejen účastníci z Palkovic, kteří jsou garanti této akce  
a zajišťují občerstvení, živou hudbu a vatru, ale i Kozlovic, 
Myslíku, Fryčovic, Chlebovic, Hukvald i z širokého okolí. Na 
letošní výstup nechal zhotovit Petr Kuča nový transparent 
na který jsme k fryčovickému 44. ročníku a hukvaldskému  
33. ročníku připsali i palkovický 19. ročník.

 Letos jsme se již po patnásté připojili k celostátní akci KČT 
Novoroční čtyřlístek. Rodiny Axmannova a Kučova se opět 
zhostily této akce a za minimální příspěvek 20,-Kč obdržel každý  
přispivající odznak a malý kalendář. Vybraná částka 4 670,-Kč  
byla odeslána na příslušné konto, ze kterého se budují nové trasy 
pro tělesně postižené – vozíčkáře.

KČT Hukvaldy

NOVOROČNÍ VÝSTUP NA KUBÁNKOV 1. 1. 2018
TURISTI
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Činnost mysliveckého spolku Hukvaldy byla v loňském 
roce opět bohatá a pestrá. V lednu jako již tradičně jsme měli 
spoustu starostí s přípravou našeho mysliveckého plesu, který 
se vydařil. Účast byla velká a návštěvníci odcházeli domů 
spokojeni. 

Pro zvěř byla loňská zima sice průměrná ale dlouhá. Zvěř 
bylo třeba neustále přikrmovat, a to obzvlášť v místech kde 
pole byla oseta řepkou olejkou v těchto místech se nám osvěd-
čilo umístit přenosné krmné zařízení na jadrné krmivo. Díky 
tomu se nám daří předcházet otravě srnčí zvěře po požití 
řepky a tím následným ztrátám na zvěři. V měsíci březnu došlo  
k vypuštění pěti párů zajíců z důvodu osvěžení genofondu.  
Zvěř byla vypuštěna v lokalitě Pod horami. Toto se událo 
s pomocí příspěvku honebního společenství, kterému tímto 
děkujeme. 

V jarních měsících byla oseta dvě políčka pro zvěř pod 
horami. Toto bylo realizováno za přispění společnosti Beskyd 
Agro Palkovice. Bylo také započato s odchovem bažantích 
kuřat pod kvočnami. Zakoupili jsme 50ks kuřat a po dosažení 
samostatnosti došlo k jejich volnému rozptýlení po honitbě.  
V květnu jsme na žádost Okresního Mysliveckého Spolku 
Frýdek-Místek zajišťovali pohoštění u příležitosti konání 
výstavy trofejí zvěře v sále ZŠ Hukvaldy.

V měsíci červnu jsme měli plno práce s vyháněním zvěře při 
sklizni pícnin, a to z důvodu ztrát na mladé zvěři. Tato snaha 
měla v loňském roce úspěch, a to i díky dobré spolupráci se 
společností Beskyd Agro Palkovice. Při této akci byla opět 
využita pomoc veřejnosti organizovaná přes sociální sítě.  
V tomto měsíci bylo také zakoupeno 30ks kachňat kachny 
divoké, které byly vypuštěny na rybníku V drážkách. 

V čer venci a srpnu se členové věnovali lovu prasete 
divokého, neboť tato zvěř v letních měsících působí největší 
škody na polních kulturách. Po přestávce byla v naší honitbě 
v lokalitě Pod horami oseta pole kukuřicí. Tyto pole s oblibou 

navštěvovala tato zvěř, která v tomto porostu působí značné 
škody. Jen s velkým úsilím se našim členům dařilo snižovat 
stavy této zvěře a tímto zamezit enormnímu nárůstu škod 
zvěří na této plodině. Loňské přírůstky selat prasete divokého  
byly opravdu velké a díky tomu odlov této zvěře v loňském 
roce opět stoupl k rekordním číslům. V průběhu těchto měsíců 
při probíhající srnčí říji nás opět navštívili naši myslivečtí 
kamarádi z družebního spolku Nezamyslice, aby se zúčastnili 
lovu srnců v naší honitbě. V loňském roce byl tento lov úspěšný 
a lovci odjížděli domů spokojeni a plni loveckých zážitků.

V měsících září a říjen jsme spárkaté zvěři začali předkládat 
jadrné krmivo, aby zvěř byla připravena v dobré kondici na 
zimní období. Taky pro zvěř drobnou byl do zásypu připraven 
dostatek krmiva. Započali jsme s lovem kachny divoké jejíchž 
stavy jsou v posledních letech stabilní a představují pro nás 
nejen lovecké zážitky ale i zvěřinu potřebnou do tomboly na 
náš myslivecký ples. V měsíci listopadu byl naplánován hon 
na drobnou zvěř v úseku Rychaltice, je to pro nás možnost 
nejen lovit ale i prožít tuto společnou akci se svými hosty 
nebo rodinou. 

Na podzim, kdy vrcholí lov spárkaté zvěře se členové 
věnovali průběrnému lovu, při kterém je důležité ulovit hlavně 
slabou a přestárlou zvěř. 

