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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,

máte před sebou první číslo letošního Hukvaldského občas-
níku. Ráda bych nejprve poděkovala všem, kteří se na jeho tvorbě 
podíleli a pomohli svými příspěvky vytvořit zpravodaj, ve kterém 
se dočtete mnoho informací o dění v naší obci. Nebudu tu všechny 
vyjmenovávat, jejich jména jsou vždy uvedena pod články. Ale 
jmenovitě bych chtěla poděkovat panu Svatopluku Lévovi za zpra-
cování obálky a fotografií. Tentokrát je titulní strana věnována 
akademickému malíři Antonínu Kročovi, kterému bylo uděleno 
čestné občanství obce Hukvaldy. Této společenské akce konané 30. 
ledna 2019 se zúčastnilo mnoho našich občanů, malířových příz-
nivců a obdivovatelů a věřím, že na ni budou všichni ještě dlouho 
vzpomínat. Podrobnosti o této akci se můžete dočíst právě v tomto 
čísle Hukvaldského občasníku.

Od loňského listopadu začalo pracovat nové zastupitelstvo obce 
a intenzivně i nová rada obce. V prosinci byl schválen rozpočet obce 
na rok 2019 a v březnu pak Program rozvoje obce na roky 2019 
až 2022.

Pro letošní rok jsme požádali o několik dotací na akce, na které 
byla připravena projektová dokumentace. Nejprve z Operačního 
programu životního prostředí na „Vybudování sběrného dvora  
v Rychalticích“, pak z Ministerstva  pro místní rozvoj na „Rekon-
strukci mostu přes řeku Ondřejnici u karosárny“(který je v hava-
rijním stavu a je jediným přístupovým místem pro chatoviště  
a Podlesí), „Opravu hřbitovní zdi na hřbitově v Rychalticích“, 
„Rekonstrukci veřejných záchodů na parkovišti na Hukvaldech“ 
(které jsou v neutěšeném stavu a neodpovídají současným normám 
i kvůli absenci bezbariérového přístupu), „Úpravy školního hřiště 
v areálu základní školy“. O další dotace jsme požádali z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje na „Projektovou dokumentaci pro 
územní rozhodnutí na rekonstrukci bývalého kravína na Hukval-
dech“ a další „Dovybavení turistického informačního centra na 
Hukvaldech“ a z Ministerstva kultury na první etapu „Rekon-
strukce dřevěnky č.e . 113 na Hukvaldech“.  Úspěch každé žádosti 
záleží jednak na kvalitně zpracovaném projektu, ale hlavně na 
objemu finančních prostředků, které jsou pro každý program 
přiděleny.

Pro letošní rok je naplánováno v rozpočtu obce kromě již zmíně-
ných akcí, na které je požádáno o dotaci, mnoho dalších investičních 
akcí. V areálu Hospůdky Na Koupališti začala oprava záchodků, 
bohužel na ně ještě před dokončením spadl při vichřici velký strom, 
takže došlo k poničení střechy, která se musela opravit. Naštěstí 
se vše vyřešilo díky pojištění majetku. Mezi stromy v tomto areálu 
začaly úpravy terénu a bude zde vybudována pumptracková dráha 
pro malé i velké cyklisty.

V nejbližší době se bude opravovat střecha na hasičské zbroj-
nici na Hukvaldech včetně natření věžičky a oprava poškozené 
kamenné zdi pod rodným domem Leoše Janáčka na Hukvaldech. 
V letošním roce se také počítá s opravami místních komunikací, 
dokončení druhé části mostku za hukvaldským minipivovarem  
U Štamgastů, opravou mostku na Dolním Sklenově u bývalé 
prádelny, opravou části mlýnského náhonu, opravou chodníku na 
Mlýnské straně – kolem parku až k fotbalovému hřišti.

Věřím, že se konečně podaří projektantům co nejdříve vyřídit  
stavební povolení na chodník z Rychaltic do Dolního Sklenova  
a na chodník z parkoviště na Hukvaldech do Drážek, abychom také 
mohli požádat o dotace, neboť výstavba bude finančně velmi 
náročná.

Mnoho občanů určitě zajímá, jak pokračují práce na realizaci 
Hukvaldského dvora. Projektanti intenzivně pracují na dokončení 
studie, která bude podkladem pro další stupně projektové doku-
mentace. V budově bývalého kravína, který je architektonicky 
nejzajímavější stavbou, je navržena  obřadní síň, prostory pro třídy 
umělecké školy, obecní knihovna a klubovny pro místní spolky.  
V další budově, bývalé sýpce, je počítáno s kulturním sálem  
a případně informačním centrem a spodní budova navazující na 
Budvarku by měla sloužit k podnikatelským záměrům, vybudování 
kanceláří, obchůdků a dalších komerčních prostor. Návrh byl  
v minulém roce také zveřejněn na webových stránkách obce  
a občané se mohli vyjádřit. Rekonstrukce Hukvaldského dvora 
bude velmi finančně i časově náročnou akcí, na kterou budeme 
potřebovat mnoho peněz z různých zdrojů, ale věřím, že se 
postupně podaří vybudovat krásné nové centrum Hukvald.

Ivana Hrčková, místostarostka
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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE Z 3. 12., 17. 12. 2018, 14. 1., 28. 1., 6. 2 A 25. 2. 2019

Rada obce (RO) Hukvaldy projednala následující body:

1.  Schválila vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu obce 
Charitě Frenštát pod Radhoštěm, Charitě Frýdek-Místek  
a  Sdružení rodičů ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy

2.  RO schválila uzavření smlouvy o dílo s Urbanistickým střediskem 
Ostrava na digitalizaci Územního plánu Hukvaldy v platném 
znění nad aktuálními katastrálními mapami pro k.ú. Sklenov 
a k.ú. Rychaltice 1:1000 za částku 65 340 Kč s DPH.

 3.  RO schválila uzavření smlouvy s Ing. arch. Tomášem Rybkou na 
zhotovení projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti 
na rekonstrukci objektů č.p. 122 a č.p.196 Rychaltice, za cenu 
150.000,- Kč (není plátce DPH).

4.  RO schválila uzavření smlouvy o poradenské činnosti se společ-
ností INNOVA Int. z Ostravy na zpracování žádosti o dotaci 
z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, Národního 
programu podpory cestovního ruchu, podprogram Rozvoj 
základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu na 
akci „Novostavba WC na parkovišti na Hukvaldech“ za cenu 
19.000,- Kč vč. DPH + 5 % ze schválené finanční podpory.

5.  RO schválila uzavření smlouvy o poradenské činnosti se společ-
ností INNOVA Int. z Ostravy na zpracování žádosti o dotaci  
z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, Podpora 
rozvoje regionů 2019, Obnova drobných sakrálních staveb  
a hřbitovů na akci „Stavební úpravy místního hřbitova 
 v Rychalticích - 1. etapa“, za cenu 13.000,- Kč vč. DPH + 5 % 
ze schválené finanční podpory.

6.  RO schválila uzavření smlouvy o poradenské činnosti se společ-
ností INNOVA Int. Z Ostravy na zpracování žádosti o dotaci  
z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, Podpora 
rozvoje regionů 2019, „Rekonstrukce mostu u karosárny“  
za cenu 13.000,- Kč vč. DPH + 5 % ze schválené finanční 
podpory.

7.  RO vzala na vědomí informaci Spolku pro obnovu venkova  
o zařazení obce Hukvaldy do projektu na tvorbu rozvojových 
strategií obcí.

8.  RO  schválila poskytnutí stolního kalendáře na rok 2019 
občanům obce Hukvaldy zdarma.

9. RO schválila  podání žádosti o dotaci z Moravskoslezského 
kraje na podporu turistických informačních center v roce 2019 
(RRC/02/2019) na další dovybavení TIC Hukvaldy.

10. RO rozhodla o zajištění metodické pomoci občanům při 
zpracování žádosti na výměnu kotlů v připravované 3. výzvě 
„Kotlíkových dotací“.

11. RO doporučila zastupitelstvu, aby schválilo udělení čestného 
občanství akademickému malíři Antonínu Kročovi u příležitosti 
křtu knihy „Antonín Kroča – malíř života a duše“ a navrhla 
termín této slavnosti na 30.1.2019  v sále základní školy s tím, že 
na akci vystoupí zpěvačky Erika Šporerová a Marianna Pilárová 
za klavírního doprovodu Karly Fucimanové, harfenistka Ivana 
Švestková Dohnalová a děti ze základní školy. Současně byla 
stanovena prodejní cena knihy 350,- Kč/ks.

12. RO schválila uzavření smlouvy s firmou Autodružstvo  
Frýdek-Místek na zakoupení osobního automobilu Škoda 
Octavia za částku  437 000 Kč a uzavření pojistné smlouvy 
„sdružené pojištění vozidla“ se společností Generali Pojišťovna 
a.s. za roční pojistné činí 11.640,- Kč.

13. RO schválila  finanční podporu akce „Chovatelská přehlídka 
trofejí lovecké sezóny 2018 honiteb“ ve výši 5.000,- Kč na 
výstavní akci v sále Základní školy Leoše Janáčka na Hukval-
dech, která se bude konat ve dnech 18.5.2019 - 19.5.2019. Akce 
bude doplněna o jarní svod psů.

14. RO souhlasila s prováděním zápisu do energetické aukce společ-
ností Občanům s.r.o v prostorách Obecního úřadu Hukvaldy  
s tím, že zápis do aukce bude probíhat každou sudou středu  
od 16:00 do 17:00 hod. počínaje dnem 20.2.2019.

15. RO schválila uzavření smlouvy o dílo se společností DIGIS na  
tvorbu GIS pro obec Hukvaldy na rok 2019, za částku 25.047,- Kč 
vč. DPH, včetně pravidelné aktualizace dat.

 Společnost DIGIS, spol. s r.o. poskytuje obci Hukvaldy progra-
mové vybavení pro GIS obce - katastrální mapy, zakreslení sítí, 
místních komunikací, veřejného osvětlení, věcných břemen.

16. RO projednala cenové nabídky na opravu sociálního zařízení  
v areálu na „Koupališti“ na Hukvaldech o provedení truh-
lářských prací, elektroinstalace, tesařských prací - střecha, 
instalatérských a zednických prací a rozhodla o zadání prací 
níže uvedeným firmám: truhlářské práce: Josef Fajkus z Dolního 
Sklenova za částku 140.680,- Kč, není plátce DPH, tesařské 
práce: Lukáš Konvička z Fryčovic za částku 98.321,6 Kč vč. 
DPH, instalatérské práce: Zdeněk Giňovský z Dolního Sklenova 
za částku 121.067,- Kč vč. DPH,

INFORMACE Z OBCE
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 zednické práce vč. elektroinstalace: Jakub Bujnošek z Rychaltic 
za částku 220.425,- Kč, není plátce DPH.

17.  RO projednala cenové nabídky na výběr užitkového automobilu 
pro pracovní četu obce Hukvaldy a schválila koupi auta značky 
Renault Trafic, 2, 0 DCi, 6/2011, najeto 143.460 km, 1995 
cm3, motor 84 kW, cena 229.000,- Kč.

18. RO schválila pořízení Projekčního řešení přenosné techniky  
pro obec Hukvaldy pro prezentaci a školení, které se bude  
využívat zejména při zasedáních Zastupitelstva obce a dále 
pronajímat v souvislosti s akcemi, pořádanými v sále Základní 
školy.

 - zakoupení 1 kusu plátna od firmy 100MEGA Distribution  
z Brna za 23 990 Kč včetně DPH

 - zakoupení 2 kusů projektorů od firmy AP Solutions ze Zlína 
za 89 500 Kč včetně DPH

 Projektor a plátno se bude ve společenském sále škole  
a spolkům působícím v obci Hukvaldy zapůjčovat zdarma,  
jiným komerčním nájemcům za 1.000,- Kč. Na venkovní akce  
se bude zařízení pronajímat spolkům působícím v obci Hukvaldy 
za 1.000,- Kč.

 Návrh ceníku byl přiložen a následně schválen.

18. RO schvaluje podání žádosti o pořízení změny č. 2 Územního 
plánu obce Hukvaldy Magistrátu města Frýdek-Místek, odbor 
územního rozvoje a stavebního řádu.

19. RO doporučila zastupitelstvu schválit žádost Martina Ševčíka 
 o darování části pozemku o rozloze 66 m2 u rychaltického 
hřbitova jako náhradu za pozemek o rozloze 85 m2, který 
darovali v minulosti na komunikaci vedoucí ke hřbitovu.

20. RO souhlasila s uspořádáním každoroční klubové výstavy psů 
Boxerklubu ČR a se zakoupením poháru pro vítěze výstavy  
za částku 1 000 kč.

21. RO schválila kupní smlouvu na pořízení užitkového automobilu 
značky Renault Trafic pro pracovní četu za částku 229 000 Kč.

22. RO schválila smlouvu o dílo na provádění servisu nového výtahu 
v DPS s firmou LIFT SERVIS z Ostravy za částku 850 Kč 
měsíčně bez DPH a zároveň z důvodu sjednocení revizí schvá-
lila výpověď smlouvy s firmou Výtahy Ostrava, která doposud 
prováděla revizi výtahu ve druhém vchodu za částku 1300 Kč 
 /měsíčně bez DPH.

23. RO schválila příkazní smlouvy se společností Seller Moravia 
z Ostravy na zajištění vedení výběrového řízení na rekonstrukci 
WC na parkovišti na Hukvaldech za částku 21 780 Kč včetně 
DPH a na rekonstrukci mostu u karosárny také za částku  
21 780 Kč včetně DPH.

24. RO schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou Pukýš Dřevostavby 
ze Střelné na provedení oprav dřevěnky če. 113 na Podoboří  
za částku 714 720 Kč, na tuto akci bylo znovu požádáno  
o dotaci z Ministerstva kultury, předpokládaná výše dotace je 
350 000 kč.

25. RO schválila opravu střechy na hasičské zbrojnici na Hukval-
dech, práce bude provádět firma Everest z Palkovic. Nejprve 
bude natřena věžička za částku 18 510 Kč bez DPH, pak bude 
probíhat oprava střechy na budově za částku 157 788,10 Kč  
bez DPH.

26. RO projednala záměr využití budov rychaltického dvora  
z důvodu přípravy zpracování projektové dokumentace:

 - budova A – garáže, parkování komunální techniky, automobilů, 
sklad pro potřeby obce

 - budova B – sklad sypkých materiálů

 - budova C – zázemí pro pracovníky obce , kancelář, šatny, 
sprchy, WC, technická místnost, denní místnost, archiv, dílna, 
sklad kapalin, sklad nářadí

27. RO schválila podání žádosti o dotaci na dokumentaci pro  
územní rozhodnutí na Rekonstrukci bývalého kravína  
v Hukvaldském dvoře.

Ivana Hrčková, místostarostka

ZÁKAZ PODOMNÍHO PRODEJE
Také v naší obci byl rozhodnutím Rady obce Hukvaldy zakázán podomní prodej – jedná se o nabídku, prodej zboží, poskytování 
služeb provozované prodejcem formou pochůzky (obchůzky) bez předchozí objednávky a to obcházením jednotlivých domů nebo 
bytů. Přistoupili jsme na toto nařízení, ostatně jako většina obcí z toho důvodu, že často se na obecní úřad obracejí občané s tím, 
že je někdo kontaktoval telefonicky nebo přímo obcházením domů a doslova je nutil ke změně dodavatele energií (plynu, elektřiny) 
s tím, že Obec Hukvaldy má údajně s příslušnou zprostředkovatelskou firmou smlouvu a že to má tedy tato společnost dovoleno. 
Není to pravda, a proto jsme rozhodli o zákazu takového nabízení služeb jakoukoliv formou. Obec samotná ani nemůže uzavírat 
takové dohody s vybranými dealery či dodavateli. Obec poskytla pouze prostory na obecní úřadě pro sjednávání zprostředkova-
telských smluv pro e-aukce elektřiny a plynu s tím, že zájemci o tuto službu se přihlásí sami.
Pozor! Pokud vám prodejce před schůzkou zavolá a vy potvrdíte, že může přijít, nejedná se již o podomní prodej. Zvláště  
u starších lidí je zde na místě zvýšená opatrnost.

Ivana Hrčková, místostarostka
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3. VÝZVA NA KOTLÍKOVÉ DOTACE:

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo třetí a poslední 
výzvu v rámci kotlíkových dotací. Moravskoslezský kraj plánuje 
vyhlášení tohoto programu na duben 2019, s možností podávání 
žádostí od 13.5.2019. Pro náš kraj, společně s Ústeckým  
a Karlovarským, je připraven pilotní projekt SFŽP (Státní fond 
životního prostředí), zprostředkovat bezúročné půjčky,  
tak aby výměna byla dostupná i pro nízkopříjmové domácnosti. 
K tomuto ale potřebujeme zjistit počet domácností, které by 
tohoto chtěly využít. Jde o předběžné zjištění, není závazné. 
Princip viz obrázek. Obec po zjištění počtu zájemců zažádá  
o peníze na SFŽP, první splátkou je získaná dotace a posléze  
cca 20% částky z uznatelných nákladů je spláceno obci,  
max. 2000kč měsíčně, po dobu až 10let. Případný zájem můžete 
oznámit na obecním úřadě nebo na emailu:

mistostarosta@hukvaldy.eu

 Ivana Hrčková
místostarostka
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KOLIK NÁS JE?

JAK SE V NAŠÍ OBCI DAŘÍ TŘÍDIT ODPADY

K 31.12.2018 žilo v obci Hukvaldy 2104 obyvatel což je o 12 
osob více než k 1.1.2018, mužů je 1050, žen 1054, z toho děti do 
15 let 341. Průměrný věk obyvatel je 42 let. Naše nejstarší občanka 
se narodila v roce 1923, nejstarší občan v roce 1928. V roce 2018 
se narodilo 17 dětí, z toho 6 děvčátek a 11 kluků, zemřelo 21 osob, 
z toho 9 mužů a 12 žen. Nejstarší zemřelé osobě bylo 92 let  
a nejmladší 52 let.  Z obce se odstěhovalo 49 osob a přistěhovalo 
65 osob. V obci je přihlášeno 23 cizinců k trvalému nebo přechod-
nému pobytu. V místní části Hukvaldy žilo 554 osob, Horní 

Sklenov 219 osob, Dolní Sklenov 554 osob, Rychaltice 688 osob 
a v Krnalovicích žilo 89 osob.

