VÝSTAVBA CHODNÍKU PARKOVIŠTĚ HUKVALDY - DRÁŽKY

Obec Hukvaldy plánuje výstavbu chodníku v úseku vedoucím
od centrálního parkoviště k zastávce Hukvaldy, Drážky.

a podélným sklonem do stávající zeleně. Na trase je navrženo
veřejné osvětlení umístěné na stávající sloupy, povrch chodníku
bude tvořit betonová dlažba v přírodní šedé barvě.

Výstavba bude realizována v případě schválení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci komunitně
vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí.

Obec si slibuje od výstavby chodníku, potažmo realizace
projektu, zvýšení bezpečnosti v dopravě a zajištění bezbariérového
přístupu k zastávce veřejné hromadné dopravy Hukvaldy, Drážky.
Chodníky budou také doplněny prvky pro nevidomé a slabozraké
občany.

Chodník o šířce 2 metrů a celkové délce 419 metrů povede podél
silnice III/4863, z jedné strany chodníku bude stromová alej, z druhé
strany stávající pole. Příčný sklon chodníku bude 2%, podélný sklon
bude kopírovat stávající terén. Odvodnění chodníku bude příčným
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INFORMACE Z OBCE
Z JEDNÁNÍ RADY OBCE HUKVALDY OD ČERVNA DO SRPNA 2019
•

RO schválila nabídku a smlouvu se společností Amper Market
na sdružené dodávky plynu a elektřiny s platností od 1. ledna
2020

•

Ro schválila zadávací dokumentaci na na zpracování
projektové dokumentace na rekonstrukci bývalého kravína
na Hukvaldech“ na kterou obec Hukvaldy získala dotaci
z Moravskoslezského kraje z programu na přípravu projektové dokumentace ve výši 500 000 Kč.

•

RO schválila smlouvu o pachtu a provozování vodovodu
v Krnalovicích se Severomoravskými vodovody a kanalizacemi na dobu 10 let.

•

RO projednala žádost TJ Sokol Hukvaldy – oddílu kopané
na rekonstrukci fotbalového hřiště ve sportovním areálu
TJ Sokol Hukvaldy, které je ve špatném stavu. Fotbalisté si
nechali zpracovat cenové nabídky, provedení rekonstrukce
bylo oceněno částkou 1 150 000 Kč, kterou navrhla rada obce
zařadit do plánu rozpočtu obce na rok 2020.

•

RO projednala žádost společnosti Valašská rally ze Vsetína
na povolení rychlostní zkoušky závodu Valašská rally ValMez
2020, která by se měla uskutečnit 26.3 a 27.3.2020. Členové
rady rozhodli, že musí být zachován průjezd aut na Horní
Sklenov v době přestávky závodu a také organizátoři si musí
projednat podmínky s podnikatelskými subjekty, kterých se
uzavření komunikace týká (majitelé restaurací, Biskupství
ostravsko – opavské a hukvaldského hradu)

•

RO schválila uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o provádění
servisní údržby staršího výtahu v zadním vchodu v domě
s pečovatelskou službou s firmou Lift servis z Karviné, která
provádí servis nového výtahu. Důvodem byla nižší cena
a sjednocení služeb.

•

RO schválila cenovou nabídku od společnosti Euroidea
z Prahy na zpracování žádosti o dotaci na řešení sídelní
zeleně, kterou vyhlásila MAS Pobeskydí za částku 30 000
Kč bez DPH za zpracování, kompletaci, podání žádosti,
projektové řízení a administraci při realizaci projektu
a v případě úspěšné žádosti pak v době udržitelnosti projektu
500 Kč/hod. bez DPH, max. 30 000 Kč (během 5 let)

•

RO schválila cenovou nabídku od společnosti Lesostavby
Frýdek-Místek na provedení oprav místních komunikací
tryskovou technologií Jetpatche za 3 100 Kč/t včetně dopravy
(cena je bez DPH)

•

RO vzala na vědomí informaci o přiznání dotace ve výši
3 878 392 Kč na výstavbu Sběrného dvora, o kterou jsme
žádali v únoru letošního roku. Celkové náklady na výstavbu
sběrného dvora byly vyčísleny na částku 4 558 109 Kč, podíl
obce 683 716 Kč. Částky mohou být upraveny na základě
nabídek při výběrovém řízení. Nyní bude zpracována dokumentace pro zadání stavby a poté vyhlášeno výběrové řízení
na zhotovitele. Realizace se předpokládá v příštím roce.
V souvislosti s přijetím dotace rada obce schválila cenovou
nabídku od Ing. Markéty Hoškové na manažerské řízení
přípravy a realizaci tohoto projektu za částku 30 000 Kč
bez DPH.

•

RO schválila poskytnutí daru SDH Hukvaldy ve výši 16 000 Kč
na spoluúčast při realizaci projektu Fénix, na který získal
sbor dotaci z Moravskoslezského kraje …..