V honitbě Hukvaldy se 18 členů stará o 13 zásobníků na 
jadrné krmivo, 22 krmelců na objemná krmiva a 8 zásypů pro 
drobnou zvěř a zpěvné ptactvo. Pro zvěř bylo připraveno 17 
metráků sena, 10 metráků mačkaného ječmene, 35 metráků 
ovsa, 2 metráky pšenice a 10tun cukrové řepy. Dále bylo 
zakoupeno 30kg kamenné soli a 100kg minerálních doplňků 
pro výživu zvěře. 

Tímto končí příspěvek mysliveckého hospodáře o činnosti 
a lovu zvěře v honitbě Hukvaldy v roce 2017.

Stanislav Kološ, myslivecký hospodář

Z ČINNOSTI MYSLIVECKÉHO SPOLKU HUKVALDY ZA ROK 2017
MYSLIVCI

VÁNOČNÍ JARMARK PRO DOBROU VĚC 2017
V sobotu 18. listopadu 2017 se na Horním Sklenově opět 

konal v pořadí již VI. ročník Vánočního jarmarku pro dobrou věc.  
Hlavním cílem této již tradiční akce bylo věnovat celý její výtěžek 
Základní škole a Mateřské škole Leoše Janáčka na Hukvaldech  
a Dětskému oddělení frýdecko-místecké nemocnice. 

Během celého dne si návštěvníci mohli u stánků podél točny 
směrem k Penzionu Roubenka zakoupit krásné rukodělné 
výrobky od keramiky přes dekorační textil, háčkované ozdoby  
a hračky, věnce, bižuterii, kovářské výrobky i šité tašky a produkty 
z levandule. K jídlu se podávala domácí zelňačka a maďarský 
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perkelt, v Toulavé pekárně se připravovalo několik druhů chlebo-
vých placek, ve stánku s keramikou U Kočků se opékaly výborné 
topinky s česnekem. Návštěvníci měli možnost zakoupit si domácí 
uzeniny, paštiky, proslulé hornosklenovské preclíky, pražené 
oříšky, domácí zákusky či svařák na zahřátí. 

Pro děti byla u Roubenky otevřena tvořivá dílna, kde si pod 
vedením uměleckého kováře Jindřicha Veselého vlastnoručně 
ukovaly drobné dárky.  Kromě toho měly děti také možnost svézt 
se na starodávném kolotoči nebo se projet na poníkovi Orlovi. 
Dospělí si mohli nechat vyložit karty a určit karmu u paní Broni-
slavy Havlové. Celou atmosféru pak doplňovala hudba kapel 
ŘEHOLE, PPL acustic, vystoupení souboru Lašánek a samo-
zřejmě nesmíme zapomenout na partu Mikuláše, Čerta a Anděla.

K radosti nás všech dorazilo v krásném počasí opravdu mnoho 
lidí, místních i těch z daleka, z čehož máme velkou radost.

Nově otevřená hukvaldská kavárnička Ráj na zemi nám 
jako sponzorský dar do soutěže probíhající na facebookových 
stránkách Penzionu Roubenka věnovala 3 poukazy o hodnotě 
500,- Kč. Také paní Šárka Szijartó nám do prodeje darovala 
krásné magnetky. Domácí zákusky nám napekly Renáta Kolle-
rová, Helena Kubešová, Lenka Sedláčková, Olga Halabrinová, 
Zdeňka Piskořová, Karolína Matulová, Kateřina Eliášová a Petra 
Schwarzbachová.

Celková tržba z celé akce činila 95.032,- Kč (vstupné, prodej 
svařáku, polévky, guláše, kávy a čaje, zákusků, tržba z kartárny  
a pronájem za stánky), od ní byly odečteny celkové náklady 
40.832,- Kč (nákup potravin a alkoholu, obalových materiálů, 
pronájem kolotoče, hudba, elektřina, mzda za postavení stánků, 
grafika, plakáty a tisk). 

Celkový zisk činil 54.200,- Kč. Z této částky se věnovalo 
50.000,- Základní škole Leoše Janáčka a 4.200,- půjde Dětskému 
oddělení ve frýdecké nemocnici.

Za celý tým Vánočního jarmarku pro dobrou věc 2017 bychom 
chtěli srdečně poděkovat všem, kteří nás podpořili, pomohli, 
přišli či nám jen drželi palce. Jmenovitě našim sponzorům – obci 
Hukvaldy a firmám Finanční servis, Interiéry jinak, Ráj na zemi 
Hukvaldy, RazitkoNaPockani.com, dále celému organizačnímu 
týmu, který tvořili Tereza Bartulcová, Michaela Vytrvalová, 
Miriam Gřesová, Ivoš a Petr Gřes, Renáta Kollerová, Helena 
Kubešová, Zbyhněv Bartulec, Jiří Matula, Karla Matulová, Martin 
Rašík, Ida Klosíková, Petra Schwarzbachová, Renáta Šprlová, 
Petr Červinka, Pavel Raisig, Libor Koller, Martin Kubeša, Bára 
Uhýrková Černá. Děkujeme a moc si vaší pomoci vážíme. 