 V roce 2018 bylo zkolaudováno 13 nových rodinných domků 
a objektů,  z toho  9 v místní části Dolní Sklenov, 1 v místní části 
Krnalovice, 1 na Hukvaldech, 2 v Rychalticích a 1 na Horním 
Sklenově. Na Hukvaldech bylo v roce 2018 uzavřeno 48 sňatků.

Marta Sobotíková, matrikářka

V celé České republice je více než 353 000 barevných nádob 
na tříděný odpad. Třídění je tak pro obyvatele naší země stále 
pohodlnější. Díky tomu má možnost třídit odpad 99 % obyvatel, 
a to v 6 123 obcích celého státu. Přitom aktivně tuto možnost 
využívá 73 % obyvatel. Právě díky nim se v minulém roce podařilo 
zrecyklovat a znovu využít 74 % všech obalů, které byly uvedeny 
na trh. 

2 174 322 stromů nebylo v lese zbytečně pokáceno právě díky 
tomu, že se vytřídilo zhruba 542 000 tun papíru! 1 tuna vytřídě-
ného papíru dokáže uspořit až 2 tuny dřeva. Jedna česká domác-
nost v minulém roce vytřídila skoro 48 kilogramů papíru a celková 
míra recyklace papírových obalů dosáhla 90 %. Díky tomu se 
třeba noviny tisknou na papír, který je až z 98 % recyklovaný.  
A to má smysl!

Obec Hukvaldy získala za rok 2018 odměnu od společnosti EKOKOM ve výši 422 869 Kč a celkem občané vytřídili 295,793 
tun odpadu. 

Poznámka: čtvrtletní odměna je vždy složena z odměny za zajištění využití odpadů z obalů a za zajištění zpětného odběru.

1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí

Papír - množství
odměna

21,958 tun
9 612,63 Kč

24,268 tun
14 462,98 Kč

30,583 tun
14 992,32 Kč

24,081 tun
12 026,32 Kč

Plasty- množství
odměna

9,958 tun
41 881,54 Kč

14,149 tun
63 554,48 Kč

18,025 tun
80 964,70 Kč

14,123 tun
63 437,69 Kč

Sklo - množství
odměna

10,033 tun
10 429,30 Kč

12,214 tun
12 510,33 Kč

12,778 tun
13 282,73 Kč

12,052 tun
12 528,05 Kč

Kovy množství
odměna

21,027 tun
746,61 Kč

25,212 tun
3 218,61 Kč

27,070 tun
3 085,84 Kč

17,643 tun
2 342,69 Kč

Nápoj. karton -množství
odměna

0,240 tun
852,00 Kč

0,382 tun
1 356,10 Kč

0,351 tun
1 246,05 Kč

0,280 tun
994,00 Kč

Celkem s bonusy 79 858,00 Kč 109 438,50 Kč 127 907,50 Kč 105 665,00 Kč

ODPADY
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Plasty 

Do žlutých kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové 
tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosme-
tických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící 
fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky  
z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

NE - Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin 
nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebez-
pečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

Sklo

Sklo patří do zeleného nebo bílého kontejneru bez ohledu na 
barvu. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! 
Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do 
nekonečna.

Třídí se například lahve od vína, alkoholických i nealkoholic-
kých nápojů, tabulové sklo z oken a ze dveří, sklenice od kečupů, 
marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.

NE - Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán, autosklo, 
zrcadla, drátované sklo, zlacená a pokovená skla, varné a labora-
torní sklo, sklokeramika. Vratné zálohované sklo vracejte zpět 
do obchodu.

Papír

Papír patří do modrého kontejneru. Ze všech tříděných 
odpadů právě papíru vyprodukuje průměrná česká domácnost 
za rok hmotnostně nejvíc. Modré kontejnery na papír bývají 
nejsnazším způsobem, jak se ho správně zbavit. Alternativu  
pak poskytují sběrné suroviny, které nejsou vždy dostupné,  

na druhou stranu nabízejí za papír roztříděný podle druhů 
finanční odměnu.

Ano - Vhodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, 
krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky nebo knihy. Obálky  
s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat. Nevadí ani papír 
s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. 
Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku!

Ne - Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih 
(vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), 
uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály 
nelze už nadále recyklovat. To samé platí o termopapíru (účten-
kách). Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru 
na papír, ale do popelnice!

Naši občané mají také kromě papíru, plastu a skla možnost 
třídit plechovky a drobné kovové předměty (černé kontejnery),  
použitý olej z domácností (zelené popelnice), elektroodpad (na 
místo zpětného odběru ve dvoře obecního úřadu) a textil (bílé 
kontejnery na textil) do nádob umístěných na několika stanovi-
štích po obci.

Za rok 2018 bylo odevzdáno:

9,729 tun textilu
5,24 tun kovů
0,502 tun použitého oleje z domácností

zdroj: www.ekokom.cz

Ivana Hrčková
místostarostka

TERMÍNY A CENY MÍSTNÍCH POPLATKŮ NA ROK 2019

Místní  poplatek za psa - splatnost do 31. 3. 2019     100,- Kč/rok

Místní  poplatek za komunální odpad - občané - splatnost do 30. 4. 2019  500,- Kč/osobu/rok 
Při poskytnutí úlevy 25% na ekologické topení (nutno vyplnit prohlášení)  375,- Kč/osobu/rok 

Místní poplatek za komunální odpad - chataři - splatnost do 30. 4. 2019   690,-Kč/ nemovitost/rok

Nálepky na popelnice modré barvy pro rok 2019 obdržíte po zaplacení poplatku za komunální odpad.
Nálepku  nalepte viditelně na popelnici! Popelnice je nutno označit nejpozději do 6. 5. 2019.

Po tomto termínu nebudou  popelnice bez platné nálepky  vyváženy!
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SBĚR NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU - SOBOTA 4. 5. 2019

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 10:15 – 10:45 hodin

Hukvaldy - pod Jednotou 11:00 – 11 :45 hodin

Horní Sklenov - Bosňa(točna) 12:00 – 12:30 hodin

PROSÍME, NEUKLÁDEJTE NEBEZPEČNÝ  

A  VELKOOBJEMOVÝ ODPAD NA SBĚRNÁ MÍSTA 

MIMO VÝŠE URČENOU DOBU.

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.

UPOZORŇUJEME OBČANY, ŽE V RÁMCI TOHOTO SBĚRU NEBUDE ODEBÍRÁNO ŽÁDNÉ

ELEKTROZAŘÍZENÍ A PNEUMATIKY.  VYŘAZENÉ ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ SE ODEBÍRÁ BEZPLATNĚ

 V MÍSTĚ ZPĚTNÉHO ODBĚRUNA OBECNÍM ÚŘADĚ BĚHEM CELÉHO ROKU. 

PROSÍME OBČANY O VYUŽÍVÁNÍ TÉTO SLUŽBY.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ KE SBĚRU PNEUMATIK:

Jelikož při každém sběru velkoobjemového odpadu dochází 
k navyšování množství pneumatik, které nepocházejí od občanů, 
ale z pneuservisů, a navyšují náklady na sběr, rozhodli jsme se 
tento sběr v naší obci zrušit. Pneuservisy mohou využívat služby 
na zpětný odběr pneumatik (podobně jako je to pro obce tříděný 

odpad a elektro), které jsou pro ně zadarmo a stačí se jen k tomuto 
odběru přihlásit.

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

Ivana Hrčková, místostarostka
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11. ČESTNÝM OBČANEM HUKVALD JE AKADEMICKÝ MALÍŘ ANTONÍN KROČA

Ve středu 30. ledna se ve více-
účelovém sále Základní školy 
Leoše Janáčka na Hukvaldech 
konala akce věnovaná našemu 
rodákovi, akademickému malíři 
Antonínu Kročovi. Zástupci obce 
Hukvaldy se již na předvánočním 
jednání zastupitelstva dne 12. 
prosince 2018 rozhodli udělit 
čestné občanství, které mu bylo 
nyní slavnostní listinou předáno 
a při této příležitosti došlo také ke 
křtu jemu věnované, nově vzniklé 
obrazové publikace s názvem 
„Antonín Kroča - malíř života  
a duše“.

Zcela na úvod se představily 
naše mladé umělkyně, zpěvačky 
Natálka Křenková a Izabelka Jati, které za klavírního doprovodu 
paní učitelky Evy Bílé ze Základní umělecké školy v Brušperku 
zazpívaly píseň „Malování“, paní učitelkou Radmilou Křenkovou 
trefně přetextovanou skladbu dvojice Svěrák-Uhlíř „Putování“ z 
filmové pohádky Lotrando a Zubejda.

Úvodního slova a moderovaní celého večera se pak ujala 
místostarostka obce paní Ing. Ivana Hrčková, která byla také  
hlavní organizátorkou a scénáristkou celé akce. Nejprve mezi námi 
přivítala všechny vzácné hosty a poděkovala všem sponzorům, 
kteří přispěli na vydání knihy, jmenovitě Moravskoslezskému kraji, 
Ing. Lubomíru Drlíkovi, manželům Solanským, panu Jiřímu 
Sedláři - STK Rožnov pod Radhoštěm, Autoservisu Jan Matula, 
paní Zdeňce Sobotíkové - Keramika Zdenica, Vítu Lančovi - 
Hukvaldský pivovar, Truhlářství pana Josefa Fajkuse a manželům 
Bartulcovým - Roubenka Horní Sklenov. Připomenula také 
všechny osobnosti, kterým byl v minulosti udělen titul Čestný 
občan obce Hukvaldy (či Sklenov), kterými byli: v roce 1909 ředitel 
hukvaldského panství Albert Holmann a dlouholetý starosta  
a zakladatel obecní kroniky Jan Sobotík, v roce 1917 hudební 
skladatel Leoš Janáček, roku 1931 spolutvůrce automobilu Prae-
sident Leopold Sviták, v roce 1935 další dlouholetý starosta obce 
Jan Sobotík, o rok později v roce 1936 olomoucký arcibiskup 
Leopold Prečan, po druhé světové válce dolnosklenovský mlynář 
Josef Ondříček, roku 1969 malíř Jan Václav Sládek, v roce 1994 
profesor Václav Klaus a v roce 2006 jeho paní Lívie Klausová.

Po úvodních slovech vystou-
pily na Hukvaldech i v Kročově 
okruhu velmi známé operní 
zpěvačky Národního divadla 
moravskoslezského Erika Špo- 
rerová a Marianna Pilárová  
v doprovodu klavíristky Karly 
Fucimanové s několika písněmi 
z díla Antonína Dvořáka a Leoše 
Janáčka.

Jako spoluautorka knihy 
„Antonín Kroča - malíř života  
a duše“ jsem poté pronesla pár 
vět k vzniku naší obrazové 
publikace, pár krátkých vět  
o samotném malíři Antonínu 
Kročovi, o jeho životě a tvorbě 
a ve svém projevu jsem chtěla 

vyjádřit také svůj vděk všem lidem, kteří se na vydání podíleli. 
Vzhledem k tomu, že nebyli všichni přítomni, ráda bych jim 
srdečně poděkovala ještě jednou touto cestou: za finanční pomoc 
obci Hukvaldy, Moravskoslezskému kraji a všem výše jmeno-
vaným sponzorům, paní Ing. Ivaně Hrčkové, která sehnala veškeré 
finanční prostředky a v podstatě vznik celé knihy zorganizovala,  
a která má na jejím vzniku zásadní podíl. Dále mé pravé ruce, 
fotografu Miroslavu Uherkovi, se kterým jsme na tvorbě fotodo-
kumentace strávili hodiny a hodiny času, paní Karle Klečkové, 
obecní kronikářce, za cenné rady a zapůjčení několika Kročových 
kreseb, za obětavou pomoc Ivu Ševčíkovi a Heleně Sládkové, paní 
Božence Janáčové za trpělivost při korekturách textů, pánům 
Stanislavu Fojtíkovi a Rostislavu Vojkovskému za grafické práce 
a sazbu, panu Vladimíru Strakovi a tiskárně Czech print center 
z Ostravy za tisk a vazbu. Všem pracovníkům muzeí, galerií  
a soukromých institucí za ochotu a obětavou pomoc při pátrání 
po roztroušených Kročových realizacích po celé České republice. 
Nesmím zapomenout ani na všechny, kteří nám byli nápomocni 
při fotografování či dokumentaci – pracovníky a kantory ZŠ 
Hukvaldy školy, turistického informačního centra a obecního 
úřadu a také mojí rodině a všem přátelům, kteří nás po celou dobu 
podporovali. Mé závěrečné poděkování nepatřilo nikomu jinému 
než člověku, kvůli kterému kniha vznikla a celá akce proběhla – 
tedy přímo akademickému malíři Antonínu Kročovi. Za trpěli-
vost, kterou s námi měl, za laskavé zapůjčení všech svých děl  

ČESTNÉ OBČANSTVÍ
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a za to, že jsem měla možnost jej blíže poznat, pochopit alespoň 
z části jeho dílo a za obrovskou zkušenost, která mě obohatila  
a posunula zase o něco dál. Toníčku, ještě jednou díky!

Poté opět vystoupila děvčata Izabelka Jati a Natálka Křenková 
s písní „Miluju a maluju“ z filmové pohádky Šíleně smutná prin-
cezna, jejíž text i v tomto případě výstižně přetextovala paní 
učitelka Radmila Křenková. Pan Kroča pak oběma dívkám 
věnoval jako poděkování dva ze svých vystavených obrazů z pásma 
Potoky.

Paní místostarostka poté požádala starostu obce, pana  
Mgr. Luďka Bujnoška, aby pronesl pár slov a slavnostně předal 
jmenovací listinu novému, v pořadí již jedenáctému čestnému 
občanu obce, akademickému malíři Antonínu Kročovi za jeho 
uměleckou práci, pro jeho vřelý vztah k rodnému místu, celoži-
votní přínos a reprezentaci obce. Při této příležitosti došlo  
také k pokřtění nové knihy panem starostou, samotným Anto-
nínem Kročou, panem Mgr. Petrem Beránkem a mnou, jako 
spoluautorkou.

Po dlouhém aplausu, který si náš nový čestný občan beze-
sporu zasloužil, vystoupila na pódiu naše talentovaná harfenistka 
Ivanka Švestková-Dohnalová za kontrabasového doprovodu 
svého muže Marka Švestky. Dovolím si vyzdvihnout jejich 
přednes na motivy španělského flamenca, který byl naprosto 
fenomenální.

Vzácným hostem, který následně vystoupil, byl také Mgr. Petr 
Beránek, svého času ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě  

a dlouholetý Kročův přítel, který malíři uvádí téměř každou jeho 
vernisáž. Ve svém projevu krásně shrnul malířův život i dílo  
a navázal na všechna ostatní slova, která byla o Antonínu Kročovi  
v tento večer pronesena. Spolu s posledním vystoupením operních 
pěvkyň se pak tento kouzelný večer zakončil.

Paní místostarostka na závěr pozvala všechny přítomné, 
kterých byl k našemu překvapení zcela naplněný prostor sálu,  
k malému občerstvení a osvěžení, a také k prohlídce Kročových, 
pro tuto příležitost vystavených obrazů. Návštěvníci měli jedi-
nečnou možnost prohlédnout si některé z děl, která se tak často 
na výstavy nedostanou a nahlédnout i do několika katalogů  
a knih, ve kterých byla Kročova díla otištěna. Kromě sololitů  
a pláten Antonína Kroči jsme vystavili i díla příslušníků Kročovy 
umělecké rodiny – jeho dlouholeté životní partnerky malířky 
Milady Poliánové, syna Petra, malířky, básnířky a filozofky  
Heleny Sládkové, jeho bývalé snachy malířky Jany Kročové-Val-
číkové, ale také jeho vnoučat Johanky, Mikuláška, Aničky  
a Honzíka. Slavnostní večer ale ještě chvíli pokračoval dále, neboť 
Antonín Kroča se stal středem veškeré pozornosti a rozdával  
jeden autogram za druhým do novotou vonících knih. Vždy však  
s osobním věnováním a nějakou tou kresbou.  

Závěrem bych ráda poděkovala také všem těm, kteří tuto 
krásnou akci pomohli zorganizovat: opět na prvním místě paní 
místostarostce Ing. Ivaně Hrčkové, paní ředitelce ZŠ Mgr. Aleně 
Lévové, Mgr. Radmile Křenkové a Evě Bílé, Izabelce Jati a Natálce 
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Křenkové, Toníku Kročovi, členkám hukvaldského Klubu  
seniorů a paním kuchařkám ze školní jídelny za občerstvení,  
panu Milanu Koutnému za zapůjčení stojanů, pracovníkům 
obecního úřadu za jejich převoz a také převoz knih, panu Janu 
Matulovi za přepravu Kročových obrazů, panu Mgr. Petru  
Beránkovi a všem ostatním účinkujícím – Marianně Pilárové, 
Erice Šporerové a Karle Fucimanové, Ivance a Markovi Švest-
kovým, starostovi Mgr. Luďku Bujnoškovi, panu Svatopluku  
Lévovi za krásné fotografie a vytvoření pamětní knihy, panu  
Mirku Bitterovi za propagační plakátek, TV Sněženka a Radimu 
Satolovi z LTV za televizní záznamy, Aleši Drlíkovi a panu  

Josefu Sýkorovi, kteří se mnou den před akcí do pozdních  
večerních hodin připravovali výstavu Kročových obrazů v sále 
ZŠ, Martě Sobotíkové, Pavle Kovalové a Monice Odlevákové,  
Máji Hrčkové za pomoc a také všem zúčastněným, kterých bylo 
požehnaně a díky nimž bylo také vidět, že si osobnosti Antonína 
Kroči na Hukvaldech opravdu vážíme.

Michaela Hrčková
spoluautorka knihy a spolupořadatel akce
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V souvislosti s udělením čestného občanství akademickému 
malíři Antonínu Kročovi bychom rádi připomenuli, kdo tento 
titul v minulosti získal.

Čestné občanství bylo uděleno:

1. Albertu Holmannovi - řediteli hukvaldského panství bylo 
čestné občanství uděleno v roce 1909.

2. Janu Smolíkovi - dlouholetému starostovi obce - bylo 
uděleno čestné občanství rovněž v roce 1909. Jan Smolík se 
narodil v roce 1842 v zemědělské usedlosti čp. 14 v Dolním 
Sklenově. Oženil se s Marií Matulovou z Horního Sklenova čp. 
16. Celý svůj život byl sedlákem. V roce 1883 ve svých 44 letech 
byl zvolen starostou a tento úřad zastával až do roku 1912. Jeho 
velkou zásluhou je to, že v roce 1898 založil obecní kroniku, v níž 
zaznamenal některé události od roku 1847. Byl činný v nejrůz-
nějších spolcích i institucích. Osobně se znal s Leošem Janáčkem.