•

RO schválila darovací smlouvu na 79 600 Kč s Moravskoslezským krajem za umístění na druhém místě v soutěži
o keramickou popelnici.

•

RO schválila dodatek se společností Rema, se kterou má obec
smlouvu na umístění sběrného boxu na drobná vysloužilá
elektrozařízení . Předmětem smlouvy je zajištění bezplatného
odběru elektroodpadu, použití elektrozařízení a baterií. Pro
informaci má obec uzavřeny smlouvy na zpětný odběr elektro
se společnostmi Elektrowin, Asekol a Ekolamp.

•

RO schválila dohodu s Biskupstvím ostravsko – opavským
o napojení nově vybudovaného vodovodu v Krnalovicích, která
je nutnou součástí dohody s SmVaK na provozování vodovodu
a také vydání kolaudačního souhlasu na tento vodovod.

•

RO schválila přijetí nového pracovníka, který bude vykonávat
práce na rekonstrukci obecních nemovitostí.

•

RO schválila zrušení poplatku za krátkodobý pronájem
hasičské zbrojnice v Rychalticích na oslavy pro členy SDH
Rychaltice. Pro cizí nájemce zůstává pronájem dle stávajícího
ceníku.

•

RO souhlasila s přijetím účelově určeného finančního daru
základní škole od nadace Women for Women na obědy pro
děti ve výši 18 249 Kč pro rok 2019 a ve výši 27 492 Kč pro
rok 2020.

•

RO na doporučení finančního výboru stanovila cenu celodenního parkovného na parkovišti na Hukvaldech na částku
50 Kč za osobní automobil a motocykl, 100 Kč za autobus.

•

RO schválila na základě dodatečné individuální žádosti
o dotaci od Charity Frýdek-Místek na příspěvek na terénní
služby ve výši 6 500 Kč pro občana naší obce.
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•

RO schválila smlouvu o propagaci se společností Frýdecká
skládka na akci Den obce Hukvaldy ve výši 7 000 Kč, která
se bude konat v sobotu 31.8.2019 společně s oslavami 100
let TJ Sokol Hukvaldy na fotbalovém hřišti a v areálu Hospůdky
na koupališti.

•

RO schválila dodatek č.1 s firmou STAVBY A STATIKA
z Třince o prodloužení termínu rekonstrukce mostu
u karosárny o 30 dnů.

•

RO projednala cenové nabídky na opravu mostku v havarijním stavu u č.p. 121 na Dolním Sklenově a schválila jako
nejvýhodnější nabídku firmy Ing. Stanislav Zubek z Ostravy
za částku 619 000 Kč (není plátcem DPH)

•

RO schválila cenovou nabídku na zpracování žádosti o dotaci
v rámci 6. výzvy MAS Pobeskydí „Udržitelná a bezpečná
doprava III“- Chodník Hukvaldy – Drážky od firmy Euroidea
z Prahy za částku 30 000 Kč, výše podpory na výstavbu činí
95 % uznatelných nákladů (min. výše dotace je 200 000 Kč,
max. 5 000 000 Kč, termín podání žádosti je 30.10.2019).

•

Ro schválila cenovou nabídku na zpracování žádosti o dotaci
z Operačního programu životního prostředí na Studii
systému sídelní zeleně od firmy Euroidea z Prahy za částku
30 000 Kč bez DPH na zpracování, kompletaci, podání
žádosti, projektové řízení a administraci při realizaci projektu
a v případě úspěšné žádosti pak v době udržitelnosti projektu
500 Kč/hod. bez DPH, max. 30 000 Kč (během 5 let)

•

RO schválila nabídku na vypracování projektové dokumentace „Studium systému sídelní zeleně obce Hukvaldy
od zahradní a krajinářské architektky Ing. Petry Ličkové
z Frýdku-Místku za částku 140 000 Kč bez DPH.

•

RO projednala cenové nabídky na opravu potoka na Horním
Sklenově za č.p. 12, kde došlo k poničení opěrné zídky
a jako nejvýhodnější vybrala nabídku firmy Lesostavby
Frýdek-Místek za částku 289 864,85 Kč vč. DPH

•

RO projednala cenové nabídky na provedení opravy mlýnského náhonu a opevnění vodního toku na Dolním Sklenově
u č.p. 44 a jako nejvýhodnější vybrala nabídku firmy Lesostavby Frýdek-Místek za částku 749 700,54 Kč vč. DPH.