Za celý tým organizátorů Vánočního jarmarku pro dobrou věc

Michaela Hrčková



– 34 –



– 35 –

Do své třetí divizní sezóny (celkově 12. v historii klubu) 
vstoupili hráči futsalového „áčka“ Růžových Tlapiček Hukvaldy 
koncem října 2017 mistrovským utkáním v Novém Jičíně. Oproti 
sezóně 2016/2017 došlo k rozšíření počtu účastníků na 14  
s tím, že prvních 8 družstev mělo zajištěno postup do vyřazo-
vacích bojů (play-off) a poslední 4 družstva se utkala v souboji  
o udržení v soutěži (play-out). V kádru Tlapiček došlo před 
sezónou k minimálním hráčským změnám – do mateřského 
klubu Roub Vítkovice se vrátil M. Soško a novými posilami se  
stali 2 kozlovičtí „sousedé“ – M. Vyvial a A. Fojtík. Začátek sou- 
těže ovšem Tlapičkám vůbec nevyšel a z úvodních tří zápasů  
(Dragons Nový Jičín, Amatér Komárovice, Oskarol Orlová) jsme  
nezískali ani bod. Až ve čtvrtém utkání proti jednomu z nováčků  
soutěže (G.T. Trojanovice) družstvo naplno bodovalo, jenže přišlo 
následující utkání (Tornádo Nový Jičín) a po debaklu 0:8 jsme  
okupovali nejnižší příčky třetiligové divizní soutěže. V dalším 
utkání jsme sice na domácí půdě porazili SK Krmelín, jenže 
o týden později přišla opět prohra na horké půdě B. B. Odry. 
Jako přes kopírák následovala výhra nad jedním z favoritů 
FU Kopřivnice a prohra s dalším adeptem na titul Ferramem 
Opava. Karta se začala obracet od 10. kola soutěže, kdy jsme 
zvládli klíčové zápasy v boji o play-off  a po čtyřech výhrách 
za sebou (Jokerit Kopřivnice, Roub Vítkovice, Top Dogs Nový 

Jičín a Edison Ostrava) jsme si zajistili postupové 5. místo. 
Nejlepším střelcem základní části soutěže se stal A. Fojtík (14 
gólů), následovaný A. Hubeňákem (13 gólů) a O. Dvořákem  
(9 gólů).  

Ve vyřazovacím čtvrtfinále jsme tak narazili na našeho nepříliš 
oblíbeného soupeře z Oder, kde zejména v domácím prostředí 
dokážou jejich fanoušci vytvořit fantastickou atmosféru. 

A to se taky potvrdilo hned v úvodním utkání play-off, kdy 
jsme sice ještě ve druhém poločase vedli 2:1, ale nakonec odešli 
poražení vysoko 2:7. V odvetném utkání bylo vše zapomenuto  
a naopak jsme zvítězili celkem přesvědčivě 5:1. O postupujícím 
tedy musel rozhodnout třetí rozhodující duel, který se herně 
i výsledkově bohužel podobal tomu prvnímu a i když jsme ve 
druhém poločase opět vedli 2:1, odešli jsme nakonec poraženi 
výsledkem 3:7. Tímto byla sezóna 2017/2018 pro Tlapičky 
ukončena a konečné 5. místo zřejmě odpovídá aktuálním 
možnostem a schopnostem týmu, který je přesto druhým nejú-
spěšnějším futsalovým kolektivem v okrese Frýdek-Místek.  

Nesmíme opomenout ani na náš „B“ tým, který startuje  
v okresním přeboru FM a NJ a jehož hráči v případě potřeby 
vypomohli nahradit zejména zraněné (M. Janša, M. Vyvial,  

SEZÓNA 2017/2018
RŮŽOVÉ TLAPIČKY HUKVALDY



– 36 –

L. Tobiáš, P. Chvostek) a nemocné hráče „áčka“. Poděkování patří  
rozhodně i našim věrným fanouškům, kteří přišli povzbuzovat  
nejenom v domácích utkáních v krásné brušperské sportovní  
hale, ale i při zápasech na hřišti soupeřů.   

VÝSLEDKY V SEZÓNĚ 2017/2018:
Dragons Nový Jičín – RT Hukvaldy   4:1
RT Hukvaldy – Amatér Komárovice   4:8
Oskarol Orlová – RT Hukvaldy   7:6
RT Hukvaldy – G.T. Trojanovice   7:2
Tornádo Nový Jičín – RT Hukvaldy   8:0
SK Krmelín – RT Hukvaldy   6:8
Beach Boys Odry – RT Hukvaldy   11:6
RT Hukvaldy – FU Kopřivnice   6:4
Ferram Opava – RT Hukvaldy   6:4
RT Hukvaldy – Jokerit Kopřivnice   7:6
Roub Vítkovice – RT Hukvaldy   2:7
RT Hukvaldy – Top Dogs Nový Jičín   8:4
RT Hukvaldy – Edison Ostrava 7:2

ČTVRTFINÁLE:
B. B. Odry – RT Hukvaldy   7:2  (1.zápas)
RT Hukvaldy – B.B. Odry   5:2  (2. zápas)
B. B. Odry – RT Hukvaldy   7:3  (3.zápas)

HRÁČSKÝ KÁDR ROČNÍKU 2017/2018: 
Jan Rumel, Jan Ermis, Adam Hubeňák, Daniel Hubeňák, 

Ondřej Dvořák, Petr Chvostek, Martin Václavík, David Levčík, 
Jan Otoupalík, Radek Štefek, Miroslav Vyvial, Jan Mandičák, 
Adam Fojtík; Filip Korneta (Jan Chamrád, Jan Vrtný – střídavé 
starty z „B“ týmu).          