3. Leoši Janáčkovi - slavnému hukvaldskému rodáku - bylo 
čestné občanství uděleno v roce 1917. Narodil se ve staré škole 3. 
7. 1854 v rodině řídícího učitele. Jako malý chlapec odešel do Brna 
na studia a strávil tam celý svůj život. Na Hukvaldy se v dospělosti 
často a rád vracel. V roce 1921 koupil na Podoboří domek, který 
přebudoval. V roce 1926 mu byla na rodné škole odhalena pamětní 
deska. Na Hukvaldech Leoše Janáčka připomínají mnohá další 
místa. V roce 1988 byl zdejší základní škole udělen čestný titul 
Základní škola Leoše Janáčka.

4. Leopoldu Svitákovi - spolutvůrci automobilu Praesident 
v kopřivnické vagonce - bylo čestné občanství uděleno v roce 1931. 
Leopold Sviták se narodil 11.10.1856 ve Frenštátě pod Rad- 
hoštěm, kde přechodně pobývali jeho rodiče. Jeho otec byl 
sedlářem usazeným na Hukvaldech. Leopold se vyučil v Kromě-
říži zámečníkem, pak 11 let pobýval na vandru. Po návratu v roce 
1884 přijal místo ve vagonce v Kopřivnici. Zaměstnavateli byl 
poslán na zkušenou do Francie a Německa, kde již byla výroba 
„kočárů bez koní“ dobře známa. Se svými spolupracovníky  
postavili v roce 1887 vůz Praesident . Při jedné zkušební jízdě 
došlo v roce 1900 k havárii, při níž byl Leopold Sviták těžce zraněn 
a po vyléčení se do zaměstnání opět vrátil. Od roku 1912 trávil 
odpočinek ve svém hukvaldském domku. Byl činovníkem 
občanské záložny, několik let psal obecní kroniku.

5. Janu Sobotíkovi - dlouholetému hukvaldskému starostovi 
- bylo čestné občanství uděleno v roce 1935. Jan Sobotík se narodil 
v roce 1875 na Hukvaldech v rodině tkalce Valentina Sobotíka. 
Vyučil se v Místku pekařem. Po návratu z Vídně, kde tři roky 
pobýval na zkušené, otevřel v domku čp. 61 pekárnu. V roce 1907 
ji zmodernizoval. Roku 1912 byl zvolen do čela obce a tuto funkci 

vykonával do voleb v roce 1919. V roce 1923 byl zvolen starostou 
opětovně. Za jeho působení byla v obci zavedena elektřina, posta-
veno koupaliště. Jan Sobotík byl osobním přítelem Leoše Janáčka.

6. Leopoldu Prečanovi - olomouckému arcibiskupovi - bylo 
čestné občanství uděleno v roce 1936. Arcibiskup Prečan věnoval 
Hukvaldům zvony, které na hukvaldském kostele chyběly od roku 
1916, kdy byly zrekvírovány pro válečné účely. Zvony arcibiskup 
Prečan posvětil 25. července 1926. Slavnosti byl přítomen i Leoš 
Janáček.

7. Josefu Ondříčkovi - dolnosklenovskému mlynáři - bylo 
čestné uznání uděleno v roce 1945. Bylo to za jeho obětavost,  
s níž během 2. světové války pomáhal spoluobčanům. Na konci 
války byl zraněn střepinou z granátu. V 50. letech byly jeho zásluhy 
jakoby zapomenuty a pan Ondříček byl pronásledován, byl nazván 
kulakem a hrozilo mu vystěhování z obce. Naštěstí se tomu 
nestalo.

8. Janu Václavu Sládkovi - malíři a spisovateli - bylo v roce 
1969 u příležitosti jeho 60. narozenin uděleno čestné občanství 
tehdy ještě obce Sklenov a po jejím přejmenování na Hukvaldy 
mu bylo v roce 1984 u příležitosti jeho 75. narozenin toto vyzna-
menání uděleno opětovně. V tomtéž roce také obdržel titul zaslou-
žilého umělce za své celoživotní výtvarné dílo. Jak sám jednou 
napsal, celá jeho životní práce: kresby, malby, publikace a drobné 
fejetony měly jediný společný cíl a význam, a to uctění památky 
Leoše Janáčka a jeho Hukvald. Kromě toho stál společně se 
sochaři Karlem Vávrou a Antonínem Kalvodou, lesníky a myslivci 
také u zrodu slavného Památníku lišky Bystroušky v areálu 
hukvaldské obory. Podílel se na vzniku festivalu Janáčkovo 
hudební Lašsko, v obci organizoval řadu kulturních aktivit 
(založení hukvaldské malířské školy a osvětové besedy), snažil  
se smířit rozhádané části obce k Janáčkově poctě. Byl také  
patronem hukvaldského národopisného souboru Lašánek při 
natáčení pořadu Vonička z domova v ostravské televizi v roce 
1983. Manžele Jana a Jarmilu Sládkovy dodnes připomíná hlas 
zvonů Ondřeje a Kateřiny (vysvěcených v neděli 25. února roku 
1990), které darovali hukvaldskému kostelíku sv. Maxmiliána.

9. Prof. Václavu Klausovi – premiéru vlády České republiky 
- Na jednání zastupitelstva obce Hukvaldy bylo rozhodnuto dne 
18. 6. 1994 o udělení čestného občanství prof. Václavu Klausovi. 
Čestné uznání mu mimo jiné bylo uděleno za náklonnost a cítění, 
které projevuje k dílu Leoše Janáčka, hukvaldského rodáka,  
i k obci Hukvaldy. Udělovací listinu čestného občanství prof. 
Václav Klaus přijal z rukou starosty Hukvald Petra Sobotíka  
v obřadní síni na obecním úřadě dne 15. srpna 1994, zároveň mu 

ČESTNÍ OBČANÉ OBCE HUKVALDY
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byla předána pamětní medaile vydaná ke 140. výročí narození 
Leoše Janáčka. Na příjezd prof. Václava, který byl ohlášen na  
16. hod., čekali před budovou obecního úřadu nejen naši občané, 
ale také z okolních obcí. Všichni se snažili mu stisknout ruku, 
takže nějakou dobu trvalo než se od auta dostal do budovy. Po 
uvedení do budovy obecního úřadu mu byli představeni zastupi-
telé obce Hukvaldy, potom mu starosta poděkoval za podporu 
Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy.

10. Livii Klausové – svého času první dámě České republiky 
- udělilo Zastupitelstvo obce čestné občanství obce Hukvaldy na 
svém jednání dne 11. října 2006 jako výraz úcty a díků za šíření 
dobrého jména ČR a podporu obce Hukvaldy a také každoroční 
převzetí záštity nad Mezinárodním hudebním festivalem 

Janáčkovy Hukvaldy. Čestné občanství jí bylo předáno starostou 
obce Petrem Sobotíkem dne 27. října 2006 na Pražském hradě.

11. Antonínu Kročovi – dne 12. 12. 2018 Zastupitelstvo obce 
Hukvaldy udělilo čestné občanství akademickému malíři 
Antonínu Kročovi za jeho uměleckou práci, pro jeho vřelý vztah  
k rodnému místu, celoživotní přínos a reprezentaci obce. Jmeno- 
vání mu pak bylo předáno na slavnostní akci u příležitosti vydání 
knihy Antonín Kroča – malíř života a duše.

zdroje: http://tourism.cz/tema/tema.phtml?id=1796 a kniha 
Jan Václav Sládek, Hukvaldské obrazy, Hukvaldy 2017.

Ivana Hrčková
místostarostka obce

Integrovaný regionální operační program 11703
Identifikační číslo EIS: CZ 06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006133

Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, 
p.o. získala v rámci projektu „Nadstavba odborných učeben  
v patře ZŠ Leoše Janáčka Hukvaldy“ finanční prostředky na 
konektivitu (internetové připojení), vybavení učebny a kabinetu 
přírodovědných předmětů a další vybavení školních dílen. Celková 
částka na projekt činí 3 048 559 Kč. Výše dotace činí 90% nákladů, 
10% je spoluúčast zřizovatele školy – Obce Hukvaldy.   

Od července 2018 probíhala rekonstrukce odborné učebny 
chemie, fyziky, přírodních věd a dále souvisejícího zázemí  
v kabinetu (skladu) této učebny. Cílem projektu bylo učebnu 
chemie, fyziky a přírodních věd rekonstruovat a prostřednictvím 
této rekonstrukce vybudovat nové instalace sítí, upravit podlahy  
a vstup do učebny (aby bylo docíleno bezbariérovosti). Dále bylo  
v rámci rekonstrukce instalováno okenní zatemnění učebny, 
klimatizace a další s tím související rozvody. Zastaralé vybavení 
a nábytek byl nahrazen novými sadami nábytku a instalována 

NADSTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN V PATŘE ZŠ LEOŠE JANÁČKA HUKVALDY
ŠKOLA
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interaktivní tabule s dataprojektorem. Pro směřování výuky prak-
tickým a experimentálním směrem byly pořízeny také experi-
mentální výukové sady v návaznosti na klíčové kompetence IROP. 
Zázemí kabinetu (skladu) chemie, fyziky a přírodních věd bylo 
upraveno a nově vybaveno zařízeními pro bezpečné skladování 
a přípravu náplně výuky. Celkově byl prostor upraven tak, aby 
bylo možno v místnosti pracovat s chemikáliemi a dalšími 
pomůckami.

Učebna polytechnického vzdělávání (dílna) byla rozšířena  
o nové vybavení, díky kterému bude možné rozšířit množství 
vyučovaných a prováděných aktivit ve výuce i v mimoškolní 
činnosti. Dále byla do dílen pořízena audiovizuální technika, sady 
stavebnicových systémů Merkur, kontaktní pole, nářadí pro 
výuku a další potřebné vybavení.

Výsledkem projektu bude výrazné zvýšení kvality výuky 
předmětů ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce  
(z dlouhodobých průzkumů totiž vyplývá snižující se zájem  
o přírodovědné a technické vzdělávání a obory). Modernizované 
výukové prostředí podpoří atraktivitu vyučovaných předmětů 
pro žáky a umožní je lépe zaujmout.

Cílem projektu je dále zvýšení kvality a dostupnosti infra-
struktury pro vzdělávání a celoživotní učení v oblasti zajištění 

vnitřní konektivity škol a připojení k internetu. Díky tomuto 
vybavení a finančním prostředkům z dalšího projektu MŠMT  
a EU – Rozvoj komunitní školy Hukvaldy můžeme využívat ve 
výuce notebooky a nově zakoupené tablety. Vnitřní konektivita 
školy v současné době naplňuje vysoké standardy kvality  
a bezpečnosti.

Děkujeme vedení obce Hukvaldy za souhlas se zapojením 
školy do tohoto projektu a úhradě 10% finanční spoluúčasti. 
Děkuji za spolupráci IT správci školy Petrovi Domčíkovi, panu 
učiteli Radkovi Jaroškovi, paní učitelce Haně Piskořové, vedou-
címu technických kroužků Stanislavu Čajánkovi, paní ekonomce 
Viktoriy Potachové a v neposlední řadě bývalému školníkovi 
Josefovi Sýkorovi, současnému Tomáši Oralovi a kolektivu  
uklízeček pod vedením paní Jarmily Bujnochové.

Alena Lévová
ředitelka školy
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Sdružení rodičů ZŠ a MŠ L. Janáčka Hukvaldy, z.s. získalo 
na rok 2019 již druhým rokem dotaci z Obce Hukvaldy ve výši 
95.000 Kč.

Sdružení rodičů při Základní škole a Mateřské škole Leoše 
Janáčka Hukvaldy z.s., pod vedením předsedy Petra Červinky, 
Pavla Reisiga a Daniely Nyklové, požádalo o finanční prostředky 
na zvýšení kompetencí žáků Základní školy a Mateřské školy 
Leoše Janáčka Hukvaldy v souladu s Rámcovým vzděláváním 
programem pro základní vzdělávání.

Díky této dotaci a dlouholeté spolupráci naší školy s Jazy-
kovou školou Hello Ostrava, bude deset pátků vyučovat anglický 

jazyk v 5. – 9. ročníku rodilá mluvčí z Irska Rachael Hunter  
(3 years teaching experience in Korea. Qualified EFL teacher 
(CELTA). IT University Graduate).

Výuka s rodilou mluvčí bude pro rozvoj schopností žáků 
komunikovat v anglickém jazyce velkým přínosem. Za finanční 
prostředky děkujeme.

Alena Lévová
ředitelka školy

RODILÁ MLUVČÍ
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Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, 
příspěvková organizace

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/18_063/0008813
Název projektu: Rozvoj komunitní školy Hukvaldy

Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka získala dotaci 
z MŠMT a EU z tzv. Šablon II“ na projekt s názvem „Rozvoj komu-
nitní školy Hukvaldy“ finanční prostředky ve výši 1 696 415 Kč. 
Aktivity projektu jsou realizovány od 1. 9. 2018 a budou ukončeny 
do 31. 8. 2020.

V rámci aktivit projektu se učitelé základní školy, mateřské 
školy a vychovatelky školního klubu a školní družiny zúčastnili 
dvoudenního víkendového vzdělávání v oblasti inkluze (společ-
ného vzdělávání) a využití informačních a komunikačních tech-
nologií ve výuce (počítače, notebooky, tablety, chytré telefony 
– výukové programy). Vzdělávání bude dále pro všechny učitele 
pokračovat v oblasti polytechnického vzdělávání a osobnostního 
a sociálního rozvoje dětí mateřské školy a žáků školy.

Pro žáky bylo z projektu zakoupeno 40 ks notebooků, které 
se dají využít i jako tablety. Toto IT vybavení je využíváno jak  
v hodinách výuky, tak v rámci aktivit ve školní družině a ve 
školním klubu, kde se žáci s touto technikou postupně seznamují. 
Je to jedna z metod, která bude vhodně doplňovat ostatní tradiční 
metody výuky.

Dále probíhají v mimoškolní činnosti čtenářské kluby, kluby 
logických a deskových her a doučování žáků ohrožených školním 
neúspěchem. V mateřské škole pracuje chůva k dvouletým dětem.

Finanční prostředky budou také využity na projektové dny  
s rodilým mluvčím ve školní družině a školním klubu.

Čtenářské kluby, kluby deskových a logických her a doučování 
jsou také příležitostí pro to, aby učitelé s dětmi neformálně 
probrali jejich problémy, radosti a strasti. Jsem přesvědčena  
o velkém přínosu zvolených aktivit tohoto projektu.   

Alena Lévová
ředitelka školy, koordinátor a administrátor projektu

Příště něco o chytré princezně

Čtenářský klub dětem prospívá. Prožívají potěšení z četby 
 s porozuměním, poznávají charaktery různých literárních postav 
(analyzují jejich chování a jednání), zdokonalují svůj verbální 
projev, také dovednosti spojené s přepisováním textu, jeho další 

úpravou, mají možnost se projevit i výtvarně. Vytvořily velmi 
pěkný nástěnný materiál (připomíná klubová setkání a vystou-
pení). Už se velmi těší na nové představení.

Helena Daňková
učitelka českého jazyka, vedoucí čtenářského klubu  

ROZVOJ KOMUNITNÍ ŠKOLY HUKVALDY

STŘÍPKY A FOTOGRAFIE Z ČTENÁŘSKÝCH KLUBŮ
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Pro letošní rok se připravují na Hukvaldech další turnusy 
příměstských táborů v průběhu tří červencových týdnů. Nově 
kromě osvědčeného golfového či hasičského tábora se objeví 
rovněž tábory pro šikovné děti, které si mohou vyzkoušet práci 
se dřevem či keramickou hlínou a netradičními výtvarnými mate-
riály. Tábory budou probíhat nejen v prostorách školy, ale také 
na golfovém hřišti či v hasičské zbrojnici. Již nyní pro děti 
chystáme bohatý program. Nebude chybět tvoření, pohyb venku, 
procházky i malé překvapení. Rodiče jsou o termínech příměst-
ských táborů informování ve škole i na webu realizátora projektu. 
Již nyní je možno děti přihlašovat.

Příměstské tábory jsou realizovány v rámci projektu 
„Příměstské tábory v Pobeskydí“, který je podpořen z Operačního 
programu Zaměstnanost. Nositelem projektu je místní akční 
skupina MAS Pobeskydí, z. s. (www.pobeskydi.cz), která realizuje 
příměstské tábory také v dalších obcích Pobeskydí.

Případné bližší informace o organizačním zabezpečení 
příměstských táborů na Hukvaldech podá Mgr. Alena Lévová, 
ředitelka ZŠ a MŠ L. Janáčka Hukvaldy, koordinátorka projektu 
Hukvaldy.

Ing. Krystyna Nováková,
ředitelka MAS Pobeskydí Třanovice, manažer projektu

Šepoty z Horní Bečvy.

• Lyžák byl super, velká sranda a bezva zábava. Bylo to fajn.

• Lyžák byl strašně fajn. Bavil mě.

• Na lyžáku se mi moc líbilo, byla tam zábava. Užila jsem si 
ho se všemi. Vždycky se usmívám, když na to vzpomínám.

• Na lyžáku byla sranda, ale strašně rychle utekl.

• Dobře se jezdilo, byl ideální sníh a na chatě byla sranda.

• Na lyžáku jsem si dobře zalyžoval.

• Lyžák jsem si moc užila, líbil se mi program a byla tam 
zábava.

• Na lyžáku byla sranda a hlavně jsem se naučil lyžovat.

• Lyžák byl úžasný, moc jsem si to užila. Skvělý kolektiv, 
jídlo, počasí. Lyžovalo se nám výborně.

• Bylo nám suprově, byla sranda a skvěle jsme si zalyžovali.   

• Lyžák byl super, moc jsem si to užil. Byla sranda.

• Jsem moc ráda, že mě paní učitelka naučila a poradila mi, 
jak jezdit na snowboardu.

• Lyžák jsem si moc užila. Škoda, že to byl poslední. Budu na 
něj v dobrém vzpomínat.

• Lyžák byl libový a jsem smutný, že to byl poslední s těmito 
suprovými lidmi. Bude se mi po něm stýskat.