•

RO projednala informaci o možnosti podat žádost o dotaci
z IROP pro uhelné regiony na podporu rozvoje infrastruktury základních škol na akci Nástavba odborných učeben
v Základní škole a Mateřské škole Hukvaldy, kde podíl
dotace bude činit 90% z uznatelných nákladů. Na nástavbu
odborných učeben byla podána žádost už jednou v roce
2017, ale přes splnění všech podmínek přijatelnosti je žádost
v zásobníku projektů a stále nemáme informaci, zdali do
tohoto programu přibudou ze státního rozpočtu peníze
a budeme vybráni. Stavební povolení je platné do února 2020
a bylo požádáno stavební úřad o prodloužení o další dva roky.
Podle informace ze stavebního úřadu bude toto prodloužení
poslední, pak už by se musela znovu zpracovávat projektová
dokumentace. Proto rada obce rozhodla po vyhlášení výzvy
o tuto dotaci požádat.

•

RO projednala Plán rozvoje sportu v obci Hukvaldy a navrhla
jej zařadit ke schválení Zastupitelstvu obce. Plán rozvoje
sportu je důležitý dokument, který musí mít zpracovaný
každá obec, aby mohla žádat o dotace na výstavbu sportovních zařízení.

•

RO rozhodla o schválení částky 10 000 Kč na opravu karoserie a laku a 6 400 kč na pořízení tažného zařízení včetně
montáže na automobil VW Transportér bílé barvy, který byl
zdarma převeden do majetku obce od Policie ČR. Starý VW
Transportér červené barvy zůstane v majetku obce a bude
využíván na přepravu materiálu pro stavební práce a opravy
na obecních budovách.
Ivana Hrčková
místostarostka

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJE.
V letošním roce byla už poosmé vyhlášena soutěž „O nejlepší
obecní a městský zpravodaj“, do které jsme přihlásili také náš
„Hukvaldský občasník“. Tato soutěž byla vyhlášena KPES FF
Univerzity Palackého v Olomouci, Civipolis o.p.s, Angelus Aureus
o.p.s. a Sdružením místních samospráv u příležitosti svátku slovanských věrozvěstů a již tradičních „Dnů lidí dobré vůle“ na Velehradě.
Šestičlenná porota sestavená ze zástupců vyhlašovatelů
a profesionálních novinářů vybírala nejlepší zpravodaje měst a obcí
z 345 přihlášených a hodnotila zpravodaje nejen po stránce
obsahové pestrosti, grafické přehlednosti, ale i celkový dojem
zpravodaje.

Předsedou poroty byl Pavel Šaradín z Katedry politologie
a evropských studií FF UP v Olomouci. Jaké bylo překvapení, když
nám přišla pozvánka na slavnostní předání cen, ale bez informace
o umístění.
Akce se konala ve čtvrtek 4.7.2019 na Velehradě a začala
modlitbou za vlast v katedrále za účasti mnoha osobností z různých
oblastí veřejného života. Samotné předávání cen se poté konalo na
Obecním úřadě na Velehradě, náš Hukvaldský občasník se umístil
ve velké konkurenci na 3. místě v kategorii obecních zpravodajů.
Předávání cen jsme se zúčastnily s paní matrikářkou Martou
Sobotíkovou a reportáž, kterou můžete vidět také na webových
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stránkách obce www.hukvaldy.eu pro nás natočil ředitel LTV+
Mgr. Radim Satola, za což mu patří velký dík.
Bonusem také bylo, že jsme se mohli zúčastnit krásného večerního koncertu pro lidi dobré vůle, který se konal na prostranství
u katedrály a byl také přenášen přímým přenosem v České televizi.
Ale tuto cenu bychom nemohli získat bez všech, kdo se na zpracování zpravodaje podílejí a kdo do něj přispívají. Snad na nikoho
nezapomenu, ale chtěla bych touto cestou poděkovat: za základní
školu paní ředitelce Aleně Lévové a učitelskému sboru, šikovným
dětem, knihovnici Markétě Kološové, která píše články za knihovnu
a s Ivanem Rožnovským i za rychaltické hasiče, Markétě Máchové,
Honzovi Kochovi a Ladislavu Szijartó za hukvaldské hasiče, paní
kronikářce Karle Klečkové a panu Zdeňkovi Hubeňákovi st. za
články z historie obce, Slávku Kovalovi a Mirkovi Červenkovi za
KČT Hukvaldy, Petru Giergelovi za hukvaldský fotbal, panu Tomáši
Elblovi a Petru Laníkovi za tenis, Petru Červinkovi, Drahoslavu
Budákovi a Ondrovi Elblovi za skauty, Katce Eliášové a Míši Hrčkové
za různé příspěvky a za pomoc při korekturách, Svaťovi Lévovi
za zpracování fotografií a Tiskárně Kleinwächter za grafické zpracování a tisk Hukvaldského občasníku.
Vítězové v kategorii městských zpravodajů:
1. Boskovický zpravodaj
2. Semilské noviny
3. PRIO – Porubská radnice informuje občany
Vítězové v kategorii obecních zpravodajů:
1. Bílovický zpravodaj
2. Psárský zpravodaj
3. Hukvaldský občasník
Vítěz kategorie nejlepší rubrika, téma: Zpravodaj obce Baška
- za mimořádně kvalitní vedení zpravodaje, pestrost a zejména
reportážní fotografie
Ivana Hrčková, místostarostka