               

Zdeněk Hubeňák ml.
 vedoucí týmu

TURISTICKÝ POCHOD ŠTRAMBERSKÝ JASOŇ SPUSTIL REGISTRACE
Chceš-li zůstat stále fit, musíš do Štramberka jít!  Toto heslo 

razí organizátoři druhého ročníku turistického pochodu Štram-
berský Jasoň. Loňského prvního ročníku se zúčastnilo neuvěři-
telných 1 138 vyznavačů turistiky. 

Akce je letos naplánována na sobotu 19. května. Organi-
zátoři slibují rekordní účast. „Chceme zvednout lidi z gauče 
a děti od počítačů a tabletů,“ říká hlavní pořadatel Rostislav 
Bažanowski. „Letos očekáváme 3000 účastníků a máme ambice 
udělat z této akce největší turistický pochod Moravě. Všichni 
účastníci obdrží na startu startovní číslo se svým jménem, 
štramberské uši a mapu s itinerářem své trasy. V cíli na náměstí 
ve Štramberku se všichni mohou těšit na originální medaili, 

domácí klobásy ze Sedlnic, pivo, kofolu a dárek od našeho 
sponzora sportovní batůžek,“ slibuje Bažanowski.

V loňském roce si lidé užili pohybu na 6 trasách, první 
vedla z ostravského Bělského lesa kolem přehrady Olešná, přes 
Palkovické hůrky, Hukvaldy, Frenštát pod Radhoštěm a obec 
Tichou na štramberské náměstí, měřila 53 km. Druhá trasa 
vedla z Frýdku-Místku a byla 36 km dlouhá, zbývající 4 trasy 
startovaly z Kopřivnice.

„Letos jsme připravili celkem 10 chodeckých a jednu cykli-
stickou trasu. Z Kopřivnice si mohou zájemci vybrat z 8 tras. 
Startovat budeme od kulturního domu. Největší zájem očeká-
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váme o trasu, která vede přes Šostýn a Červený kámen. Nové 
trasy vedou přes Libotín, Puntík a obec Rybí, kde se mohou 
lidé kochat krásnými výhledy na Štramberk a okolí,“ popisuje 
spoluorganizátor pochodu Lukáš Filip.

„Pro zdatné pochodníky jsme připravili trasu Lašské brány 
Beskyd, vede z Kopřivnice přes Příbor a Hukvaldy do Štram-
berka. Je dlouhá 37 kilometrů. Máme i dvě trasy pro rodiny 
s kočárky, první měří 6 km, druhá pak 13. Ta delší povede  
z Kopřivnice do Příbora kolem řeky Lubiny, přes Helenské údolí 
do Příbora, a poté přes Paseky rovnou po žluté do Štramberka. 
Milovníci cykloturistiky se mohou těšit na 47 kilometrů dlouhou 
trasu z Ostravy, která těsně míjí přehradu Olešnou, následují 
Palkovice a Hukvaldy, konečná je samozřejmě také ve Štram-
berku“ dodává Filip, vedoucí Informačního centra Kopřivnice 
a manažer turistické destinace Lašská brána Beskyd. 

Registrovat se mohou nejen jednotlivci, ale i celé rodiny 
včetně čtyřnohých mazlíčků, kteří také mohou mít své star-
tovní číslo se jménem. Úřady, školy a další instituce včetně firem 
mohou v rámci teambuildingu ještě více upevnit na několik 
hodin trvajícím pochodu vztahy svých zaměstnanců. Zájemci 
se mohou přihlašovat online na www.stramberskyjason.cz.

„Ve zdravém těle, zdravý duch. Jsme rádi, že tři trasy vedou 
i přes Hukvaldy. Pochod podporujeme nejen proto, že naši 
občané mají další příležitost, jak posílit své zdraví, ale akce 
jistě podpoří živnostníky a podnikatele v Hukvaldech. Zároveň 
věříme, že účastníci se tady budou vracet i v průběhu roku,“ 
uvedla místostarostka Hukvald Ivana Hrčková.

Rostislav Bažanovsky
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CHARITA FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

 

                 
 

CHARITA FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM 

 
Rádi bychom z celého srdce poděkovali všem štědrým dárcům,  

kteří i letos přispěli na tuto sbírku.   
 

Velké poděkování patří také všem malým i velkým koledníkům,  

bez nichž by se tato sbírka nemohla realizovat. 

 

Díky skupinkám obětavých koledníků se podařilo na Hukvaldech 

vykoledovat: 

 

75.316,- Kč 

 
Celý výnos nezůstává jenom v naší Charitě,  

je určen i na další projekty Diecézní Charity,  

na humanitární pomoc a další projekty pomoci  

organizované Sekretariátem CHČR.  