• Nejvíc se mi na lyžáku líbilo, že jsme byli jedna parta. Něco 
nového jsem se na lyžích naučila. Velmi mě potěšila 
čokoláda za druhé místo.

• Lyžařský kurz 2019 byl opravdu zajímavý a prospěšný, 
neboť docházelo k unikátním situacím, které kurz činily 
jedinečné.

• Mně se nejvíc líbil kolektiv a lyžování. Denča T.

• Mně se líbil nejvíce kolektiv a odpolední klid. Mahu

• Mně se nejvíc líbily večerní hry a lyžování. Lucie Skalková

• Mně se nejvíce líbilo lyžování, kolektiv a hry. Stelča J.

• Děkujeme paním učitelkám Vandě Filkové, Marcele 
Jaškové a Radmile Křenkové.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY POKRAČUJÍ I V ROCE 2019

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK ŽÁKŮ 2. ST. ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY 
LEOŠE JANÁČKA HUKVALDY.
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Děkujeme paní Alexandře Rekové, Pavle Matulové, jejich 
rodinným týmům, rodičům ze Sdružení rodičů ZŠ a MŠ L. 
Janáčka pod vedením Petra Červinky, Pavla Reisiga a Daniely 
Nyklové, panu starostovi Luďkovi Bujnoškovi, paní místosta-
rostce Ivaně Hrčkové a paní matrikářce Martě Sobotíkové za kus 
odvedené práce při organizaci. Členové Sdružení rodičů osobně 
chodili pozvat místní občany, aby svou účastí tuto akci podpořili. 
Někteří přišli, někteří z různých důvodů nemohli, ale přesto 

přispěli, a to úctyhodnou částkou 14 370 Kč. Děkujeme. Získané 
finanční prostředky z této akce ve výši 35 000 Kč budou použity 
na spolufinancování nové interaktivní tabule.    

Devátý ročník Karnevalového reje se bude konat 15. února 
2020. Těšíme se, co zajímavého zase Saša Reková do programu 
vymyslí.

Alena Lévová, ředitelka školy

Mám na mysli Karnevalový rej, konaný 25. 1. 2019. Téměř 
třistakilometrová cesta na Hukvaldy stojí za to: neskutečně vtipné 
a propracované zahájení, vždy přesně vystihující téma karnevalu, 
bohatá tombola, vynikající večeře a v neposlední řadě skvělá 
kapela. Úvodní vystoupení pod názvem Letem světem hudby bylo 
pro diváka velice náročné, prosmát se vystoupením Michaela 
Jacksona, hlavních představitelů filmu Pomáda, Tiny Turner, 
Abby a dalších až k závěrečné Helence Vondráčkové bylo vyčer-
pávající. Nicméně dokázali jsme to a mohli jsme se vrhnout do 
další zábavy. K již tradičním radostem patří nákup „šulánků“ . 
Nejdříve dvacet a pak během večera mnoho dalších a dalších, 
přispíváme přece na školu. Když nám vyhládne z tance, tak si 
zajdeme na vynikající řízek do školní jídelny.  Nepřestávají nás 

překvapovat nápadité kostýmy, stálých hostů karnevalu. Často 
jsou technicky velmi náročné a obdivujeme trpělivost osob v nich 
zabudovaných. Přátelská atmosféra nás vždy provází ve všech 
prostorách školy, obsluha v baru, jídelně i u prodeje „šulánků“ je 
velmi milá a ochotná. Prostě je skvělé u Vás být. Těšíme se na 
další ročník, vymýšlíme kostýmy a doufáme, že rok rychle uteče. 
Jen jedna drobná výtka: chyběl pan Evžen Huml. Těšili jsme se 
až přijde svým typicky rozvážným krokem s příčnou flétnou a 
bohužel jsme se nedočkali :o( Zřejmě se ten večer bavil někde 
jinde s paní Fuchsovou a panem Císařem.

Kamarádi z Vysočiny a z Čech

KARNEVALOVÝ REJ 2019 – PODĚKOVÁNÍ

NEZKLAMAL
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Na začátku každého roku se sluší zhodnotit rok předcházející. 
A tak i knihovna přichází s krátkým přehledem. V roce 2018 měla 
naše knihovna 203 registrovaných čtenářů, kteří ji navštívili 
celkem 1806 krát. Náš knihovní fond se rozrostl o 433 nových 
titulů a dosahuje tak šíře necelých 8 tisíc svazků. Část nových 
přírůstků máme i z darů čtenářů, za což jim velmi děkujeme.

V loňském roce jsme začali s půjčováním deskových her, 
kterých máme v tuto chvíli v knihovně 12 a v brzké době budeme 
objednávat další. Nabízíme také k zapůjčení elektronickou Albi 
tužku a interaktivní vzdělávací knihy pro děti. Nakoupili jsme 
také několik audioknih s pohádkami pro děti.

Pokračujeme také ve Virtuální univerzitě třetího věku  
– v loňském roce naši studenti promovali a uzavřeli tak jeden 
cyklus. Aktuálně máme na programu České dějiny a jejich 

souvislosti. Nové studenty rádi přivítáme vždy na začátku 
semestru (v lednu či v září). Cena jednoho semestru je 300 Kč. 
Bližší informace Vám rádi poskytneme v knihovně.

V druhé polovině minulého roku jsme se zapojili do projektu 
Bookstart – S knížkou do života. Tento projekt má za úkol před-
stavit rodičům význam dětského čtenářství a nutnost budovat 
jeho kořeny již v brzkém věku. V knihovně pořádáme Knížko-
hrátky s robátky, které se zaměřují na děti do 3 let. Společně si 
zde říkáme říkadla, cvičíme rytmus nebo si jen hrajeme a prohlí-
žíme dětské knížky. Připravena je vždy i literatura pro rodiče na 
téma výchovy a všeho, co se týká dětí, a také malé občerstvení. 
Každé Knížkohrátky se konají ve dvou termínech kvůli omezené 
kapacitě knihovny a také pro velký zájem.

V rámci dotací poskytovaných z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání a zpracovávaných sdružením MAS 
Pobeskydí jsme získali dotaci na pořízení a zavedení deseti tema-
tických kufříků do naší knihovny. Tyto kufříky budou k dispozici 
pro děti z mateřské školky a prvních dvou tříd ZŠ k zapůjčení do 
výuky. Jelikož se jedná o aktivitu vyžadující spolupráci, budeme 
kufříky půjčovat také do ZŠ a MŠ ve Fryčovicích.

A co že to vlastně jsou takové tematické kufříky? Jedná  
se o zajímavý nástroj, který do jednoho kompaktního balení 
sdružuje knihy a další materiál k určitému tématu. V našem 
případě se jedná o plastikové boxy, v nichž jsou publikace, hry, 
hračky, náměty k činnostem či metodický list vysvětlující jak  
lze s kufříkem pracovat. Témata máme zajisté zajímavá: Logo-
pedie, Pohádky, Čtení a psaní, Matematika, Pověsti a region, 
Doprava, Zvířata, Lidské tělo, Voda a vodní svět a Ekologie místní 
i světová. Hodnota každého kufříku se pohybuje kolem 2000 Kč. 
V průběhu dubna budou kufříky představeny všem zaintereso-
vaným pedagogům a následně bude uskutečněno několik setkání  
s dětmi v knihovně, kde budeme kufříky používat a seznamovat  
se s nimi.

Věřím, že budou kufříky využity na maximum a že se bude 
jednat o zajímavý nástroj k obohacení výuky. Jelikož zatím nejsou 
kufříky kompletní, přikládáme jen pro představu alespoň fotku 
rozpracovaného kufříku.

Markéta Kološová, knihovnice

OBECNÍ KNIHOVNA INFORMUJE

TEMATICKÉ KUFŘÍKY ZAVÍTALY I DO NAŠÍ KNIHOVNY

KNIHOVNA
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V současné době je myslivost 
z á jm o vo u  č i n n o s t í ,  k t e r á  
v přírodě hospodaří s věcí ničí. 
Odměnou myslivcům je možnost 
lovu zvěře a ponechání si úlovku. 
Za jakou cenu a s jakými povin-
nostmi? Za nájemné za honitbu, 
za náklady na přikrmování zvěře 
nejen ve formě krmiva, ale  
i budování a údržbu krmných 
zařízení, za poměrně velkou 
administrativu spojenou s vý- 
konem práva myslivosti i se spol-
kovou činností. A za hrazení 
škod způsobených zvěří, čili věcí 
ničí, myslivcům nepatřící.  

V roce 2018 byla činnost MS 
Huk valdy opět r ůznorodá.  
V lednu měli všichni členové 
starosti s přípravou našeho mysliveckého plesu a s jeho zdárným 
průběhem, do toho bylo třeba se postarat i o zvěř v našem revíru. 
Zima loňského roku v průběhu ledna a února byla se sněhovou 
pokrývkou a tuhými mrazy. Zvěři bylo třeba předkládat jak 
objemné krmivo, tak v lokalitách osetých řepkou olejkou, i krmivo 
jadrné. Takto činíme hlavně z důvodu snížení ztrát na srnčí zvěři 
kvůli nadměrnému spásání řepky olejky. V těchto měsících jsme 
se věnovali i lovu. Lovili jsme lišku obecnou a hlavně prase divoké. 
Z důvodu nákazy africkým morem prasat ve Zlínském kraji  
bylo nařízeno státní správou věnovat se intenzivně lovu divo- 
kých prasat. Naši členové k tomu přistupovali zodpovědně už od 
začátku nákazy v roce 2017.

V jarních měsících byla oseta dvě políčka pro zvěř pod horami, 
toto bylo realizováno za přispění společnosti Agro Palkovice. Bylo 
také započato s odchovem bažantích kuřat pod kvočnami. Zakou-
pili jsme 50 ks kuřat a po dosažení samostatnosti došlo k jejich 
volnému rozptýlení po honitbě.

Byla provedena rekonstrukce kazatelny nad mysliveckou 
chatou. Dále se naši členové postarali o úklid honitby od odpadu, 
který do přírody nepatří. Tento úklid proběhl v Rychalticích na 
Vápenkách. Tuto akci plánujeme i na letošní rok. Doufáme, že  
v rámci naší obce můžeme spojit síly i s jinými spolky nebo jedinci, 
kterým není lhostejný pohozený odpad v přírodě.

V měsíci červnu jsme měli 
plno práce s vyháněním zvěře při 
sklizni pícnin a 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 30 ks kachňat 
kachny divoké, které byly vypuš-
těny na rybníku v Drážkách.

V letních měsících došlo 
k opravě krmných zařízení pod 
horami a Fojtovými vrchy. Byla 
provedena oprava a zesílení 
hráze na napajedle v lubokém. 
Všichni členové si v těchto 

měsících museli připravit dostatek voňavého sena pro zvěř, na 
zimní měsíce.

Na přelomu července a srpna při probíhající srnčí říji nás opět 
navštívili naši myslivečtí kamarádi z družebního spolku Neza-
myslice, aby se zúčastnili lovu srnců v naší honitbě. V loňském 
roce byl tento lov úspěšný a lovci odjížděli domů spokojeni a plni 
loveckých zážitků.

Loňský podzim byl se svou úrodou žaludů, bukvic a ovoce  
ke zvěři velmi štědrý. V měsících září a říjen, kdy teploty byly  
spíše nadprůměrné, měla zvěř možnost připravit se na nadchá-
zející zimu. Na začátku měsíce října byli členové našeho spolku 
pozváni našimi mysliveckými kamarády z MS Petřvald na hon 
na kachny a husy. Tento se konal v jejich honitbě v nádherném 
prostředí CHKO Poodří.

Během podzimu jsme započali s lovem spárkaté zvěře, lovila 
se zvěř slabá a přestárlá, která by strádala v nadcházející zimě.  
V měsíci listopadu byl naplánován hon na drobnou zvěř v úseku 
Rychaltice - Sklenov, hory. Je to pro nás možnost nejen lovit, ale 
i prožít tuto společnou akci se svými hosty nebo rodinou. Na 
tomto honu jsme nelovili zajíce a to z důvodu vypouštění zajíců 
na oživení genofondu do lokality ve které hon probíhal. Toto 
zazvěřování jsme započali ve spolupráci s honebním společen-
stvím Hukvaldy na jaře roku 2017. Od té doby náš MS vypustil 

ČINNOST MYSLIVECKÉHO SPOLKU HUKVALDY V ROCE 2018
MYSLIVCI
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dalších 10 párů zajíců a to nejen pod horami, ale i na opačné straně 
honitby na Hučáku pod Fojtovými vrchy.

V prosinci měli naši členové možnost zúčastnit se dvou honů 
na zajíce v honitbě MS Nezamyslice. Oba hony byly vydařené, 
přálo nám počasí a revír byl dobře zazvěřen. Byla to pro nás 
možnost vzájemného setkání členů obou mysliveckých spolků.

V honitbě Hukvaldy se 17 členů stará o 13 zásobníků na jadrné 
krmivo, 22 krmelců na objemné krmivo a 8 zásypů pro drobnou 
zvěř a zpěvné ptactvo. Pro zvěř bylo připraveno 17 metráků sena 
a 10 metráků mačkaného ječmene, 25 metráků ovsa, 2 metráky 
pšenice a 10 tun cukrové řepy. Dále bylo zakoupeno 30 kg 
kamenné soli a 100 kg minerálních doplňků pro výživu zvěře.

Tímto jsem vám chtěl přiblížit podstatnou část vykonávaných 
činností našeho Mysliveckého spolku. Jistě by se našlo spousta 
dalších aktivit našich členů ale o tom zase příště.

Stanislav Kološ, myslivecký hospodář

RYCHALTIČTÍ VČELAŘI
Rychaltičtí včelaři schůzovali a plánovali v neděli 27. 1. 2019 

v restauraci v Dolním Sklenově. Za pěkné účasti 17 členů byly 
schváleny všechny zprávy o činnosti a hospodaření za uplynulý 
rok a rozpočet na rok 2019. Ve chvíli ticha přítomní uctili památku 
př. Ing. Pavla Ranochy, zesnulého dlouholetého člena. Schůze 
vyslovila poděkování obci Hukvaldy za dar 3.000,- Kč na podporu 
činnosti. V diskuzi pozdravil rychaltické včelaře př. Vítězslav 
Havlík za fryčovické včelaře. Ve své zprávě informoval o činnosti 
své domovské organizace, která patří k těm větším a nejaktiv-
nějším v okrese. S přítelem Zdeňkem Hajným zajištují pro naše 
včelaře zimní ošetření včelstev proti varroáze aerosolem. 
Následně byla promítnuta fotogalerie 
z roku 2018. V té se objevily jako bonus 
i obrázky z první kroniky rychaltického 
včelařského spolku, založeného v roce 
1931 z popudu jejího prvního předsedy, 
řídícího učitele Čeňka Rokose.  

Schválen byl jednoduchý projekt 
pod názvem „Zkvalitnění chovaných 
včelstev v obci Hukvaldy“. Jeho cílem 
je podpořit od roku 2019 v místních 
částech Hukvaldy, Dolní Sklenov  
a Rychaltice chov mírných, nerojivých 
včelstev s vynikajícími užitkovými 
vlastnostmi. 

V tabulce TOP 10 nejúspěšnějších 
včelařů v produkci medu na včelstvo se 

na prvních třech místech umístili přátelé Jiří Mlčoch, Pavel 
Mlčoch a Petr Jurečka. Ze statistiky vyplynulo, že 22 členů  ZO 
Rychaltice v roce 2018 vytočilo 2756 kg medu a zazimovalo 198 
včelstev. Na katastrech naší obce působilo čtrnáct registrovaných 
včelařů, členů jiných organizací, kteří zazimovali 174 včelstev. 
Schůze proběhla v pracovním a přátelském ovzduší. Na její závěr 
předseda př. Martin Piskoř popřál do roku 2019 všem členům 
hodně zdraví a spokojenosti s výsledky jejich práce na včelnicích.

Petr Bujnoch, jednatel ZO ČSV Rychaltice
Foto Vít Lanča
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HUKVALDY PLAMEN – PODAŘENÁ HADICOVÁ A UZLOVÁ ŠTAFETA.
HASIČI

V sobotu 2. března proběhly ve školním a výcvikovém zařízení 
hasičského záchranného sboru ve Frýdku-Místku štafetové 
soutěže v hadicové a uzlové štafetě. V kategorii mladších žáků 
startovalo celkem 22 kolektivů SDH frýdeckomísteckého okresu.

Hadicová a uzlová štafeta je po podzimním braňáku (závodu 
požárnické všestrannosti) další soutěží, jejíž výsledek je  
započítán do celoroční hry Plamen. Podzimní část soutěže byla 
pro naše družstva velice úspěšná a obsadili jsme 3. místo. Ovšem 
v braňáku se nám tradičně daří. Podstatně horší výsledky jsme  
v minulých letech zaznamenávali právě v „hadicovce“ a „uzlovce“.

Zimní přípravu v tělocvičně jsme proto cíleně zaměřili právě 
na tyto disciplíny. Zapojovali a odpojovali jsme hadice a pracovali 
s uzlovačkami. Tréninky byly opravdu dost monotónní, přesto 
děti chodily v plném počtu, za což jim patří velká pochvala. Samo-
zřejmě, ne vždy probíhalo vše přesně podle představ trenérů, ale 
i to ke sportu patří.

Podařilo se sestavit 3 pětičlenné štafety a mohli jsme do 
soutěže přihlásit dva kolektivy (Hukvaldy A a Hukvaldy B). 
Družstvo Hukvaldy A mělo dvě štafety, do celkového výsledku se 
počítal čas rychlejší štafety. Družstvo Hukvaldy B tvořila jedna 
štafeta. Tak dostaly všechny děti příležitost zazávodit si a změřit 
síly s ostatními týmy v okrese.

Obě soutěže proběhly s maximálním nasazením sil a zkuše-
ností všech závodníků a výsledkem bylo prolomení neúspěšných 
hadicových a uzlových štafet v minulosti. V hadicové štafetě 
proběhly všechny pokusy bez jediné chyby a k výsledným časům 
nebyla počítána žádná penalizace. V uzlové štafetě jsme se chyb 
nevyvarovali, k času byly přičteny sekundy za špatný tesařský 
uzel, úvaz na proudnici a také předčasné vyběhnutí při předávce. 
Chybovala však také ostatní družstva, čemuž odpovídaly časy ve 
výsledkové listině.