100 LET NA HUKVALDECH (1918-2018)
Mnozí z vás již jistě zaznamenali, že v posledním srpnovém
týdnu vyšla nová publikace vydaná formou mimořádného čísla
Hukvaldského občasníku s názvem 100 let na Hukvaldech
(1918-2018). Původním záměrem bylo ji do rukou čtenářů vyslat
již v říjnu loňského roku u příležitosti stoletých oslav založení
Československa, práce na ní se však o mnoho měsíců protáhly.
Dovolím si tvrdit, že to rozhodně nebyla ztráta času, neboť
postupně došlo k doplňování různých cenných informací, kapitol
a fotografií, které pak ve výsledku utvořily moc hezký celek.
Samozřejmě i zde spousta faktů a detailů chybí. Upřímně
doufám, že se vám tento výtisk bude líbit a že nám prominete
případné drobné chyby či nepřesnosti. Věřím, že se nám někdy
v budoucnosti podaří zpracovat i kompletní publikaci zachycující

naši obec od jejích samotných počátků až do současnosti, a také
doufám, že k tomu nedojde až za následujících sto let, kdy budeme
mít další příležitost k podobným oslavám. Všechny vaše připomínky nebo doplnění jsou samozřejmě velmi vítané a budeme
rádi i za vaši zpětnou vazbu.
Ráda bych na tomto místě ještě jednou srdečně poděkovala
všem, kteří se na vydání tohoto výtisku podíleli. V prvé řadě
redakční radě, kterou tvořili tito lidé: paní Karla Klečková, bez
jejíž dlouholeté, mnohdy až titěrné, práce historika a kronikáře
a jejíchž znalostí z dějin obce, bychom toho nevěděli ani z poloviny
tolik, co víme nyní. Pan Karel Dohnal, který jako opatrovatel
rodinného dědictví po svém dědečkovi, hukvaldském nadučiteli
Jindřichu Dohnalovi, poskytl mnoho svých vlastních vědomostí,
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obálky a poskytnutí téměř většiny novodobých fotografií velmi
děkuji také panu Svatopluku Lévovi a můj vděk patří i jeho paní,
Alence Lévové, neboť měli oba při tvorbě brožurky mnoho podnětných komentářů a nápadů. Nemalý dík náleží samozřejmě také
Ministerstvu kultury za onu finanční injekci a obci Hukvaldy,
která je vydavatelem publikace, a jež ve svém rozpočtu našla
potřebné prostředky k financování celé akce. Za poskytnutí fotografií děkuji taktéž všem ochotným členům našich spolků, paní
Dagmar Blahutové, panu Vítězslavu Jurečkovi a mnoha dalším.

vzácných materiálů z počátku minulého století a hlavně sbírku
fotografií. Paní místostarostka Ivana Hrčková, jež stála nejen za
zrodem celé publikace, ale i za celou velkolepou oslavou stoletého
výročí od založení Československé republiky v loňském roce,
a které se opět podařilo sehnat k tomuto účelu dotaci z Ministerstva kultury. Pan Miroslav Bitter provozující Turistické informační centrum na Hukvaldech, jenž se ujal typografických
a grafických prací a trpělivě snášel všechny moje připomínky
a neustálé opravy, úpravy a předělávky. Za vytvoření krásné

Publikace vyšla v nákladu 500 kusů, v měkké vazbě. Na
celkem 120 stranách naleznete mnoho fotografií a historických
faktů z poslední stovky let naší krásné lašské obce. Pro zájemce
je k dostání na obecním úřadě Hukvaldy nebo v Turistickém informačním centru v rodné škole Leoše Janáčka za symbolickou cenu
100,- Kč za kus.
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Michaela Hrčková
odpovědný redaktor publikace

TJ SOKOL HUKVALDY
DEN OBCE HUKVALDY A 100 LETÉ VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOKOLA
V sobotu 31. srpna 2019 se uskutečnila akce na oslavu 100 let
Sokola a Den obce Hukvaldy. Tato akce začala v 9:30 na fotbalovém
hřišti a od 16:00 pokračovala na koupališti na Hukvaldech.
Od 10:00 do 13:00 se na fotbalovém hřišti konaly různé soutěže
pro týmy všech věkových kategorii. Zúčastnilo se 11 týmů, které
měly 4 až 7 členů. Jednotlivých soutěží se zúčastnili 4 členové, vždy
při dodržení podmínky smíšených týmů. Soutěže byly různého
typu, jako třeba házení vejcem, kámen-nůžky-papír, kelímková
štafeta, souboj s tenisovým strojem či slalom s fotbalovým míčem
ve dvojicích. Mezitím co probíhaly soutěže, si děti mohly v budově
vytvořit vlastní tričko a to buď foukacími fixy nebo malováním
speciálními barvami.
V 16:00 pokračovala akce na koupališti, kde si děti mohly
zkusit střelbu z luku nebo ze vzduchovky, zastřílet si na branku,
chůzi po slackline, jumarování nebo si zaskotačit na skákacím
hradu. Později se tam uskutečnila ukázka jízdy na pumptracku
a byla i pěna pro děti, kterou nám zajistili místní hasiči. Dalšími
velmi zajímavými akcemi byla ukázka zásahu malých hasičů, juda
(bratři Kapsiovi s týmem SKP) a taneční vystoupení disco dance
(Aneta Žáčková a Markéta Kučová, tým DancePoint).
Po celou dobu zde byla hudební produkce. Na pódiu se vystřídaly různé kapely, některé z nich určitě znáte, jako třeba cimbálovku
Tragač (s Terezkou Holexovou), Revival band Michala Tučného
(s Lubošem Piskořem) nebo kapela Blond. Žákyně místní zákla-