  

Charitě Frenštát pod Radhoštěm zůstává 65% výnosu této sbírky. 

 

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat. 

 
 

Charita Frenštát pod Radhoštěm 

Anna Čechová 

Mob: 733 676 652 

e-mail: anna.cechova@frenstat.charita.cz 

www.frenstat.charita.cz 
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BYSTROUŠKA OPĚT V HLEDÁČKU
Dobrý den, vážení přátelé lišky Bystroušky.

Posílám Vám pozitivní zprávu o prodloužení uzávěrky 
fotosoutěže, která si klade za cíl poznávání zajímavostí našeho 
kraje prostřednictvím fotografie ...Nový termín této  soutěže  
„O nejzajímavější fotografii lišky Bystroušky“ byl stanoven  
na 5. dubna.  Naskýtá se tudíž možnost pořídit zimní a jarní 
snímky, které zatím do soutěže nedorazily.

Jedná se o start již II. ročník této fotosoutěže, o tvůrčí 
zachycení té nejlíbeznější sochy našeho kraje..... Pátrejte 
proto v rodinných kronikách, fotografujte, kreativně upravujte  
v PC....., foťte na Hukvaldech, v Ostravě, v Brně, v Mohelnici, 
doma i kdekoliv ve  světě. 

První ročník již úspěšně proběhl. Slavnostní vyhlášení 
výsledků s výstavou těch nejzajímavějších a vítězných prací se 
uskutečnilo za doprovodu Janáčkovy hudby  v krásném prostředí 
Piaristického kláštera v Příboře. Pozitivní bylo, že mladí  účastníci 
soutěže se spontánně dožadovali dalšího pokračování. Za zmínku 
jistě stojí i ta skutečnost, že některé snímky z 1. ročníku této foto-
soutěže účinně pomohly autorovi kopie ukradené Bystroušky – 
panu Adamu Krhánkovi k vytvoření autentických detailů těch 
méně fotografovaných částí sochy. 

Proč tolik spěchu?

 Čas je běžec s dlouhým krokem, chvíli pokoj nedá si.,  jak 
praví text kdysi velmi populární písně.

V roce 2024 budou jistě probíhat velkolepé oslavy ke 100. 
výročí premiéry opery „Příhody lišky Bystroušky“. Věřím, že 
ty nejzajímavější práce z I. + II.. + III. ročníku této fotosoutěže 
jistě poslouží jako zajímavý a obohacující doprovodný program  
těchto oslav, a že budou účinnou a důstojnou propagací Hukvald – 
rodiště Leoše Janáčka. 

 P ř e j i  Vá m m n oh o z aj í m a v ých t v ů r č ích nápadů  
a "dobré světlo".

Vzhůru na Hukvaldy!

Mgr. Marie Šupová
autorka a organizátorka projektu

supova.marie@centrum.cz
mobi: 777 6 5 1856

Doprovodné foto: Stanislava Slováková spolu s Adamem 
Krhánkem - autorem nové Bystroušky – jedna z autorek, jejíž 
fotografie z 1. ročníku fotosoutěže účinně posloužily k přesnému 
zhotovení kopie

Chtěl bych upřesnit některé části článku, a to pokud jde  
o hájenku „Škvařilka“. Ta nemá nic společného s hájenkou v osadě 
Krnalovice, ve které bydlel p. Širek. A proč název „Škvařilka“?

Pod svažitým vrcholem Palkovických hůrek – Kubánkovem 
(svažujícím se k Rychalticím, nad kterými se tyčí vrchol Zadní 
Babí hory – 587 m) stávala v minulosti hájovna. Posledním 
hajným v ní byl pan Škvařil. Odtud toto pojmenování. Po její 
likvidaci vybudovala Lesní správa na tomto místě nevelký srub  
z trámoví (u nějž byla i studánka pitné vody), a to o jedné míst-
nosti se sedlovou střechou krytou plechem. Vstup do srubu byl  
na jižní straně po kamenných schůdcích na malou verandičku, 
jejímž pokračováním byl uzavíratelný dřevník. V místnosti 
vpravo za dveřmi byla kamna (sporák) z cihel, omítnutá a obílená. 
Místnost měla jedno okno směrem k západu (s okenicemi).  
V místnosti byl stůl se židlemi, lavice a dvoupatrová postel. 
Venkovní stěny srubu byly obity rozbalenou stromovou kůrou  
a spoje kryly tenké latě. Protože stromová kůra dosycháním 

začala praskat a odlupovat se, bylo toto „vylepšení“ vzhledu srubu 
odstraněno. Na fotografii z šedesátých let minulého století je srub 
již obnažen. Dodávám, že původní hájovna je na staré speciální 
mapě v měřítku 1 : 75 000 (Nový Jičín č. 4160) zakreslena topo-
grafickou značkou, a to na severozápadním výběžku temene 
nejvyššího vrcholu Palkovických hůrek tj. Kubánkovem (662 
m) včetně označení „haj.“. Vzdušnou čárou od vrcholu Kubán-
kova (trigonom. bodu) je to na této speciální mapě 14 mm, tj. po 
přepočtu měřítkem mapy cca 1km. To dle mého soudu zhruba 
odpovídá skutečnosti. 