Po soutěžích si děti prolezly výcvikový klecový polygon  
v areálu Odborného učiliště požární ochrany pro praktický  
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výcvik hasičů. Výcvikový polygon slouží k ověřování připravenosti 
hasičů na skutečné zásahy, neboť umožňuje simulaci reálných 
podmínek, které mohou nastat při áchranné akci. Děti vyzkoušely 
také stou- pání po nekonečném žebříku a chůzi či běh na běhacím 
páse.

Družstvo Hukvaldy A obsadilo v hadicové i uzlové štafetě  
5. místa. V celkovém pořadí hry Plamen figuruje na průběžném 
3. místě. Družstvo Hukvaldy B bralo v hadicové štafetě 16. místo 
a v uzlové štafetě 10. místo. V celkovém pořadí hry Plamen je 

zatím na 11. místě. Ve hře Plamen je celkem 24 kolektivů v kate-
gorii mladších žáků.

Celoroční hra Plamen vyvrcholí 18. května na atletickém 
stadionu TJ Slezan ve Frýdku-Místku. Celý den budou probíhat 
štafetové běžecké disciplíny a soutěže v požárním útoku. Věříme, 
že se vše podaří vyladit tak, abychom se mohli poprat o čelní 
umístění ve hře Plamen.

Markéta Máchová, SDH Hukvaldy



– 27 –

Tak nám zima pomalu končí, kvapem se blíží jaro a brzy nám 
vypukne sezóna, kdy malí hasiči opět můžou své kvality porovnat 
s ostatními při hasičských soutěžích. Snad se projeví důkladná 
příprava a to, že celou zimu poctivě trénovali v tělocvičně a nepro-
padli zahálce.

Ale nevěnovali se jen pravidelným tréninkům. V rámci rozší-
ření jejich vědomostí uspořádali Honza s Luďkem návštěvu 
Horské služby na Grúni. Exkurze proběhla v sobotu 27.1. a děti 
se dozvěděli, díky fundované přednášce jednoho ze záchranářů, 
pana Jaroslava Pavlici, vše o tom, co je v popisu práce horských 
záchranářů. Mohli si také prohlédnout jejich zázemí včetně 
vybavení. A že k tomu bylo skvělé počasí a hodně sněhu, atmo-
sféra byla dokonalá.

  Aby z dětí nevyprchal bojový duch, v neděli 3.2. proběhl  
v tělocvičně hukvaldské školy trojboj mladých hasičů 13. okrsku. 
Z přihlášených 6 obcí se dohromady zúčastnilo přes 70 dětí. 
Soutěžící měli šanci ukázat nejen své hasičské dovednosti,  
ale i to, jak jsou na tom s fyzičkou. Ke cti jim slouží, a bylo znát, 

že se nepřijeli jen podívat, ale dát do toho vše. A tak to je dobře 
– tak to má být.

Odměnou jim byl nejen potlesk přihlížejících, ale samozřejmě 
i stylové trofeje a medaile.

Z ohlasů bylo znát, že nejen soutěžícím, ale i dospělým dopro-
vázejícím své svěřence, se akce líbila, nemálo jich to organizá-
torům přišlo osobně sdělit. Snad tímto vznikla nová tradice. 
Uvidíme, necháme se překvapit...

Za Hasičátka – Liščátka
Ladislav Szijjárto

HASIČÁTKA – LIŠČÁTKA SDH HUKVALDY 
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SDH RYCHALTICE – MASOPUSTNÍ VESELÍ

Před pěti lety se rozhodli dobrovolní hasiči z Rychaltic usku-
tečnit první ročník Masopustního průvodu. Nyní, při pátém 
ročníku, můžeme s radostí konstatovat, že se tato tradice velmi 
ujala a těší se na ni jak účastníci průvodu, tak i obyvatelé obce, 
kteří maškary častují dobrým jídlem a pitím.

V letošním roce se průvod konal v sobotu 23. února a počasí 
nám tentokrát přálo. Průvod vycházel již tradičně z „Juřeňáku“ 
přes most nad dálnicí, kolem sadů k mostu u Košiců a odtud již 
po hlavní cestě a přilehlých uličkách až k mostu ve Sklenově. 
Trasa zpět vedla již po vedlejší komunikaci „za vodou“ až k restau-
raci U Strakošů, kde ty nejvytrvalejší maškary průvod zakončily 
příjemným posezením s lidovou muzikou. Mezi maškarami 

nemohl chybět tradiční medvěd s medvědářem, farář, kostelník, 
řezník, vodník, hadrák, čarodějnice, cikánka či kominíci. Zúčast-
nily se ale také exotičtější masky – sultán a arabská princezna, 
teta z Ruska, klaun a párek vzácných pand. Nesmíme zapomenout 
také na hlavní orgán zajišťující bezpečnost – našeho velitele 
Luboše. Do kroku i do zpěvu hrálo sedm muzikantů – místních 
i přespolních.

Děkujeme všem občanům, kteří nám otevřeli, pohostili nás, 
i do mníšku něco přihodili či láhev dobrého moku podarovali.
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POCHOVÁNÍ BASY

Jelikož masopustní veselí nemůže trvat věčně, zakončili jsme 
jej o týden později – v sobotu 2. března Pochováním basy. Ples 
 s tradičním programem se dlouhodobě těší oblibě návštěvníků.  
I letos jsme si dali záležet a program byl doslova prošpikován 
košilatým humorem a veselou i smuteční hudbou. Smrťák s hrob-
níkem pobavili obecenstvo úvodní scénkou, o tematické hudební 
vstupy se v programu postaraly plačky, tentokrát naladěné na 
rockovou strunu. Ministranti i kostelníci prozradili v „dřistech  
z obce“ nejednu pikantní historku – pro představu Vám jednu  
z mnoha přikládáme:

„100 let od založení republiky jsme v obci slavili. 
Stejně jak za první republiky jsme i lípu zasadili. 
Biskup se pomodlil k bohu, taky děcka zazpívaly 

a trubači zaduli fanfáru na lesním rohu. 
A stejně jako každý rok, se konala na Fojťákách Masarykova vatra. 

Palet kluci nasbírali tolik, že ji postavili do desátého patra. 
A na vršek jako přídomek, suchý buxusový stromek.            

Nejdřív ohňostroj a poté vatra vzplanula do dáli. 
Jen ten sviňa buksus na špici nešel zapálit. 

Slavilo se, pilo a nikomu nevadilo, že se trochu deštěm smočil.
Dokonce náš radní - Péťa Laník rád by si i přes vatru skočil.

Ani starosta Luděk se svařáku nezdráhal. 
To by vám pověděl velitel hasičů, 

když ho i manželkou na vlečku nakládal.“

Po dobré večeři zahrála k tanci výborná kapela Místní parta 
a po půlnoci se losovala tombola z darů našich sponzorů, kterým 
tímto velice děkujeme. Největší poděkování patří Martinu 
Holexovi, který je autorem celého programu i upravených textů 
našich písniček. Dále bychom taky rádi poděkovali všem, kteří 

ve svém volném čase připravili sál, výzdobu i technické zázemí  
a podmínky pro konání plesu, všem účinkujícím v programu, 
obsluze a hlavně také Vám divákům, kteří jste se přišli pobavit 
a podpořit nás. Doufáme, že jste si ples užili stejně jako my  
a budeme se na Vás těšit opět za rok.

    za SDH Rychaltice, 
Markéta Kološová
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SDH RYCHALTICE – POZVÁNKA
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Tuto akci založili v roce 1975 turisté z Fryčovic pod názvem 
„ Novoroční přechod Palkovických hůrek“. Letos slavili 45. 
výročí. Turisté z Hukvald se připojili v roce 1982, letos je to tedy 
34. ročník. 

V Klubu českých turistů Hukvaldy vznikla novodobá tradice. 
V roce 2004 se poprvé uskutečnila série novoročních pochodů, 
zapojených do akce Novoroční čtyřlístek. K této výzvě jsme se 
hned přihlásili. Letos jsme vybrali  5.405,- Kč a tuto částku jsme 
odeslali na příslušné konto a tím přispěli na budování tras pro 
tělesně postižené. Odhadovaná účast byla 300 až 400 turistů  
z toho asi 70 z Hukvald.

Slávek Koval
KČT Hukvaldy

 PLÁN ČINNOSTI KČT 2019

PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2019 NA KUBÁNKOVĚ

TURISTI

1.1. 2019 Novoroční výstup na Kubánkov – 34. ročník (garant: výbor)

22. - 24. 2. 2019 Zimní lyžařský zájezd – Kouty n. Desnou II. (garant: P. Kuča, D. Koval)

23. 3. 2019 Výstupy na kopce kolem naší obce – 20. ročník ( garant: výbor)

27. 4. 2019 „Společenský večírek„– 18. ročník ( garant: výbor)

11. 5. 2019 „Po zarostlém chodníčku“ - 38. ročník ( garant: výbor)

8. 6.  2019 Zájezd rodičů s dětmi- Hošťálková, Rajnochovice (garant : P. Axmann, M. Raška) 

19. 6. -23. 6. 2019 Cyklistický zájezd – Brdy ( garant  D. Koval)

29. 6. 2019 Prázdninový zájezd – Rožnovské kotáry II.      ( garant : T. Elbel)

21. - 25. 8. 2019 Hlavní pěší zájezd – Jeseníky (garant: P. Kuča, J. Strakoš)

20. - 22. 9. 2019 Zakončení cyklistické sezóny – Orlicko II. (garant: D. Koval)

6. 10. 2019 Procházka po Naučné stezce – Hukvaldy (garant: výbor)

26. 10. 2019 „Po zarostlém chodníčku – Spadaným listím (garant: výbor)

9. 11. 2019 Zakončení sezóny pěší turistiky - Lešná Svinec (garant :  T. Elbel )

7. 12. 2019 Noční výstup za Mikulášem a čerty (garant: M. Raška)

prosinec 2019 Valná hromada (garant: výbor)
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Již několikátý vícedenní lyžařský zájezd ve své historii  
uskutečnili hukvaldští turisté pro příznivce lyžování a běžkování 
– opět do zajímavé lokality Jeseníků.

Běžkaři si po celé tři dny užívali výborných sněhových 
podmínek na hřebenech Jeseníků – absolvovali trasy Kouty nad 
Desnou – Švýcárna a zpět, Kouty nad Desnou – přehrada Dlouhé 
Stráně a zpět , Ramzová – Šerák – Keprník – Červenohorské 
sedlo.

Lyžaři si užívali na sjezdovkách v Koutech nad Desnou,  
Přemyslově a na Ramzové.

Opět jsme využili pohostinnou chatu Sokolka k přespání  
v Koutech nad Desnou. Tohoto zájezdu za sněhem se zúčastnilo 
na 43 příznivců lyží a běžek, z toho 12 dětí.

Za KČT Hukvaldy
Slávek Koval

Úplně nová akce se konala v lednu v hukvaldském společen-
ském sále Základní školy Leoše Janáčka a to 1. ročník folkcoun-
tryového festivalu Hukvaldský potlach.

Pořadatelé připravili pro milovníky této hudby vystoupení 
6-ti amatérských skupin z regionu a jedné skupiny z Brna – 
hostem festivalu byla skupina Poutníci. Program začal už  
v poledne vystoupením domácí skupiny Řehole, poté vystoupila 
hukvaldským divákům známá skupina Pokustone. Dále pak 
následovaly skupiny z okolí – seskupení Příkop, ostravský 
písničkář Mendoš, ostravská funkyfolková skupina Heblo. 
Poctivým bluegrassem se prezentovala velmi oblíbená skupina 
Cizinci, která namlsala posluchače hudbou před vrcholem celého 
programu. Bez mála dvouhodinové vystoupení skupiny Poutníci 
bylo vyvrcholením celého festivalu a zaplněný sál si přišel na své.

Celou akcí provázel mluveným slovem Oliver Jati.

Akci pořádali členové Klubu českých turistů Hukvaldy pod 
TJ Sokol Hukvaldy z.s. u příležitosti oslav 100 let Sokola na 
Hukvaldech.

Velké poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří se podíleli 
na hladkém průběhu festivalu, všem anonymním dárcům, kteří 

VÍCEDENNÍ LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD DO JESENÍKŮ 22. - 24. 2. 2019

HUKVALDSKÝ POTLACH – 1. ROČNÍK 12. 1. 2019
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přispěli nemalými finančními prostředky na akci a sponzorům 
– obci Hukvaldy a KČT Hukvaldy, díky kterým byl vstup na festival 
zdarma.

První ročník je tedy za námi a my už víme, že ten další se 
uskuteční 11. ledna 2020 opět ve společenském sále  
v Hukvaldech.

A na koho že se můžeme těšit ? Na legendární skupinu 
trampské hudby, revivalovou skupinu country hudby a dalších  
5 skupin – písničkářů.

Za tým pořadatelů
Slávek Koval

FOTBAL
O POHÁR FK PRIMUS PŘÍBOR

V sobotu 2. února 2019 se naše nejmladší kategorie hráčů 
předpřípravky (ročník 2012 a mladší) zúčastnila turnaje o pohár 
FK Primus Příbor ve hře 3:3. Do krásné sportovní haly Masary-
ková gymnázia v Příboře se sjela opravdu velká konkurence fotba-
lových týmů. Za účasti FC Baník Ostrava bílí, FC Baník Ostrava 
modří, MFK Vítkovice, MFK Frýdek – Místek, FK Nový Jičín, SK 
Beskyd Frenštát pod Radhoštěm, domácí tým FK Primus Příbor 
A, FK Primus Příbor B, TJ Zašová a TJ Sokol Hukvaldy. Všech 
deset týmů hrálo způsobem každý s každým 1 krát deset minut. 
Naši kluci si vyzkoušeli jaké to je zúčastnit se takového turnaje. 
Je skvělé, že se této konkurence týmů nezalekli a po šesti výhrách 
a třech porážkách obsadili v turnaji konečné 4. místo. Chci podě-
kovat nejen klukům za skvělou reprezentaci našeho klubu,  
ale i rodičům, kteří nás přijeli podpořit.

O naše branky se podělili: Kaštovský Damián 16x, Eliáš 
Vojtěch 8x, Mlčoch Jiří 7x, Dryják Mikuláš 6x, Wantula Matyáš 
4x, Vida Jakub 3x.

Sestava: Vida, Kaštovský, Dryják, Eliáš,Wantula, Mlčoch. 
Trenéři Matula, Lanča

Výsledky:

TJ Sokol Hukvaldy – TJ Zašová 8:2
TJ Sokol Hukvaldy – SK Beskyd Frenštát pod Radhoštěm  6:2
FC Baník Ostrava modří – TJ Sokol Hukvaldy  3:5
TJ Sokol Hukvaldy – FK Nový Jičín  8:2                 
MFK Vítkovice – TJ Sokol Hukvaldy  3:1
TJ Sokol Hukvaldy – MFK Frýdek – Místek  5:3  
FK Primus Příbor A – TJ Sokol Hukvaldy  7:3        
TJ Sokol Hukvaldy – FK Primus Příbor B  6:2  
FC Baník Ostrava bílí – TJ Sokol Hukvaldy  5:2     

 Jiří Matula
trenér
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ROZHOVOR S FOTBALOVÝM TRENÉREM

1/ Dobrý den trenére, od podzimu působíte na Hukvaldech 
v roli hlavního trenéra mužů. Mohl byste se ve stručnosti 
představit?

Jmenuji se Jan Veselka a trenérskou dráhu jsem začal  
u mládeže v obci Veřovice. Po dobrých výsledcích mě oslovil fotbalový 
klub z Nového Jičína, kde jsem strávil krásných 18 let u všech věkových 
kategorií, ale převážně v divizním dorostu. Po ukončení trenérské 
činnosti v Novém Jičíně jsem si myslel, že už trénovat nebudu, ale 
oslovili mě z fotbalového klubu ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde 
jsem vedl krajský přebor dorostu a půl roku jsem tam dělal asistenta 
trenéra mužů. Dělat asistenta mě moc nebavilo a tak jsem se vrátil 
zpět k dorostu, tentokráte do Kopřivnice. No a nyní jsem v krásných 
Hukvaldech.

2/ Přišel jste na Hukvaldy po té, kdy “A tým“ opět sestoupil. 
Jaký máte názor na to, že se Hukvaldy ani na potřetí nedoká-
zaly udržet v I.B třídě?

To, že Hukvaldy opět sestoupily s takovým skvělým týmem, mě 
dost mrzelo. Sledoval jsem, co se tady v průběhu sestupové sezóny 
dělo a myslím si, že to nebylo jen o hráčích, ale o atmosféře okolo  
celé hukvaldské kopané. Mám tím na mysli situaci okolo bývalého 
trenéra. Také psychická zátěž z třetího možného sestupu z I.B třídy 

provázela hráče celou jarní části, nebylo to pro nikoho jednoduché. 
Nyní věřím, že to nejhorší mají hráči již za sebou, je čas zvednout 
hlavy a hrát opět fotbal.

3/ Trénovat okresní přebor mužů je asi o něčem jiném, než 
dorosteneckou divizi. Jak byste popsal úroveň okresního 
přeboru FM.

Ano, je to velký rozdíl trénovat divizní dorost, kde kvalita je 
opravdu vidět a hráči ví, že se mohou kariérně ještě někam posunout. 
U mužů v okresním přeboru jsou priority jiné. Rodina, práce a pokud 
zbude čas, tak trénink a opět honem domů za manželkou a dětmi. 
Podle toho, co jsem viděl na hřištích, tak si myslím, že lepší fotbal 
 se hraje v okrese Nový Jičín, více se tam hraje kombinačně, kdežto  
v okrese FM se hodně nakopává a to není herní styl, který preferuji. 
Taky mě vadí situace okolo rozhodčích, chtělo by to taky omladit.

4/ Jak hodnotíte podzimní část soutěže?

Na to, že máme nejvyšší věkový průměr družstva v soutěži  
a na to v jakém stavu jsem je převzal, tak hodnotím podzimní část 
pozitivně. Musím hráče pochválit za to, že zvládali hrát na různých 
postech. Máme totiž velmi úzký kádr, je nás jen hrstka, a to  
11 – 13 hráčů, a když se k tomu přidá zranění nebo nemoci, tak se 
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pořád hráči točili jak u blbých a málem jsem musel nastoupit i já. 
Takže klobouk dolů před nimi, patří jím mé velké DÍK a u mě jsou to 
hrdinové.

5/ Po podzimu jsou Hukvaldy na 8. místě s 11 body,  
ale situace ve skupině je značně vyrovnaná, alespoň ve  
druhé polovině tabulky, mohl byste to z vašeho pohledu 
okomentovat?