dní školy Izabela Jati, celou akci vyšperkovala svým zpěvem
a především duetem písně Shallow.
Jedním z hlavních cílů této akce bylo ocenění členů TJ Sokol
Hukvaldy, kteří se zasloužili o rozvoj sportovních aktivit v rámci
obce Hukvaldy. Seznam oceněných: Miroslav Šplíchal, Tomáš
Elbel, Jiří Strakoš, Antonín Kroča, Petr Sobotík, Arnošt Bůžek,
Antonín Štefek, Světlana Kornetová, Jana Elbelová, Drahomíra
Maťová, Dagmar Blahutová, Jaromír Červenka, Slávek Koval,
Petr Laník Jiří Mlčocha In Memoriam Ladislav Foldyna, Petr
Vondra, Zdeněk Adamovský.
Byly předány ceny pro týmy z dopoledních soutěží. 3.místo
obsadili Čutalisti, druhý tým tenisu TeTe a hasičská Kuřata na
prvním místě. Za zmínku jistě stojí první místo v kategorii nad
70 let pro HP - Holčovické prameny - elitní turistická skupina
veteránů Hukvaldy (průměrný věk 76 let). Důležité bylo ale především to, že se všichni u soutěží bavili, takže snad se budou ještě
podobné hry opakovat.
Počasí vyšlo nádherně, celý den svítilo sluníčko a bylo skoro
30°C což znamená, že byla i velká žízeň, kterou jste mohli zahnat
pivem nebo burčákem od místního vinaře. Bylo zde přichystaných
i spoustu dobrot jako třeba bramborové placky z rukou místostarostky, zelňačka, koláčky, maso na grilu nebo i tradiční párek
v rohlíku. Celá akce skončila kolem půl druhé ráno, kdy dohrála
skupina Blond a i ti poslední začali balit a pomalu odcházet domů.
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STO LET SOKOLA NA HUKVALDECH
Sto let od založení Sokola na Hukvaldech připadá na letošní
rok. Je to důvod ohlédnout se na jeho začátky, za jeho historií, která
je velmi bohatá. Zalistovala jsem čísly Hukvaldského občasníku
z roku 1993 a následujících čtyř let, kdy o tomto tématu psal pan
Vlastimil Bůžek z Hukvald. Vycházel z materiálů, které byly z pozůstalosti jeho otce pana Ludvíka Bůžka a hlavně ze sokolské kroniky.
Nejdříve však nebude na škodu si několika větami připomenout, co to slovo Sokol jakožto společenství na svém počátku
znamenalo. Víme, že to byla tělocvičná jednota založená v roce
1862, dala si jméno Sokol a do znaku letícího sokola, jako symbol
síly, odvahy, bystrosti a velké lásky ke svobodě. Její idea v sobě
spojovala výchovu tělesnou, duševní a mravní.
Před sto lety došlo k založení Sokola i na Hukvaldech. První
kronikářka hukvaldského Sokola paní Marie Marková v kronice
uvedla: Jsou památné události, hluboké, unášející okamžiky, které
přiletí jako bouře a rozvlní mocným a strhujícím proudem tiché
a ovzduší, které nás obklopuje. Jsou památné události, jež vítáme
radostně s nadšením, na něž pohlížíme s náležitou úctou a v nichž
tušíme cosi ohromného.
Dále pak pokračuje: „Bylo to na podzim roku 1919, kdy hlouček
nadšenců umínil si zaříditi tělocvičný spolek Sokola. Ještě před tím
několik bratrů navštěvovalo cvičení sokolské v Rychalticích půl hodiny
vzdálených. Bratry nezastrašila cesta ani nepohoda. Po příchodu
z továren s chutí a nadšením pracovali na vznešených zásadách
Tyršových a Fügnerových . Často v noci vraceli se domů, aby příštím
dnem opět s chutí neztenčenou táhli společnou brázdu. Jejich pěkný
příklad nezůstal bez výsledků. Lhostejní mladíci, kteří až dosud jen
přihlíželi, shlukli – ba přimkli se k nim a zájem o věc sokolskou
vzrůstal. Jejich plány se stávaly smělejší.“
Podle první kronikářky paní Markové nebylo v té době na
Hukvaldech mnoho pokrokových občanů, přesto se ale 14.
prosince 1919 sešlo v hostinci U Góbrů 77 příznivců sokolské
myšlenky, aby vyslechlo profesora Smrže z Příbora, který
promluvil o významu Sokola. A také, a to především, aby tělocvičnou jednotu Sokol založili. Z přítomných se jich za členy
přihlásilo 58. Jednohlasně si do výboru zvolili řídícího učitele
pana Jindřicha Dohnala jako starostu jednoty. Jako místostarostu
vybrali hukvaldského stolaře Františka Návrata, náčelníkem
ustanovili malíře Bedřicha Mičana z Dolního Sklenova, místonáčeníkem zámečníka Arnošta Marka, pokladníkem stolaře Jana
Morisáka. Členy výboru dále byli zvoleni adjunkt Oldřich Grégr,
sládek Adolf Lihotský, učitel Mořic Tuscher, Božena Jungová,
kolář Karel Čajánek z Dolního Sklenova a soustružník Jan Morys
z Horního Sklenova.
Počátkem následujícího roku byl založen ženský odbor. Jeho
náčelnicí byla zvolena Magda Gregrová. Členům nescházela chuť