Kromě přístupu ke srubu z Krnalovic vede lesní cesta okolo 
„Klosíkova“ stavení na k.ú. Rychaltice, nebo lesní cesta z Podlesí 
– k.ú. Sklenov. Obě cesty se setkávají na křižovatce cest tzv. 
„sedmero cest“. Za touto křižovatkou ve směru na Hůrky je 
pak odbočka cesty vlevo. Tato lesní cesta vede dále, pod srubem 
„Škvařilka“ až do Krnalovic. Tak tomu bylo alespoň v 1. polovině 
minulého století. To, že srub „Škvařilka“ sloužil do roku 1948 

POZNÁMKY K ČLÁNKU P. BOHUSLAVA HAVLÍKA „KRNALOVIČTÍ SLAVILI
SVÁTEK SV. MARTINA….“ (uveřejněno v Hukvaldském občasníku z prosince 2017)

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
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údajně zejména skautům z Příbora mi není nic známo. Po vzniku 
junáckého oddílu na Hukvaldech (po 2. světové válce) byl totiž 
srub často používán právě členy hukvaldského oddílu (po zapůj-
čení klíče od Lesní správy). Jako bývalý člen tohoto oddílu jsem 
patřil k těm, kdož nejčastěji ve srubu pobývali, zejména o sobotách 
a nedělích. To mohou potvrdit další dva žijící bývalí členové oddílu 
Karel Lanča z Horního Sklenova a Zděněk Šplíchal z chatoviště 

(poslední vedoucí oddílu). Desítky let jsem v prostoru srubu 
„Škvařilka“ nebyl, tak jak to tam v současnosti vypadá nevím. 

Hukvaldy - Dolní Sklenov 
16. ledna 2018 

Zd. Hubeňák st.

V letošním roce tomu bude:

1. 100 let od vzniku republiky (1918)
2. 80 let od potupného Mnichova (1938)
3. 70 let od únorových událostí (1948) 
4. 50 let od obsazení republiky vojsky pěti zemí Varšavské 

smlouvy (1968).

  K těmto „osmičkovým“ výročím se může přiřadit i letošní 
rok, a to dle 

- výsledku hlasování o důvěře vládě Andreje Babiše
- výsledku hlasování občanů o příští hlavě státu a také
- výsledků dalších voleb (komunálních a 1/3 Senátu)

A nyní stručné skutečnosti k významným výročím:

Ad1) Ke vzniku republiky
K osamostatnění Československa, o které tehdy usiloval 

sedmašedesátiletý T.G. Masaryk, přispěla i důležitá podpora 
amerického prezidenta Wodrova Wilsona. A tak 28. října 1919 
nótou Andrassyho, oznámenou v Praze, přijala metropole úřední 
souhlas k prohlášení české samostatnosti. 30. 10. 1919 se v Turč. 
Sv. Martině přihlásilo i Slovensko pro jednotu Československou. 
Tím byl založen Československý stát. 14. 11. 1919 byla v zahajovací 
schůzi parlamentu předsedou Dr. Kramářem vyhlášena republika. 
Prohlášením pozbyla rakousko-lotrinská dynastie všech práv na 
český trůn. Prvním prezidentem byl zvolen T. G. Masaryk (přezdí-
vaný pak „Osvoboditel“).

Ad2) Ke Mnichovu   
Za vzpomínku stojí neradostné výročí, a to Mnichovské 

dohody (z 29. září 1938) mezi Německem, Itálií, Francií  
a Vel. Británií o odstoupení území Československa Německu. 
Tomuto souhlasu západních velmocí s nároky hitlerovského 
Německa na odstoupení českého pohraničí s následným vpádem 
německého vojska do pohraničí a odtržení jižního Slovenska  
(k Maďarsku) a Těšínska (k Polsku) předcházelo zejména jed- 
nání Hitlera (15. 09. 1938) s britským premiérem Chamberlainem  
v Berchlesgadenu a další porady 22. září v Bad Godesbergu. Ta 
Mnichovská dohoda, která měla přinést mír, ve skutečnosti přinesla 
válku a všeobecný rozvrat. Západ tak vyklidil střední Evropu na 
celých šest válečných let.    

Ad3) K únorovým událostem   
Po demisi 12-ti členů vlády 20. 02. 1948 (nár. soc., lidové a soc. 

dem. strany) došlo následující den k protiútoku KSČ shromážděním 
více než 100 tisíc lidí na Staroměstském náměstí v Praze, vzniku 
akčních výborů po celém území až k ustanovení „vlády obrozené 
Národní fronty“ na čele s Klementem Gottwaldem (25. 02. 1948).   

Ad4) K obsazení Československa vojsky Varšavské smlouvy  
Jako akt internacionální solidarity byl tehdy odůvodněn vstup 

vojsk 5-ti zemí Varšavské smlouvy do ČSSR. To bylo 21. 08. 1968. 
Stalo se tak po krizi v KSČ v roce 1967. Do funkce 1. tajemníka KSČ 
byl pak zvolen Alexander Dubček, do funkce prezidenta armádní 
generál Ludvík Svoboda.