Ano, soutěž je vyrovnaná a každý se dá porazit, ale u mě je jen 
jeden aspirant na postup s nejlepší hrou, a to je Lískovec. Zbytek je 
hodně vyrovnaný. Jsem přesvědčený, že jarní část bude o něčem jiném 
a že 8. místo bude jen minulostí. Věřím, že budeme stoupat jen 
nahoru. Pro ty, kteří tomu nevěří, tak já slovo „sestup“ neznám.

6/ Jak hodnotíte zázemí klubu a hráčský přístup k trénin-
kovým jednotkám a k zápasům?

Vidím na Hukvaldech jeden velký problém. Obec, která má dva 
tisíce obyvatel a nemá kvalitní fotbalové hřiště, tak to je přinejmenším 
průšvih a to nemluvím o tom, že není ani tréninkové hřiště, ani hala. 
Tak jak se má mládež zlepšovat? Jak sem máme nalákat nové hráče? 
Myslím si, že někteří lidé by se měli nad tímto problémem zamyslet 
a začít nové sportoviště budovat, tak jak se to dělá v jiných obcích. 
Určitě těmto lidem porostou preference a mládež jim bude vděčná. 
Já věřím ve zdravý rozum a že to tito lidé zvládnou, budu jim držet 

palce. No a co se týče tréninkové a zápasové docházky hráčů, tak jak 
jsem již říkal, každý hráč chodil podle toho, jakou měl pracovní 
směnu, jak se kdo léčil atd.

7/ Co konkrétního se musí změnit, aby mužský tým nespadl 
do okresní soutěže?

Asi tak, s tímto mužstvem se nespadne. Neznám to slovo. Sice 
se budeme trápit, ale nesestoupíme. Pokud bychom měli bojovat  
o vrchní příčky, pak by se musel především zvýšit počet hráčů  
a hlavně mužstvo omladit.

8/ Jaká bude zimní příprava trenére?

Já osobně jsem zimní přípravu neměl nikdy rád, ale byl jsem 
poctivý a propotil jsem x triček, takže věřím, že i v Hukvaldech to jiné 
nebude. Fotbal přece máme jako druhou manželku nebo milenku, 
nevím...já osobně se potím vždy.

9/ Na závěr už jen otázka nesportovního charakteru, jak 
se vám líbí Hukvaldy?  

Krásná otázka. Hukvaldy jsou opravdu nádherné a všem dopo-
ručuji výlet do Hukvald a nejen do obory nebo na hrad. Stačí se dívat 
všude kolem sebe. Máte tu také opravdu hezká děvčata, jen to kvalitní 
sportovní zázemí tu chybí.

Petr Giergiel

Veselka J. (trenér), Vicher Martin, Kuběna Michal, Mlčoch Marek, Velart Zbyněk., Weber R., Holub Adam., Volný Josef., Žáček Petr.
Veselka M., Chamrád Jan, Grufík Petr., Sasín Jan, Vicher Michal, Řezáč R., Bůžek Zdeněk.

Omlouváme se za pozdní zveřejnění, článek měl vyjít ve vánočním čísle Hukvaldského občasníku. Ivana Hrčková
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Loni se poprvé konal MHF Leoše Janáčka, který vznikl 
spojením festivalů Janáčkův máj a Janáčkovy Hukvaldy. 
Letošní ročník proběhne v termínu od 28. 5. do 1. 7. v Ostravě 
a Hukvaldech a dalších 10 městech. Své diváky zve do velkých 
koncertních síní, ale také do sakrálních prostor, zámku, 
hornického muzea, rozhlasového studia nebo právě do open 
air prostor v Hukvaldech. Programová nabídka festivalu 
uspokojí náročné posluchače i rodiny s dětmi a pod hukvald-
skou oblohou se představí například sopranistka Andrea 
Široká, Beránci a vlci Mariana Friedla, legendární taneční 
soubor Hradišťan, Valérie Zawadská, Czech Ensemble 
Baroque Quintet & hosté a řada skvělých sólistů.

„Hukvaldské koncerty jsou neodmyslitelnou a pevnou součástí 
MHF Leoše Janáčka a nabízí výjimečné hodnoty jak autorské, tak 
interpretační. Posluchači se tak mohou těšit na čistý, ale silný 
hudební zážitek. Dovolte mi speciální pozvání na vybrané večery 
festivalu konané právě v Hukvaldech. Věřím, že si z nabídky letošního 
ročníku vyberete a srdečně se s Vámi těším na viděnou!“

Jaromír Javůrek, ředitel MHF Leoše Janáčka

NÁVRAT KARLA DITTERSE
Pá 7. 6. / Hrad Hukvaldy – motta / 20 hod

Novodobá premiéra scénického oratoria Karla Ditterse  
z r. 1774 je skvělou příležitostí připomenout si skladatele, jehož 
skladba je prestižní společnosti Deutsche Grammophon zařazena 
mezi „100 nejvýznamnějších děl evropské hudby“. Karl Ditters 
von Dittersdorf: Il Tribunale di Giove zazní v podání Ensemble 
Damian.

ŠPANĚLSKÉ HUDEBNÍ NOKTURNO
Pá 14. 6. / Hrad Hukvaldy – motta / 20 hod

Festival pokračuje v oblíbených nokturnech v kouzelném 
prostředí stmívajícího se hradu Hukvaldy, a to poprvé v melodiích 
a rytmech Španělska. Sopranistku Andreu Širokou na kytaru 
doprovodí Petr Vít.

FOLKLORNÍ DEN
KRÁLOVNIČKY
So 15. 6. / Obora Hukvaldy – amfiteátr / 17 hod

Festival tímto programem připomíná silnou Janáčkovu inspi-
raci lidovými melodiemi, rytmy, tanci a intonací lidské řeči. Janáč-
kovy Královničky zahrají soubor Podskalák Troubsko a cimbálová 
muzika Hájek z Ostopovic.

BERÁNCI A VLCI
So 15. 6. / Obora Hukvaldy – amfiteátr / 20 hod

Atacca suita Beránci a vlci Mariana Friedla, respektovaného 
multiinstrumentalisty žijícího v lašských Kozlovicích, vycházející 
z lidové hudby východní Moravy. Stejnojmenné album bylo 
oceněno cenou Anděl 2017 v kategorii folk.

MLADÝ JANÁČEK
Mimořádný festivalový projekt, který nabízí nedělní program 

pro všechny generace. V průběhu jednoho dne poznáte a zažijete 
Leoše Janáčka v jeho nejrůznějších podobách.

PO ZAROSTLÉM CHODNÍČKU
So 16. 6. / Obora Hukvaldy (u brány Obory Hukvaldy) / 14 hod

Komentovaná procházka naučnou stezkou po legendárním 
Janáčkově chodníčku až k bráně hradu Hukvaldy s ředitelem MHF 
Leoše Janáčka Jaromírem Javůrkem.

LIŠKA BYSTROUŠKA OČIMA DĚTÍ I DOSPĚLÝCH
Ne 16. 6. / Obora Hukvaldy (u sochy Lišky Bystroušky) / 14 hod

Kreslení u sochy lišky pro všechny generace. Ve spolupráci  
s pedagogy výtvarného oboru ZŠ Leoše Janáčka v Hukvaldech 
- Sklenově.

ŘÍKADLA A NĚCO NAVÍC
Ne 16. 6. / Hrad Hukvaldy – motta / 16 hod

Poetické scénické ztvárnění Janáčkovy vzpomínky na dětství 
a na Hukvaldy v podání studentů pěveckého oddělení Janáčkovy 
konzervatoře v Ostravě.

ROZTANČENÁ EVROPA S OSTRAVA YOUTH ORCHESTRA 
A PETREM VRONSKÝM
Ne 16. 6. / Obora Hukvaldy – amfiteátr / 17.30 hod

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL LEOŠE JANÁČKA V HUKVALDECH
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Závěr „Janáčkova dne“ bude patřit ostravskému orchestru 
mladých. Ostrava Youth Orchestra nás v tanečních rytmech 
provede Evropou, ve které česká hudba vždy zaujímala významné 
místo.

VEČER ŠPANĚLSKÉ RENESANCE S PŘEDNESEM 
VALÉRIE ZAWADSKÉ 
So 22. 6. / Hrad Hukvaldy – motta / 18 hod

Ensaláda je typickou a velmi hravou španělskou madrigalovou 
formou. Posluchačský zážitek z famózního díla Ensaladas španěl-
ského renesančního autora Matea Flechy umocní umělecký 
přednes madrigalových textů v podání Valérie Zawadské. 
Divákům se představí Czech Ensemble Baroque Quintet & hosté 
s řadou skvělých sólistů.

LIDOVÉ BALADY V HUDBĚ S TANEČNÍM SOUBOREM 
HRADIŠŤAN A DALŠÍMI
Ne 23. 6. / Obora Hukvaldy – amfiteátr / 20 hod

Hudební zpracování lidových balad v dílech našich klasiků je 
umocněno scénickým provedením, videoartem a mimořádným 
obsazením sólových pěveckých partů v Kytici Bohuslava Martinů 
a Polednici Antonína Dvořáka. To vše v neopakovatelné atmosféře 
stmívající se hukvaldské obory. Sólisty Lucii Silkenovou, Markétu 
Cukrovou, Tomáše Kořínka a Romana Hozu doplní Holešovský 
dětský sbor, Operní sbor NDM, Filharmonie Bohuslava Martinů. 
Taneční složky se ujme legendární soubor Hradišťan.

KOMORNÍ KONCERT SEDLÁČKOVA KVARTETA
Pá 28. 6. / Hukvaldy – hrad motta  / 18 hod

Další z řady českých mladých smyčcových kvartet uvede nepříliš 
hraná díla českých klasiků, která jistě obstojí vedle světoznámého 

Mozartova kvintetu.

PRODANÁ NEVĚSTA SLEZSKÉHO DIVADLA OPAVA
So 29. 6. / Obora Hukvaldy – amfiteátr / 19 hod

Po loňském mimořádném ohlasu představení Příhod lišky 
Bystroušky uvádí festival nejhranější a nejpopulárnější Smeta-
novu operu, opět v podání Operního souboru slezského divadla 
Opava.

ZÁVĚREČNÝ KONCERT - POCTA ČESKÉ HUDBĚ 
V JANÁČKOVĚ RODIŠTI
Ne 30. 6. / Obora Hukvaldy – amfiteátr / 17 hod

Závěr festivalu bude letos patřit výhradně vokálně-instru-
mentálním skladbám českých autorů. Jubilující Milan Báchorek 
bude připomenut svou Hukvaldskou poémou, Dvořákův Žalm 
zazní na festivalu vůbec poprvé a Smetanova Česká píseň po 35 
letech. O mimořádný zážitek se postará: Michaela Zajmi (soprán), 
Marek Olbrzymek (tenor), Roman Hoza (baryton), Ženský sbor 
Bohuslava Martinů, CANTICUM OSTRAVA, Pěvecké sdružení 
moravských učitelů, Koncertní sbor Permoník a Janáčkova filhar-
monie Ostrava.

FESTIVALOVÝ EPILOG S  PHILHARMONIC WINDS LT
Po 1. 7. / Hukvaldy, rodná škola Leoše Janáčka / 15 hod

Definitivní tečku za letošním festivalem udělá prestižní litevský 
soubor, složený z hráčů Litevského národního symfonického 
orchestru, Philharmonic Winds LT.

Podrobné informace k programu a prodeji vstupenek naleznete 
na www.mhflj.cz
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První únorovou sobotu (2. 2. 2019) jsme jako nadšenci 
„tvrdší“ rockové muziky a jízdních kol uspořádali ve víceúčelovém 
sále Základní školy Leoše Janáčka na Hukvaldech odnož letního 
Rock Bike Festu - zimní párty pro všechny přátele, místní  
i přespolní, spřízněné rockery a bikery. Přes naše počáteční obavy 
se areál na několik hodin zaplnil a všichni si tak mohli užívat 
bohatého hudebního programu. Během večera nám zahrálo 
celkem 5 kapel, plus jedno v podstatě náhodně, leč účelně, posklá-
dané hudební uskupení. Ač šlo o žánrově poměrně odlišné kapely, 
jejich výběr nebyl vůbec náhodný. Každá z nich měla totiž nějaké 
vodítko, či vztah k naší obci Hukvaldy.

Začátek celého programu se časově mírně posunul a jako 
první vystoupila ostravská kapela My Project, hrající symfonický 
metal, jejíž bubeník Kryštof 
Horáček, má hukvaldské 
kořeny a pravidelně zde 
navštěvuje svoje prarodiče. 
S jejich zpěvačkou Kamilou 
Orságovou jsme na pódiu 
navíc oslavili její naroze-
niny. Další v pořadí vystu-
povala ostravská progre-
sivně art-rocková skupina 
Kazachstán, která zaujala 
kouzelnou instrumentální 
složkou. Zpěvák a kytarista 
(akustická kytara) Alan 
Grezl má navíc jisté kořeny 
na hukvaldském chatovišti 
a našel si v naší obci také 
svoji životní partnerku. Po nich vystoupila hukvaldskému publiku 
už poměrně známá místní punk-rocková kapela soustřeďující 
ostřílené hudebníky ze skupin Pokustone a O.A.M.V.Z. kolem 
nadšeného bubeníka a hlavního organizátora celé akce Aleše 
Drlíka - Markéta a její mufloni, jejichž spojitost s naší obcí je zcela 
evidentní. Toto hudební těleso jsme představili již v jednom  
z minulých čísel Hukvaldského občasníku v reportáži o Rock Bike 
Festu 2018 (3/2018). Mozek celé akce Aleš Drlík si pro návštěv-
níky připravil i malé překvapení v podobě účelně složené sestavy 
hudebníků z účinkujících kapel, která si specielně pro účely naší 
párty nacvičila jednu z písniček momentálně aktivně nepůsobící 
frýdecko-místecké punkové skupiny Aqva Silentia, která se stala 
jakousi „hymnou“ k letnímu Rock Bike Festu . Autorem jejího 
textu je navíc náš známý hukvaldský básník a spisovatel Petr 
Benke alias Neklan. Jde o skladbu Highlander v následující 

sestavě: Kamila Orságová (zpěv, My Project), David Jurečka 
(zpěv, Slepí křováci), Ondřej Kanaláš (zpěv, Jo Riitää!), Pavel 
Prokop (kytara, O.A.M.V.Z., ex-Markéta a její mufloni), Jiří 
Hrabec (Virtual Void, ex-Markéta a její mufloni), Marek 
Arabovský (baskytara, JoRiittää!, Aqva Silentia) a Aleš Drlík 
(bicí, Markéta a její mufloni). O následně vystupující kapele se 
dá říct, že by ji jen hluchý člověk mohl přeslechnout, neboť vás 
roztančí divokou rytmikou a zároveň podmaní mysticky vibrují-
cími zvuky didgerida. Jde o frýdecko-místecké rock-crossoverové 
seskupení Slepí křováci, jejichž zpěvák David Jurečka je dlouho-
dobým průvodcem v hukvaldském Památníku Leoše Janáčka – 
zde tedy i spojitost s naší obcí. Poslední kapelou, která v rámci 
Rock Bike Party vystoupila v již velmi pozdních hodinách byla Jo 

Riitää! z Frýdku-Místku se 
svou hardcore-punkovou 
show. A spojení s Hukvaldy? 
Zpěvák skupiny Ondra 
Kanaláš sice pochází a bydlí 
v Kunčicích pod Ondřej-
n í ke m ,  k a ž d ý d e n a le 
projíždí na kole celou naší 
vesnicí do práce ve Fryčovi-
cích! A nejen to, text y 
kapele nepíše nikdo jiný než 
už jednou zmiňovaný Petr 
Benke.

Aby akce dostála svému 
názvu a na své si přišli  
i příznivci kol, zařadili jsme 
do programu také Freestyle 

BMX exhibici přímo v sále školy, komentovanou naším místním 
bývalým českým downhillovým jezdcem, který se pravidelně 
umisťoval na stupních vítězů v závodech českého poháru  
zúčastnil se i několika mistrovství světa, a který se v současné 
době věnuje freestyle BMX, Lukášem Šplíchalem. Celým večerem 
návštěvníky provázeli Pavel Vicher a Kamil Ožana, a v okénku 
také vystoupil se svou hospodskou poezií sám Petr Benke alias 
Neklan. Kromě toho jsme měli přichystáno plno výborného jídla, 
pití a bohatou tombolu.

Naše poděkování směřuje hlavně obci Hukvaldy za nejen 
finanční podporu, starostovi Mgr. Luďku Bujnoškovi a hlavně 
místostarostce Ing. Ivaně Hrčkové za veškerou pomoc s organi-
zací. Všem našim dalším sponzorům, kterými byli – Valaši s. r. o., 
Penzion Roubenka Hukvaldy – Tereza Bartulcová, Sklenovský 
koloniál – manželé Liboskovi, VIKIMONT stavby, s. r. o. – Dalibor 

OHLÉDNUTÍ ZA ROCK BIKE PARTY 2019
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Kološ, Bezručova chata Lysá hora – Markéta Maderová a Robin 
Kukuczka, Find Tip, s. r. o. – Jaroslav Duďák, Restaurace  
a penzion U Námořníka – manželé Eliášovi, Minipivovar 
Hukvaldy – Vít Lanča, Autoservis Bůžek – Zdeněk Bůžek, STK 
Rožnov pod Radhoštěm – Jiří Sedlář, Zbyněk Sedlář, Erengo, s. 
r. o. – Kateřina Mičánková a Blackstar Media, s. r. o. – Lenka 
Kellerová. Děkujeme!  

Další velké poděkování náleží také všem těmto osobám či 
uskupením: Aleš a Ivana Drlíkovi (GTSTORE.cz), Honza 
Chamrád, Matěj Sládek, Petr Nevlud, Ivana Hrčková, Pavel 
Vicher, Kamil Ožana, Lukáš Šplíchal, Monika Odleváková, 
Žaneta Tomsová, Tereza Czyźová, Lukáš Pospíšil, Nikola 
Matulová, Lucie Přibylová, Radim Drlík, Honza Koch, Matěj 
Gřes, Kuba a Dalibor Rojíčkovi, Mia a Markéta Štajerovy, Natálka 
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Sobotíková, všichni BMX bikeři, hasičská hlídka – Lenka Stibor-
ková a Katka Nevludová, pan Josef Sýkora, paní ředitelka ZŠ 
Alena Lévová, Jirka Hrabec, Pavel Prokop, Petr Benke, členové 
kapel My Project, Kazachstán, Markéta a její mufloni, Slepí 
křováci, Jo Riitää!, redaktoři TV Sněženka, Miroslav Chýlek  
a jeho tým kameramanů, Roman Ritter a Mirek Liboska.