ke cvičení. Požádali výbor o zakoupení hrazdy, bradel a žíněnky.
Byly získány peněžní půjčky na jejich zakoupení a objednány
u firmy Hujňák. Byly také odhlasovány příspěvky členů.
Myšlenka zúčastnit se 7. všesokolského sletu v Praze v roce
1920 členy inspirovala k usilovné práci. Kronika se mimo jiné
zmiňuje zajímavost té doby, že: “kdo se zúčastní sletu, musí
odevzdat určitý díl mouky pro společné stravování“. Cvičenci jeli do
Prahy společně s příborskými sokoly. S nimi také domluvili
veřejné cvičení na Hukvaldech, což hukvaldští přijali s nadšením
a začali s přípravami. S arcibiskupstvím vyjednali cvičiště v oboře
na pastvisku, kde se pak veřejná cvičení několik roků odbývala.
Jejich snem bylo vybudovat sokolovnu. K tomu však bohužel
nedošlo, nenašly se na ni finance. Mimo cvičebních odborů
členové sokola vytvořili také odbor divadelní, pilně nacvičovali
a brzy se Hukvalďanům představili hrou Paličova dcera a po ní
každoročně mnoha dalšími hrami. Zprvu hráli na starém jevišti,
to však bylo malé, proto se rozhodli pořídit si své, nové. Na tom
také začali pracovat. Sehnali materiál, jeviště zhotovili. Členky
vyšívaly oponu.
Aby se naplnila myšlenka sokolů o vzdělávání, sebrali víc než
180 knih a tím byl položen základ sokolské knihovny. Učitel Mořic
Tuscher sestavil knihovní řád, aby knihy mohly být půjčovány.
I to se setkalo se zájmem.
Na valné hromadě počátkem roku 1926 byl zvolen starostou
Arnošt Marek. Vystřídal dosavadního starostu Sokola Jindřicha
Dohnala. Protože tato volba přinesla mezi členstvem spory, byl
zvolen nový starosta, kterým se stal Emil Vyviál.
Kronika zaznamenala další činnost dramatického odboru
hukvaldského Sokola, což ocenily i dobové sokolské noviny.
Sokolové si zakoupili také loutkové divadlo. Chtěli pravidelně hrát
pro děti a dohodli se, že z každého výnosu představení bude
desetina odkládána na pořízení nových věcí pro divadlo.
Událostí hodnou zmínky bylo zvolení „kinového“ odboru,
Jeho předsedou byl zvolen učitel Mořic Tuscher, začalo se s budováním kina v hotelu Mičaník. Promítací přístroj byl zakoupen od
firmy AEG, provedeny stavební úpravy a 12. listopadu 1929
proběhla kolaudace. Poprvé se v kině, které dostalo jméno Vesmír,
hrálo 17. listopadu. Byl to film Poslední dny Pompejí. Operátor
kina, Emil Vyvijál, již před tím musel u Zemské politické správy
v Brně složit patřičné zkoušky. Kino bylo zprvu němé, zvukové
bylo zřízeno později.
Mimo promítání v kině se stále nacvičovala a hrála divadelní
představení, také se rozvíjelo loutkové divadlo pod vedením
Ondřeje Morisáka. Jednota mimoto pořádala mnoho dalších akcí.
V létě 1930 to byl například dětský den. Kronika uvádí: „Dne
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5. července pořádala jednota pro své žactvo dětský den v lipině pana
Josefa Matuly, vstupné 3,60 Kč. Z 30 kg mouky se napekly u pekaře
koláče, které byly pro děti, i k prodeji. Koupeno 20 kg uzenek [dnes
bychom řekli párků – poznámka autorky] a 5 kg vuřtů. Sousední
Rychaltice byly také pozvány.“
Členové Sokola se v říjnu 1930 oficiálně zúčastnili slavnostního odhalení pomníku padlým v 1. světové válce. Z večerního
představení v kině byl výtěžek věnován pomníkovému fondu.
Jednota uspořádala na výzvu župy sbírku pro nezaměstnané.
Po valné hromadě počátkem roku 1931 kronika uvádí údaje
o jednotě. Ta měla v té době 53 členů, starostou byl Emil Vyvijál,
čistého jmění vykazovala 21 655 Kčs. Jednota získala „vylepovací
právo“. Obdržela koncesi na jméno “Plakátovací ústav kina
Vesmír“, vylepováním plakátů byl pověřen Vilém Hrček
z Hukvald.
V následujícím roce se pilně nacvičovalo, na sletu v Ostravě
cvičilo 10 žáků, 5 dorostenců a 5 žen. Na IX. všesokolský slet do
Prahy jelo 14 cvičenců.
V roce 1933 kronika uvádí přípravu výstavby sokolského
hřiště. Domnívám se, že to bylo na prostranství pod hotelem
směrem ke hřbitovu. Tam bylo nutné pozemek odvodnit
a urovnat, posléze tam navézt hlínu. Členové Sokola přispěli
jednak finančně a také prací. Cílem bylo uspořádat na novém
hřišti veřejné vystoupení v srpnu příštího roku 1934. To se také
podařilo. Hřiště bylo vybudováno, pořadatelé připravili program,
zajistili občerstvení i tombolu. V kronice je psáno, že cvičilo 24
žaček, 16 žáků, 12 dorostenců a 12 dorostenek, 12 mužů a 12 žen.
Pomáhaly jednoty z Rychaltic a Drhnholce. Návštěvnost byla
velká. Sokoli také uspořádali další kulturní akce.
V roce 1936 byl starostou Sokola zvolen učitel Mořic Tuscher,
místostarostou Alois Vantuch z Dolního Sklenova. Jednota
požádala také o prodloužení licence na provoz kina a začalo se
uvažovat o vybudování kina zvukového, což však znamenalo
zajistit potřebné finance. Zvukové kino se podařilo uskutečnit
koncem roku 1937. O tohoto roku se kronika zmiňuje se smutkem
o mezinárodní situaci, také o smrti prezidenta T. G. Masaryka
i o zahájení branné přípravy. Nepolevilo však cvičení, ani kulturní
činnost.