A ještě k výročí rozpadu čsl. federace:

Letos připadá i 25ti leté výročí rozpadu československé federace, 
ke kterému došlo v roce 1992. Jak k tomu došlo: 

Na schůzce předsedy HZDS a premiéra SR Vladimíra Mečiara 
s šéfem ODS a premiérem 

ČR Václavem Klausem 27. 08. 1992 v Brně bylo dohodnuto 
vytvoření dvou samostatných států, tedy transformace česko-
slovenské federace. Ze sdělení tohoto jednání bylo údajně cítit, 
že Slovensko se ve společném státě cítí nedoceněno. Bylo možno 
chápat, že není jiné řešení než se rozejít. (Toť názor Jana Strás-
kého, premiéra České a Slovenské Federativní republiky před 
rozdělením státu).

K 31. 12. 1992 došlo k rozpadu ČSFR – bez parlamentu a bez 
referenda, pouze dohodou předsedů vlád ČR a SR. Rozpad byl 
pak schválen následně po jednání předsedů obou vlád ústavním 
zákonem z 26. 12. 1992. Majetek federativní republiky byl dělen 
v poměru 3:2. 

Tolik stručně k významným výročím v letošním roce, zejména 
končících osmičkou.

Hukvaldy-Dolní Sklenov, 5. ledna 2018

Zdeněk Hubeňák st. 

Zdroj informací: Dějiny československé Jos. Pekaře z roku 1991, 
Deník E 15 z 02. 01. 2018 a další osobní materiály ze zveřejněných 
informací

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ V ROCE 2018
(ZEJMÉNA KONČÍCÍCH OSMIČKOU – TZV. OSMIČKOVÁ)
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V poslední době dochází opakovaně k požárům kontejnerů na 
směsný komunální odpad na stanovišti za karosárnou. Třikrát 
k nahlášenému požáru vyjížděli hasiči, v několika případech se 
podařilo vznikající požár uhasit zaměstnancům obce, nebo obyva-
telům okolních domů.

V úterý 13. února ve 21:12 hodin byl nahlášen požár, při kterém 
shořel jeden plastový kontejner úplně a sousední byl poničen tak, 
že je už zcela nepoužitelný. Cena nového kontejneru o objemu 1100 
litrů je 6 650,- Kč.

Jako náhrada byly na toto stanoviště umístěny kontejnery 
plechové. Bohužel opět došlo k několika požárům, hasiči zde 

zasahovali v neděli 25. února ve 21:49 hodin a v úterý 6. března 
v 16:45 hodin.

Vyzýváme proto všechny občany, aby do popelnic a kontejnerů 
ukládali pouze studený popel, který nezpůsobí vznícení hořlavého 
obsahu.

V neděli 11. 3. v 16:19 hodin byl na tísňovou linku nahlášen další 
požár, tentokrát hořel kontejner u lyžařského vleku.

Ivana Hrčková, místostarostka

POŽÁRY KONTEJNERŮ
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• Poradenství a cenové kalkulace ZDARMA      
      • Vlastní doprava      
      • Suché uhlí ,dřevěné brikety, pelety      
      • Výměna propanbutanových lahví      
      • Prodej kompletního stavebního 
   materiálu a sypkých směsí      
      • Vodovodní baterie, kanalizace, elektro materiál      
      • 7000 položek skladem      
• Barvy laky   

 
 

399,-

32,-

99,-
původně 454,-

původně 36,-

původně 110,-

cena s kupónem

cena s kupónem

cena s kupónem

Hydroizolační asfaltový pás  V60S35 

Betonový obrubník 100/20/5 přírodní Zednické a ruční nářadí

Norgips sadrokarton bílý Hloubková penetrace

1. SLEVOVÝ KUPÓN

4. SLEVOVÝ KUPÓN 5. SLEVOVÝ KUPÓN 6. SLEVOVÝ KUPÓN

2. SLEVOVÝ KUPÓN 3. SLEVOVÝ KUPÓN

15% SLEVA

*bez omezení množství        

15% SLEVA
 *Max.odběr 10ks/kupón/os./den

 *Max.odběr 10ks/kupón/os./den

 *Max.odběr 10ks/kupón/os./den *Max.odběr 10ks/kupón/os./den

SLEVOVÉ KUPÓNY SLEVOVÉ KUPÓNY SLEVOVÉ KUPÓNY SLEVOVÉ KUPÓNY

Fryčovická 943, 
www.stavebniny-velman.cz
(+420) 731 148 652

KONTAKT: OTEVÍRACÍ DOBA

Brušperk 739 44
po - pá
so   

7:00 - 17:00
7:00 - 13:00

 Supermalba 15 + 3 kg

254,-
 *Max.odběr 10ks/kupón/os./den

cena s kupónem
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PRO ŽIVOT BEZ BOLESTI - V PÉČI FYZIOTERAPEUTA 
Mgr. Tereza Řeřichová  

V BRUŠPERKU NA NÁMĚSTÍ 

ŘEŠÍME BOLESTI ZAD / BOLESTI HLAVY A KRKU / BOLESTI PAT, LOKTŮ A 
RAMEN / POÚRAZOVÉ STAVY / VADNÉ DRŽENÍ TĚLA 

FYZIOMASÁŽ / TEJPOVÁNÍ / BEZBOLESTNÉ MOBILISACE S POHYBEM/ 
ELEKTROTERAPIE / INDIVIDUÁLNÍ CVIČENÍ/SKUPINOVÉ CVIČENÍ 

PŘÍMÁ PLATBA (200.- Kč 30 min.) / KRÁTKÁ ČEKACÍ DOBA 

OBJEDNÁVEJTE NA 773 232 803 
Pracujeme v režimu masérských, rekondičních a regeneračních služeb – nemáme smlouvu 
se zdravotními pojišťovnami ! 