Druhý ročník této zimní odnože je naplánován na 1. února 
2020 a již teď můžeme prozradit, že bychom rádi pozvali regio-
nální revivalové kapely. Zároveň se omlouváme za případné nedo-
statky, které do příštího roku určitě vyladíme. Než se ale 
přehoupne celý rok, rádi vás všechny pozveme ještě na naši snad 

už tradiční hlavní srpnovou akci, kterou je Rock Bike Fest 2019 
v areálu Hospůdky Na Koupališti, jehož hlavní náplní bude samo-
zřejmě opět extrémní MTB závod, ale i bohatý hudební program, 
ve kterém se představí po celé republice známá esa jako pražští 
nu-metaloví Cocotte Minute a jihomoravští Dark Gamballe a také 
proslulá ostravská mlátička Malignant Tumour. Máme se na co 
těšit 

Za pořadatele

Michaela Hrčková (GTSTORE.cz)

Autorkou fotografií je Tereza Czyźová

POLICIE
PREVENCE 2018

„Nestaňte se obětí…“

MS kraj – prevence v roce 2018

Jak se nestát obětí krádeže, loupeže, znásil-
nění, jak čelit nebezpečím v dopravě či nebezpečí 
drog, rizikům internetu a sociálních sítí, a mnohé 
další informace se dozvídají posluchači přednášek 
či besed moravskoslezské policie. V roce 2018 bylo 
na území kraje realizováno moravskoslezskými 
policisty víc než 1 500 preventivních aktivit, které 
oslovily víc jak 46 000 posluchačů. Nezastupitelná role v této 
oblasti náleží preventistům. Speciální tým preventistů byl v roce 
2016 zřízen v rámci moravskoslezské policie jako první v zemi. 
Čítá víc jak šest desítek policistů obvodních oddělení, specializu-
jících se právě na preventivní aktivity.

Nicméně moravskoslezská policie je také nositelem jedineč-
ných projektů pro děti, knihy Policejních pohádek, dětských her 
„Učíme se s Honzíkem aneb policejní pohádky hrou,“ „Na 

policejní služebně“ či zaměřených na potírání 
drogové trestné činnosti „Bereš? Zemřeš!!.“ 
Projektů pro dospělou veřejnost, knihy „Černá 
kronika aneb ze soudních síní“ nebo projektu k 
bezpečnějšímu nakupování „Kdo s koho“ i kam- 
pani k řešení domácího násilí „Místo činu? 
Domov!!“

Pedagogové, zástupci samosprávy, případně 
další zájemci o preventivní aktivity pro různé 

cílové skupiny naleznou informace v odkazu http://www.policie.
cz/moravskoslezsky-kraj-odkazy-prevence.aspx.  

Podrobněji…

Nejčastěji preventisté besedovali s dětmi na základních 
školách na témata vlastní bezpečnost, trestní odpovědnost, 
doprava, alkohol a drogy, rizika internetu a sociálních sítí, šikana 
a kyberšikana. S tématy vlastní bezpečnost a dopravní výchova 
navštěvovali také mateřské školy. Se středoškoláky diskutovali 
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na téma trestní odpovědnost, alkohol a drogy či rizika internetu 
a sociálních sítí. Výjimkou nebyly ani besedy v dětských 
domovech. V letních měsících policisté navštívili několik dětských 
táborů. Zde s dětmi probírali nejrůznější preventivní témata  
a představovali také činnost policie. V březnu uskutečnili morav-
skoslezští policisté preventivní akci s názvem „Týden čtení poli-
cejních pohádek“, kdy oslovili více než tisícovku dětí. Více infor-
mací http://www.policie.cz/clanek/brezen-knihy-a-deti.aspx

Také seniorům policisté během roku přednášeli, ať už seni-
orských klubech či v domovech pro seniory. V dubnu proběhla  

v rámci celého Moravskoslezského kraje preventivní akce „Poli-
cisté seniorům“, při které, díky publikaci Černá kronika aneb ze 
soudních síní, policisté přiblížili starší generaci nejčastěji se 
vyskytující trestnou činnost páchanou na seniorech. Více infor-
mací http://www.policie.cz/clanek/policiste-seniorum.aspx

Širokou veřejnost policisté oslovovali na různých preventiv-
ních či prezentačních akcích. Například v době před Vánocemi  
v rámci informační kampaně „Kdo s koho“. Více informací http://
www.policie.cz/clanek/kdo-s-koho-261570.aspx

Při prevenci využívají policisté úspěšné projekty moravsko-
slezské policie. K těm v roce 2018 přibyl nový, určený dětem již 
od 3 let s názvem „Na policejní služebně“. Jedná se o takzvanou 
vylamovačku. Měla by je seznámit se zásadami bezpečného 
chování a současně jim, ale také dospělým, přiblížit každodenní 
službu policistů. Více informací http://www.policie.cz/clanek/
novinka-v-oblasti-prevence.aspx.

Nejbližší preventivní aktivitou většího rozsahu bude každo-
roční „Týden čtení policejních pohádek“, který se uskuteční  
v rámci celého Moravskoslezského kraje ve dnech 6. -12. března 
2019. Policisté za dětmi zavítají do škol, knihoven, nemocnic či 
je přivítají na policejní služebně.

por. Mgr. Lukáš Kendzior
              komisař

CYKLISTÉ
Na kole bezpečně

Přestože ještě nezačala „cyklistická sezona", minulý týden již 
došlo k první dopravní nehodě, při které na následky zranění 
zemřel cyklista. Na Frýdecko-Místecku ve večerních hodinách 
přehlédl řidič osobního vozidla muže jedoucího na jízdním kole. 
Vyšetřování dopravní nehody stále probíhá, ovšem již při 

prvotním ohledáním místa bylo zřejmé, že muž jel na neosvět-
leném kole a neměl cyklistickou přilbu.

S nadcházejícím jarem se blíží období, kdy v silničním provozu 
se budou stále častěji setkávat řidiči motorových vozidel a cyklisté.  
Ti společně s chodci a motocyklisty patří mezi nejohroženější 
účastníky silničního provozu. Nejsou chráněni deformačními 
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zónami, bezpečnostními pásy a dalšími prvky pasivní bezpeč-
nosti, tak jako vozidla. Proto je na místě připomenout povinnosti 
i možnosti, které cyklisté mají pro zvýšení své bezpečnosti.

Technický stav a povinná výbava

Před první jízdou by cyklisté měli věnovat pozornost údržbě 
kola. Využít období „klidu“ a nechat si důkladně zkontrolovat  
a seřídit kolo, např. v jakém stavu a zda jsou správně nahuštěny 
pneumatiky, stav a funkčnost brzd a osvětlení, zda je řetěz dobře 
napnutý, a dal. Je třeba zkontrolovat, zda kolo má všechny prvky 
povinné výbavy, což jsou dvě na sobě nezávislé účinné brzdy, 
přední odrazka bílé barvy, zadní 
odrazka červené barvy, oranžové 
odrazky na obou stranách pedálů, 
oranžové odrazky na paprscích 
kol, zaslepení konců řídítek. 
Nesmíme zapomenout na to, že 
zakončení ovládacích páček musí 
být obaleny materiálem pohlcu-
jícím energii a matice nábojů kol, 
pokud nejsou křížové nebo rych-
loupínací, musí být zavřené.

Za snížené viditelnosti musí 
mít kolo vepředu světlomet bílé 
barvy a vzadu svítilnu se zadním 
obrysových světlem červené barvy a také zdroj elektrického 
proudu (např.  dynamo), který svou kapacitou zajistí svítivost 
obou světel.

Blatníky, zvonek nebo kryt řetězu do povinné výbavy sice 
nepatří, ale z hlediska vlastní bezpečnosti cyklisty policisté dopo-
ručují, aby jimi bylo kolo taky vybaveno. Kapitolou samo pro sebe 
je cyklistická  přilba. Její užití je sice povinné pouze pro osoby do 
18 let, ale také v tomto případě policisté doporučují, aby ji při jízdě 
užívali cyklisté všech věkových kategorií. Přilba by měla být 
pohodlná, lehká, měla by být pokud možno co nejvíc kulatá  
a hladká, aby se při nárazu předešlo jejímu roztříštění a také 
přenesla co nejvíce energie.

Reflexní prvky

Přestože povinná výbava pamatuje na prvky, které cyklistu 
činí pro okolí pokud možno co nejviditelnějším (odrazky, světlo-
mety, a další), každý další byť nepovinný reflexní prvek, který 

využije, zvyšuje jeho bezpečnost. Trh nabízí širokou škálu zboží  
z reflexního materiálu, ať to jsou např. batohy nebo potahy na 
batohy, reflexní pásky, šátky, a mnoho dalších. Navíc sportovní 
oblečení v dnešní době je reflexními prvky hojně opatřeno.

Jízda na jízdním kole z pohledu zákona

Zákon o provozu na pozemních komunikacích stanoví, že na 
jízdním kole se jezdí při pravém okraji vozovky, pokud je zřízen 
jízdní pruh, stezka nebo jiný vymezený prostor pro cyklisty, je 
povinen je použít. Na stezce, která je společná pro chodce  
a cyklisty nesmí chodce ohrozit a pokud jsou na ní pruhy pro oba 

účastníky odděleny, používat 
pouze pruh pro něj vyhrazený. 
Cyklisté smějí jet jen jednotlivě 
za sebou. Nesmí jet bez držení 
řídítek, držet se jiného vozidla, 
vést za jízdy např. psa., případně 
vozit předměty, které znesnad-
ňují jízdu na kole (např. nákupní 
tašk y na ř ídítkách). Pokud 
cyklista hodlá přejet vozovku, 
přes kterou není v yznačen 
přejezd pro cyklisty, ale jenom 
přechod pro chodce, musí sesed-
nout z kola. To je pouze malý 
výčet povinností, které cyklisté 

v silničním provozu mají. V neposlední řadě je třeba připomenout, 
že je na ně pohlíženo jako na řidiče a také oni se musí plně věnovat 
řízení (což se týká hovorových zařízení a sluchátek v uších)  
a nesmí v silničním provozu jezdit pod vlivem alkoholu nebo 
omamných látek.

Závěrem

Buďte ohleduplní k ostatním účastníkům silničního provozu, 
např. dávejte včas znamení a změně směru jízdy, ve skupině dodr-
žujte dostatečné rozestupy, sledujte dobře vozovku. K ohledupl-
nosti vyzýváme také řidiče motorových vozidel. Vždyť jednou  
z mnoha zákonných povinností je: „Chovat se ohleduplně  
a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo 
majetek jiných osob, ani svůj vlastní“.

por. Mgr. Daniela Vlčková
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Nejen v naší obci patří začátek ledna každoročně Tříkrálové 
sbírce. V těchto dnech vychází do ulic koledníci, aby přinesli 
radostné poselství Vánoc a všeho dobrého do nového roku. Tato 

charitativní sbírka je největší dobrovolnickou akcí v České 
republice, o čemž svědčí i počet aktivních účastníků u nás na 
Hukvaldech. Letos koledovalo 13 skupinek, tj. 13 dospělých  

TŘIKRÁLOVÁ SBÍRKA
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a 39 dětí. Touto sbírkou jsme stejně jako v minulých letech 
podpořili Charitu ČR, zejména Charitu Frenštát pod Radhoštěm, 
která získané prostředky využije na podporu a rozvoj paliativní 
péče.

Sbírka proběhla v sobotu 5. ledna. Po ranním setkání  
v kostele sv. Mikuláše v Rychalticích a krátkém posezení ve 
společenském centru se králové rozešli do všech částí obce. 
Škoda jen, že si také nemůžeme předem naplánovat a objednat 
pěkné počasí. To nám letos skutečně nepřálo, ale koledníci velmi 
odvážně překonali všechny obtíže a neodradil je ani vytrvalý  
a studený déšť. 

 Zisk naší sbírky, 81.365,- Kč, je velmi pěkný výsledek. Ráda 
bych všem poděkovala za podporu této charitativní akce. Velké 
díky patří dobrovolníkům, dospělým i dětem, kteří se nebáli 
věnovat svůj čas a přispěli svou pomocí. Myslím, že Tříkrálová 
sbírka za dobu svého trvání zde na Hukvaldech má už svou 
tradici a význam, a to nejen finanční. Mnozí občané každoročně 
vyhlížejí koledníky opravdu velmi netrpělivě, zejména malé děti.  
Pro některé je tato událost folklórní či společenskou záležitostí, 
pro jiné je radostné setkání s dětskými králi a jejich přání 
symbolem dobrého začátku a štěstí v novém roce.  Právě tento 
rozměr sbírky a zážitek předané radosti je inspirující a hezký 
pro všechny.

Ještě jednou velké díky všem!
Za organizátory: Marie Elbelová

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
A LÉTA BĚŽÍ, VÁŽENÍ…

/Připomenutí 200. výročí narození matky Leoše Janáčka 
– paní Amálie Janáčkové, roz. Grulichové/

Letos si připomeneme rovných 200 let od narození paní 
Amálie Janáčkové, rozené Grulichové - matky světoznámého 
hudebního skladatele z Hukvald - Leoše Janáčka. Z doprovodné 
fotografie náhrobku Janáčkových rodičů a jeho bratra Františka 
na hřbitově na Hukvaldech se můžeme dovědět, že paní Amálie 
Grulichová se narodila 13. dubna 1819.  Údaj o místě narození 
zde chybí – prozatím po tomto údaji bylo vyhlášeno autorkou 
tohoto příspěvku celostátní pátraní, kterého se jistě zúčastní  
i zvídaví čtenáři Občasníku. Budou tak konkurovat našim 
předním odborníkům na Janáčka - panu PhDr. Jiřímu Zahrád-
kovi, panu  PhDr. Miloši Štědroňovi a dalším hudebním histo-
rikům i pracovníkům Okresního archivu v Novém Jičíně, na které 
mě odkázala pracovnice příborské matriky. /Po určitých letech 

se totiž archiválie v našem bývalém okrese předávají do nově 
zbudovaného archivu v Novém Jičíně./

 Proč je důvod si toto významné datum Janáčkovy matky i po 
tolika letech připomínat?

Doba dostatečně ověřila, že matka a její ukolébavky jsou 
primární podmínkou pro rozvoj hudebnosti každého dítěte 
A v době Janáčkova dětství - v době, kdy neexistovalo rádio ani 
další „hudební nosiče“ a dítě bylo odkázáno jen na živou hudbu, 
živý zpěv, to platilo dvojnásob…

Poslechněme si, jak Leošovu matku a její podíl na rozvoji 
hudebnosti dětí vykresluje Bohumír Štědroň ve své životopisné  
knize „Leoš Janáček“ /PANTON, Praha 1976/:

„Rovněž Leošova matka Amálie, rozená Grulichová, dcera 
krejčího z Příbora, ze starého měšťanského rodu, rázné  
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VÝHLED DO OKOLÍ
Naše obec Hukvaldy má bezpochyby nejzajímavější  

prostředí v širém okolí. Má to, co okolní obce nemají. Na svém 
území má jeden z nejmohutnějších hradů na Moravě (z poloviny 
13. století), kolem něhož se rozkládá impozantní obora se zvěří. 
Obec má také zajímavé prostorové členění s údolím, ve kterém 
protéká řeka Ondřejnice. A má také (dle mého soudu) nejen 
zajímavý výhled na podstatnou část obce, ale především také do 
širokého okolí na obzoru. Tím místem, ze kterého je tak pozoru-
hodný rozhled, jsou VRCHY (424 m) nad místní částí Dolní 
Sklenov. Tento nezalesněný vrchol skýtá kruhový výhled, jaký 
není ani z hukvaldského hradu (tam je nutno v tomto případě 
vystoupat aspoň na tři místa). Jedinečnost výhledů z Vrchů  
zaujala i místní oddíl KČT, který na vrcholu iniciativně postavil 
atraktivní zvoničku. Ta bezpochybně zvýšila návštěvnost tohoto 
místa. Je mi líto spoluobčanů, kteří ještě toto místo nenavštívili. 
Opakuji, že tak nádherný rozhled neskýtá žádné jiné místo v obci, 
samozřejmě za hezkého počasí. Dovolím si tento pozoruhodný 

výhled z Vrchů přiblížit alespoň slovně. Začnu pohledem  
z Vrchů na Příbor (západně) a budu pokračovat ve směru chodu 
hodinových ručiček:

- ve směru na Příbor se za Novým Jičínem rozprostírají Oderské 
vrchy (na horizontu)

- dále doprava je vidět v zalesněném prostředí lázeňský 
komplex Klimkovice a vedle pak krajské město Ostrava

- ještě kousek vpravo ční za Ostravou vysílací věž Hošťálkovice

- ve směru na severovýchod jsou pak vidět dvě věže frýdeckého 
Mariánského kostela (dříve poutní místo), dnes se ztrácí  
v komplexu budov

- dalšímu výhledu do dáli vpravo již brání masív Palkovických 
hůrek s vrcholem Kubánkov (661 m), vepředu se dvěma hřbety 
Babí hory – vlevo Zadní (587 m) a vpravo Přední (554 m)

- za Babí horou je vidět stožár, který je na vrcholu Kubánkova  

a energické, dobrosrdečné povahy, pěstovala hudbu, hrála na 
kytaru a po smrti svého manžela (1866) dovedla se ujmout 
varhanické služby v kostele, aby uživila sirotky. Rodová hudeb-
nost tedy prýštila ze dvou pramenů a v Leošovi se projevila v 
nejvyšší míře - vyspěl ve velikého umělce.“ /Konec citace/.

Jak již bylo řečeno, Janáčkova matka pocházela  z Příbora, 
ale jestli je toto místo i jejím rodištěm, to se mi zatím nepodařilo 
hodnověrně ověřit, po tom budeme společně pátrat. Každopádně 
náš bývalý, předčasně zesnulý místostarosta, pan ing. Bedřich 
Turek rád „dával k lepšímu“ a často prohlašoval: “Jak málo 
scházelo a Příbor se mohl stát rodištěm dvou světových 
velikánů…“. Po svatbě bydleli totiž mladí manželé Janáčkovi 
nějaký čas v Příboře u manželčiných rodičů, než se odstěhovali 
na Hukvaldy.