majetkem jednoty. Nájem kina byl majitelem hotelu sokolstvu
ponechán, protože pro velkou návštěvnost přinášelo kino zisk.
Rok 1939 představoval další omezení cvičení, opět pro
vysoký nájem ze strany majitele hotelu Mičaníka. Zcela však
neustalo. V roce 1940 je v kronice záznam o pořádání lyžařského
kurzu mimo pro naše členstvo také pro jednoty z Fryčovic, Staříče
a Rychaltic. Konal se na pasekách pod Kazničovem pod vedením
Jindřicha Liberdy z Metylovic. To byla podle kronikáře neslýchaná
novinka. Také se znovu začalo každý týden hrát loutkové divadlo.
Pro cvičení byla upravena místnost ve škole. Cvičení obnovily
ženy. Situace se však v následujícím roce zhoršila.
V kronice se píše: „V neděli velikonoční dne 13. dubna 1941 je
rozpuštěna ČOS [Česká obec sokolská / poznámka autorky], její
majetek zabaven a funkcionáři se nesmí vzdálit z obce. Čekali jsme
to všichni, ale je to strašlivá rána. Pobíháme všichni jako slepí
a bezhlaví a zachraňujeme, kde se ještě co dá. Tajná německá policie
zatýká stovky lidí“. Pan Vlastimil Bůžek, který ze sokolské kroniky
psal o hukvaldském Sokole, uvádí, že kronika byla uschována
v čp. 30 na Horním Sklenově. Také to, že své životy během
německé okupace položili členové Sokola Václav Vantuch, Ludvík
Fojtík. Ladislav Ermis, Jan Ermis a Jan Morys.
Obecní kronika o činnosti Sokola v podstatě nepíše. Zmínka
je jen o jeho založení a účasti na odhalení pomníku padlým
v 1. světové válce.
Po skončení války v roce 1945 se na Hukvaldech dále cvičilo.
Fungoval i odbor divadelní. Po roce 1948 se tělovýchovná jednota
Sokol Hukvaldy se stala složkou Národní fronty.
V červnu 1952 se na Hukvaldech konal Sokolský den.
V kronice obce o tom sice není psáno, ale existují fotografie, které
pořídil a poskytl bývalému starostovi Petru Sobotkovi pan
František Nykl. Pochází z čp. 56 na Podoboří.