------------------------------Kontakt do peněženky ------------------------------------------ 
- Pohybová ambulance, K Náměstí 26, Brušperk (naproti Teta drogerie) 
- Tel.: 773 232 803 
- www.pohybova-ambulance.com 
- Péče fyzioterapeuta bez čekání v okamžiku, kdy ji 
   potřebujete! 
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CHARITA FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM, Dolní 504, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 
Bankovní spojení – Fio banka, a.s. 2000906119 / 2010, IČO: 49590588  
Telefon: 731 141 801, info@frenstat.charita.cz, www.frenstat.charita.cz 

 
caritas

Charita Frenštát pod Radhoštěm nabízí širokou škálu služeb 
 
 Charitní pečovatelská služba 

o Posláním Pečovatelské služby Charity Frenštát pod Radhoštěm je poskytovat pomoc a podporu osobám, 
které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku či zdravotního postižení, aby prostřednictvím služeb 
poskytovaných v jejich domácnosti, mohli co nejdéle setrvávat ve svém domácím prostředí. 

o Pečovatelskou službu poskytujeme každý pracovní den  (pondělí až pátek) od 7.00 do 19.00 hodin. Dle 
potřeby můžeme navštívit klienta i několikrát za den, popř. mu zajistit několikahodinovou péči. 

 
 Charitní asistenční služba 

o Posláním terénní Charitní asistenční služby Charity Frenštát pod Radhoštěm je pomáhat osobám, které 
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení, s běžnými 
činnostmi, které nemohou vykonávat samostatně. Osobní asistent pomáhá klientovi v činnostech, které 
by dělal sám, kdyby mohl. Osobní asistence je poskytována v přirozeném prostředí klienta, bez omezení 
místa a času. 

 
 Charitní ošetřovatelská služba 

o Domácí péči je zdravotní péče poskytovaná pacientům na základě doporučení registrujícího praktického 
lékaře nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci v jejich vlastním sociálním prostředí. Domácí péče je 
zaměřena na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení 
nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění klidného umírání a smrti. Udržuje rodinu pohromadě i v 
době nemoci, zlepšuje psychický stav nemocných a snižuje náklady na zdravotní péči. Tuto péči poskytují 
diplomované zdravotní sestry s dlouholetou praxí, které mají osvědčení o výkonu zdravotnického 
povolání bez odborného dohledu.  

o Úkony ošetřovatelské služby jsou, po schválení ošetřujícím lékařem, hrazeny zdravotními pojišťovnami.  
 

 Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek 
o Posláním Půjčovny kompenzačních pomůcek je pomoci lidem se zdravotním handicapem a jejich rodinám 

překonat s pomocí kompenzační pomůcky svůj handicap, a tím i svízelnou situaci a umožnit jim vést 
kvalitní a plnohodnotný život. Pomůcky zapůjčujeme nejenom klientů Charity Frenštát p.R., ale i všem 
zájemcům z širokého okolí. 

o Nabízíme elektrické polohovací postele, chodítka, WC křesla, mechanické vozíky, zvedáky do vany, 
sedátka na vanu, a další. 

 
 Charitní sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
 Dohody o výkonu pěstounské péče 
 Bumerang – pomoc lidem v nouzi 
 Penzion pro seniory 
 Klub anonymních alkoholiků 
 Osobní přeprava pro seniory a osoby se zdravotním postižením          
 
Podrobnější informace o službách poskytovaných Charitou Frenštát naleznete na  http://www.frenstat.charita.cz/ 
nebo na telefonním čísle 731 141 801. 

          

IN
ZE

RC
E  

· I
NZ

ER
CE

  · 
IN

ZE
RC

E  
· I

NZ
ER

CE
  · 

IN
ZE

RC
E  

· I
NZ

ER
CE

  · 
IN

ZE
RC

E  
· I

NZ
ER

CE
  · 

IN
ZE

RC
E  

· I
NZ

ER
CE

  · 
IN

ZE
RC

E  
· I

NZ
ER

CE



– 47 –



– 48 –

Povinné údaje periodického tisku dle zákona č. 46/2000 Sb.:
Termín vydání: březen - duben 2018 • Uzávěrka dalšího čísla: 31. 5. 2018 • Název, sídlo a IČO vydavatele: 

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

Grafika, sazba a tisk © Tiskárna KLEINWÄCHTER holding s.r.o., Frýdek-Místek.