Grulichův měšťanský dům stával v samém centru města. 
Přímo sousedil s budovou radnice. A byl zřejmě při rozšiřování 
blízké silnice zbourán v letech 1937 – 1938, kdy se od bývalé 
lékárny /dnes nově IC/ rozšiřoval vjezd na příborské náměstí./ 
Na uvolněný prostor po grulichově měšťanském domě byl později  
přestěhován pomník významného příborského rodáka, rovněž 
světově proslulého, tzv. otce psychoanalýzy -  Sigmunda Freuda.

Od této chvíle jsem si nepřestávala klást otázku: „Co ještě 
maj í  t i t o  d v a ve l ik áni  ve  s vé m ž i vot ním př í b ě hu 
společného???

Mimo lokální blízkost rodiště a téměř shodnou dobu narození  
/Janáček – 1854, Freud – 1856 / a  dnešní prostorové propojení  

bývalé grulichovy parcely s přestěhováním Freudova pomníku 
systémem „škatule, škatule, hejbejte se…

Věřím, že se nám společnými silami podaří objevit i další 
souvislosti v životním běhu Janáčka a Freuda, než jen fakt, že oba 
dva světoví velikáni tzv. „čůrali proti větru“a došli tudíž k uznání 
až ve zralém věku……

Stále platí, že přeskočit někoho ve frontě se nese nelibě, natož 
tak přeskočit svým dílem dobu…. To se neodpouští.

P.S.

Výsledky Vašeho pátrání můžete zveřejnit na stránkách 
Občasníku, nebo mi zaslat k sumarizaci na adresu:supova.
marie@centrum.cz

Předpokládám , že se nám společným úsilím podaří během 
pátraní nalézt i údaje, které jsme na počátku pátrání ani neoče-
kávali, což nás všechny jistě v mnohém obohatí.

Každopádně spojení JANÁČEK + FREUD  bude prospěšné 
jak pro Příbor, tak i pro Hukvaldy.

Mgr. Marie Šupová, Příbor
Autorka a organizátorka fotosoutěže

„O nejzajímavější fotografii lišky Bystroušky“



– 48 –

ŠTRAMBERSKÝ JASOŇ 2019 – TURISTICKÝ POCHOD 
LAŠSKOU BRÁNOU SPOUŠTÍ REGISTRACI

- při pohledu ještě trochu vpravo ční v dáli nejvyšší vrchol 
Beskyd, a to Lysá Hora (1323 m)

- dalšímu výhledu do dálí směrem vpravo brání hřeben Kazničova 
(600 m), tedy výhledu na Smrk (1276 m) a Kněhyni (1257 m)

- poodejdeme-li od zvoničky kousek směrem na Kopřivnici, je 
za tímto městem vpravo vidět Bílou horu (558 m), na jižním 
horizontu pak vrchol Radhoště (1129 m) a jdeme-li ještě  
dál je vidět i Kněhyni

- nad Kopřivnicí vlevo je Červený kámen (690 m) s pozůstatky 
hradu Šostýn a za ním Javorník (918 m)

- abychom ten okruh výhledu uzavřeli, vrátíme se ke zvoničce 
a pohledem na západ ukončíme výhled na Příbor, kde jsme  
začali a pak směrem na východ, dolů na podstatnou část naší 
obce.

S nezapomenutelným zážitkem se můžeme vrátit domů.  
Ta trocha námahy vystoupat nahoru na Vrchy za to opravdu  
stála. Přesvědčte se, nebudete litovat.

Zdeněk Hubeňák st.

„Chceš-li zůstat stále fit, musíš do Štramberka jít!“ Toto  
heslo razí organizátoři třetího ročníku turistického pochodu 
Lašskou bránou Beskyd s názvem: Štramberský Jasoň. 
Loňského druhého ročníku se zúčastnilo více než 3000 vyzna- 
vačů turistiky.

Akce se koná vždy třetí víkend v květnu a letos tak vychází  
na sobotu 18. května. Organizátoři slibují rekordní účast. Chtějí 
zvednout lidi z gaučů a děti od počítačů a tabletů a udělat z této 
akce největší turistický pochod na Moravě. Kromě samotného 
pohybu je také cílem ukázat lidem i méně známe místa v okolí 
Štramberku, Kopřivnice, Příbora a Hukvald, kudy většina tras 
prochází.  

V loňském roce si lidé užili pohybu na 11 trasách, letos je 
nabídka ještě pestřejší. Nejnáročnější trasa povede z Ostravy  
a měří 53 kilometrů. Kdo si netroufne na celou trasu, může vyrazit 
až od známé přehrady Olešná u Frýdku-Místku. Odtud je to do 
cíle už „jen“ 36 km. Obě 
trasy účastníky povede 
přes lesy a louky Palkovic-
kých hůrek do Hukvald. 
Tady se k nim přidává 29 
kilometrová trasa vedoucí 
z Kopřivnice okolo Větřko-
vické přehrady.

Všechny tři trasy po- 
kračují oborou hukvald-
ského hradu kolem sochy 
Lišky Bystroušky k Měrko-
vicím, nad kter ými se 
turistům nabízí úžasné 
výhledy na Beskydy. Do 

cíle se účastníci dostanou po turistických trasách přes obec 
Tichou, ve které se nachází unikátní Travertinová kaskáda, okraj 
města Frenštátu p. R. a obec Lichnov. Nově společně s nimi půjde 
z frenštátského náměstí také krátká 11 kilometrová trasa.  
Z Frenštátu bude vycházet rovněž druhá nová trasa, která povede 
přes oblíbený Velký Javorník s populární rozhlednou a chatou,  
a do Štramberku chodci dorazí přes Mořkov a Libotín. Svou 
délkou 33 kilometrů se řadí k těm náročnějším trasám pochodu.

Všechny ostatní pěší trasy začínají v Kopřivnici. Kromě již 
zmiňované trasy přes Hukvaldy jsou to i dvě v minulých ročnících 
velmi populární trasy. Ta první vede do oblasti Červeného kamene, 
jež nabízí řadu turistických atraktivit. Například Bezručovou 
vyhlídku, ze které si lze prohlédnout průmyslovou Kopřivnici – 
zejména část automobilky Tatra – a za příznivého počasí i hřebeny 
Jeseníků. Nebo pozůstatky kopřivnického hradu Šostýna  
s rybníkem, jehož umístění na kopci vás možná překvapí. Trasa 

vede také kolem další 
v y h l í d k y  n a  R a š ko vě 
kameni. Z ní je vidět nejen 
okolí Červeného kamene, 
ale také na pohled zají-
mavou odtěženou část 
š t r amb e r ského kop c e 
Kotouč. Přesně do těchto 
míst k slavné jeskyni Šipce 
byla trasa letos o dva kilo-
m e t r y  p r o d l o u ž e n a , 
celkem tedy bude měřit 16 
kilometrů.

Druhá – 8kilometrová 
trasa – vede přes Bílou 
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horu, na jejímž vrcholku se nachází rozhledna nabízející pohled 
nejen na celou oblast Lašské brány Beskyd, ale také na samotné 
Beskydy i vzdálenější Jeseníky. Ještě před tím prochází původním 
historickým centrem někdejší obce Kopřivnice, kolem starého 
hřbitova a fojtství. Zde Ignác Šustala začal s výrobou kočárů, 
čímž položil základy slavné automobilky Tatra. V budově fojtství 
se dnes nachází muzeum s expozicí věnující se historii 
Kopřivnice.

V Kopřivnici začíná také trasa odkrývající tajemství jihozá-
padního okolí Štramberku. Vede libotínskými lesy, kde se potká 
s delší trasou z Frenštátu. Obě trasy účastníky zavedou na louky 
okolo vrchů Kocmínek a Holivák, odkud se nabízí opravdu krásné 
výhledy na Štramberk a jeho okolí.

Pro zdatné turisty je připravena takřka okružní – 37 kilometrů 
dlouhá – trasa Lašskou bránou Beskyd. Z Kopřivnice vede kolem 
Boroveckých rybníků do Příboru, z něj pak okolo Větřkovické 
přehrady a přes Fojtovy vrchy s nádherným výhledem až na 
Hukvaldy. Pak projde oborou hukvaldského hradu a přes Vlčovice 
a Červený kámen do cíle ve Štramberku. Na trase je i několik 
příjemných míst k občerstvení, což účastníci jistě ocení. Trasu 
letos mohou zdolat i cyklisté, ovšem ti s jednou výjimkou na trase, 
a tou je hukvaldská obora. V oboře je základ jízdy na kole, proto 
účastníci buď kolo v tomto úseku povedou, anebo pojedou po 
objízdné trase mimo oboru. Milovníci cykloturistiky se mohou 

těšit i na 47 kilometrů dlouhou trasu z Ostravy přes přehradu 
Olešnou a Hukvaldy.

Organizátoři turistického pochodu myslí také na rodiny  
s kočárky, pro které mají nachystané hned dvě trasy. První je ta 
úplně nejkratší z tras Štramberského Jasoně. Měří jen 7 kilometrů 
a účastníky relativně pohodlně dovede z Kopřivnice do cíle na 
štramberském náměstí. Druhá měří 13 kilometrů a vede kolem 
řeky Lubiny na příborské náměstí a poté přes Paseky rovnou po 
žluté do Štramberku.

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 pak mohou těšit na originální medaili 
s motivem pečetidla příborského senátu z roku 1615, které objevil 
hlavní organizátor akce Rostislav Bažanowski ve Státním 
okresním archivu v Novém Jičíně. Na turisty budou v cíli také 
čekat domácí klobásy ze Sedlnic, nebo vegetariánská bageta, pivo, 
či kofola.

Registrovat se mohou nejen jednotlivci, ale i celé rodiny včetně 
čtyřnohých mazlíčků, kteří také mohou mít své startovní číslo se 
jménem. Zájemci se mohou od 4. března 2019 přihlašovat online 
na www.stramberskyjason.cz, ovšem po trasách Štramberského 
jasoně se dá vydat kterýkoliv den v roce. Více na: www.lasska-
-brana.cz (odkaz: https://www.lasska-brana.cz/cz/vylet/
trasy-stramberskeho-jasone).

MAS POBESKYDÍ
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA MAS POBESKYDÍ PODPOŘILA PROJEKTY 

NA HUKVALDECH I V OKOLÍ

Od konce roku 2016 probíhá na území MAS Pobeskydí, jehož 
členem je i Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice, realizace 
místní rozvojové strategie. Samotná realizace strategie umožňuje, 
že do celého území MAS může přitéct zhruba 150 mil. Kč na 
nejrůznější strategické aktivity z oblasti zvyšování bezpečnosti 
dopravy, zkvalitnění vzdělávací infrastruktury, rozvoje drobného 
podnikání, řešení sociálního vyloučení, slaďování rodinného  
a pracovního života, ale také například zvyšování biodiverzity  
v intravilánech obcí.

Přímo na Hukvaldech je realizován projekt Příměstské tábory 
v Pobeskydí. Projekty jsou realizovány i v dalších obcích Sdružení 

měst a obcí povodí Ondřejnice. V Palkovicích byly k podpoře 
vybrány dva projekty na zvýšení bezpečnosti dopravy. Podpora 
místních zemědělských subjektů směřovala k zemědělci do 
Lhotky, konkrétně na nákup moderní techniky pro práci  
v ovocných sadech. Mezi další žadatele, kteří byli podpořeni 
a v současné době své projekty realizují patří zemědělská společ-
nost ze Staříče s projektem na modernizaci strojního vybavení, 
soukromý zemědělec z Palkovic s projektem na modernizaci 
ustájení a strojního vybavení a společnost z Palkovic s projektem  
na mechanizaci pro práci v ovocných sadech. Velmi nás těší, že 
byly na MAS podány a doporučeny k realizaci projekty z Fryčovic 
a Krmelína zaměřené na zpracování zemědělských produktů.  
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Ve Fryčovicích se jedná o zkvalitnění výrobního procesu loupání 
brambor a v Krmelíně o zlepšení technologie při pražení kávy. 
Jsme přesvědčeni, že místní trh by měl být sycen především lokál-
ními produkty a tím jistě fryčovické loupané brambory a krme-
línská čerstvě pražená káva jsou. Mezi další drobné podnikatele, 
kteří byli vybráni k podpoře, patří kosmetický salón z Brušperka 
s projektem na zkvalitnění kadeřnických a kosmetických služeb, 
pekárna z Fryčovic s projektem na zkvalitnění výrobního procesu 
a distribuci pekařských výrobků a v neposlední řadě projekt 
podnikatele ze Staré Vsi nad Ondřejnicí týkající se zvýšení konku-
renceschopnosti na trhu práce pomocí nákupu nového užitkového 
vozidla. Věříme, že všechny podpořené projekty splní očekávané 
cíle a budou přínosem pro širokou veřejnost.

Případní další zájemci z řad obcí, podnikatelů a spolků se nás 
mohou kdykoliv obrátit se svými projektovými záměry. Pomoc 
MAS je bohužel limitována výši finanční alokace, nicméně 
můžeme pomoci s nasměrováním na další instituce, případně 
zdroje financování.

Na závěr bychom rádi poděkovali každému, kdo osobně 
přispívá k realizaci naší místní strategie. Nutno podotknout, že 
místní akční skupiny fungují na komunitním principu a spoustu 
práce musí odvést jak členové výběrové komise, která hodnotí 
projekty, tak programový výbor, který výsledné hodnocení schva-
luje. Programový výbor v čele s předsedou zároveň funguje jako 
„mozek“ celé místní akční skupiny.

Český červený kříž pravidelně uděluje ZLATÝ KŘÍŽ III. třídy dárcům krve, 
kteří dovršili 80 bezpříspěvkových odběrů.

Mezi vyznamenanými je tentokrát i náš občan pan Jan Široký z Dolního Sklenova, který odevzdal 
celkem 37,6 litru krve. Chtěli bychom mu touto cestou poděkovat za jeho ochotu darovat krev pro zdraví 

a záchranu životů a tím projevit humánní vztah ke spoluobčanům.
Patří mu také velký dík nejen těch, kterým pomohl navrátit zdraví, ale i celé naší společnosti.

Ivana Hrčková, místostarostka

PODĚKOVÁNÍ

POZVÁNKY

MEZINÁRODNÍ KONCERT
Szkoła Muzyczna im. I. J. Paderewskiego Konin (Polsko)

Základní umělecká škola Frýdek-Místek

SPOLEČENSKÝ SÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLY LEOŠE JANÁČKA HUKVALDY
STŘEDA 3. DUBNA 2019 V  17 HODIN

Na koncertě vystoupí studenti obou uměleckých škol, jejichž spolupráce trvá již 15 let.
Představí se pěvecký sbor, dále flétnové, klarinetové, saxofonové soubory.

Základní umělecká škola Frýdek-Místek
 si v roce 2019 připomíná výročí 80 let od zahájení výuky – 1. března 1939.

Ing. Krystyna Nováková
ředitelka MAS Pobeskydí
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SOBOTA
6. DUBNA

UKLIĎME 
HUKVALDY
Sejdeme se u oborní brány 
v 9 hod. Na srazu se rozdělíme 
do skupinek a dohodneme se,
které části obce uklidíme.

Pytle na odpad budou zajištěny. 
Vezměte si pracovní rukavice 
a vhodnou obuv.

Těšíme se na vás! Obec Hukvaldy
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UPOZORNĚNÍ OBYVATELŮM HUKVALD 

Probíhá zápis do energetické aukce 

● NÁKLADY NA TOPENÍ ● OHŘEV VODY ● VODNÉ A STOČNÉ ● 

Vážení obyvatelé, 

v současné době zajišťujeme ve Vašem regionu zapojení do energetické aukce a proběhne hromadné 
snížení cen za dodávky elektřiny a plynu. 

V loňském roce jsme pomohli ušetřit občanům například v těchto obcích: 

Město / obec  Celková úspora Zapojených domácností

Občané Opavy  5 280 881 Kč 605

Občané Hradce nad Moravicí  2 058 160 Kč 352

Občané Velkých Hoštic   1 034 903 Kč 150

Občané Dolních Životic  1 097 019 Kč 118

BLIŽŠÍ INFORMACE NA TEL. 773 880 502 NEBO SMS 
Pokud jste časově vytížení, zavolejte. 

 

Na Vašich stávajících smlouvách se nic nemění. 
Zapojení je bezplatné. 

 

 
 
 
 
 
 
 

S přátelským pozdravem 
Jan Štěpař 
Jan.stepar@setrimeobcanum.cz 
www.setrimeobcanum.cz    
 

Tento   projekt    je    celostátní. 
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PLOTY – MONTÁŽE, PRODEJ 
WWW.PLOTY-OSTRAVA.CZ 

Tel.: 722 550 000, Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39. 
Otevřeno v pracovní dny od 8:00 do 15:00. 

 
- KLASICKÉ PLETIVOVÉ 
- SVAŘOVANÁ PLETIVA 
- SVAŘOVANÉ PANELY  
- BETONOVÉ SE VZORY 
- BRÁNY A BRANKY 
- STÍNÍCÍ TKANINA 

----------------------------------------------------------------- 

GARÁŽOVÁ VRATA 
   VÝKLOPNÁ, DVOUKŘÍDLÁ 
Doprava zdarma. 
Na přání provedeme i montáž. 
 www.VRATA-OSTRAVA.cz 

------------------------------------------------------- 
  THUJE NA ŽIVÝ PLOT – www.THUJA.cz 
  PRODEJ, VÝSADBA U VÁS,   TEL.: 722 550 000 

Kadeřnictví
hotel Hukvaldy

otevřeno dle objednávek

telefon 604 203 888
účesy

účesy na svatby a společenské události
líčení

úprava obočí
prodej kosmetických výrobků.

Těším se na Vás

kadeřnice Jitka Pustková

pánské – dámské – dětské
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K TOPENÍ BEZ PRÁCE 
VYUŽIJ DOTACE !!!

Postaráme se o Vás
od A do Z

Technické informace k instalacím:
David Dostál  608 705 683

Informace k dotaci, žádos�:
Kateřina Lysová  773 292 353

Zdraví Vás tým TOPenáros z Kateřinic 214  (areál Moravan a.s.)

Poslední kotlíková dotace bude vyhlášena Krajským úřadem v dubnu 2019

Nabízíme kompletní instalaci nového zdroje tepla,
včetně vyřízení veškeré administra�vy.

(automa�cký kotel, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel,
dřevozplyňovací kotel)
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