Rok 1938 byl podle záznamů v kronice ve znamení příprav
na X. všesokolský slet, a to i přes hrozbu okupace. V Praze nás
zastupovali za dorostence Antonín Sobotík a Jan Morisák ml.
Dále pak za muže Jan Morys, Jára Žák, Josef Sobotík, Ludvík
Fojtík, Jan Morisák st., František Sobotík a Oldřich Jalůvka.
Další události z doby okupace způsobily, že se nuceně
ukončila spolupráce jednotami v Drnholci, Štramberku, Příboře.
Mohla být zachována pouze se sousedními Rychalticemi.
V důsledku toho, že muži byli na vojně, byla cvičení omezena.
Také hoteliér Mičaník vypověděl nájem místnosti pro cvičení,
nářadí bylo přestěhováno na jeviště, které bylo rovněž jako nářadí
–9–
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Až v roce 1958 pisatel obecní kroniky Jan Matula píše: „Sokol
v r. 1955 téměř úplně nežil, jen několik si chlapců hrávalo na hřišti.
Mladí cvičitelé odešli na vojnu a starší se nemohli smířit s novým
duchem tělovýchovy, ustali úplně. V následujícím roce si někteří
v zimě zacvičili na nářadí v sále [rozumí se v hotelu – poznámka
autorky]. Pravidelná cvičení se nekonala. V roce 1957 Sokol uspořádal ples a z malého výtěžku se zakoupil stůl pro stolní tenis některé
sportovní potřeby. K uspořádání akademie nedošlo. Finanční
výpomoc ONV [Okresní národní výbor – poznámka autorky]
1.200 Kčs použita na zaplacení nájemného ze sálu. Teprve tento rok
se tělovýchova začíná formovat, cvičí všechny složky a uvažuje se
o veřejném vystoupení.“
V roce 1959 je v kronice zápis o zřízení tělocvičny v budově
čp. 2, což je bývalá škola L. Janáčka. V ní se cvičilo až do postavení nové školy, jejíž součástí je tělocvična. Začalo se v ní cvičit
v roce 1981.
RYCHALTICE
Údaje o Sokole v tehdy samostatných Rychalticích jsem
získala z práce pana Aloise Tomančáka. V Rychalticích byla tělocvičná jednota Sokol založena o osm let dříve než na Hukvaldech,
a to 1. května 1911. Zakladatel se jmenoval Bedřich Mičan. Byl
sirotek, kterého si vzal na vychování tehdejší starosta Jan Volný,
který bydlel na čísle 54. Jako učeň malířství v Místku začal cvičit
a stal se horlivým zastáncem sokolské myšlenky. Pro jednotu
získal nejen rychaltické občany, ale také zájemce ze sousedního
Hájova, Dolního Sklenova i Hukvald. Už v letech před první
světovou válkou byla pořádána veřejná cvičení. Během 1. světové
války činnost neustala a po válce se znovu ve větší míře obnovila.
Už v lednu 1919 se konala první valná hromada Sokola. Členů
bylo celkem 47. Náčelníkem byl pořád Bedřich Mičan, starostou
Sokola František Návrat, kterého v roce vystřídal Emil Tymel
z čp. 115. V roce 1932 byl starostou zvolen Antonín Škrovan
z čp. 81. Náčelníkem po Bedřichovi Mičanovi, který přešel do
nově vzniklého Sokola na Hukvaldech, se stal Ludvík Rožnovský
z čp. 50 (z usedlosti na kopci Juřeňák, dnes už zbourané). Po něm
tuto funkci zastával Karel Čajánek z Dolního Sklenova, následně
František Volný z čp. 52, po něm pak učitel Alois Tomančák. Uvádí
i jména vzdělavatelů. V obnoveném Sokole v roce 1919 to byl
Čeněk Rokos. Po něm byli vzdělavateli Alois Tomančák, Emil
Tymel, učitel Ladislav Talpa, v roce 1927 Adolf Matula z čp. 31,
v následujícím roce Jan Vajmar, obchodník z čp. 4, pak Emil
Tymel z čp. 115, František Volný z čp. 52 a v roce 1934 Vojtěch
Mičan z čp. 93. Sokolové chodili
cvičit nejdříve do hospody Na
Teplé, později do obecní hospody.
Hodně dlouho na obecní hospodě
byla tabule se znakem Sokola.
Domnívám se, že to bylo do
rekonstrukce hospody počátkem
60. let minulého století.

Řídící učitel Alois Tomančák ve své práci o historii Rychaltic
píše o zdařilém veřejném sokolském cvičení v roce 1919 na
zahradě u hostince Na Teplé. Bylo spojeno s dožínkami.
V průvodu jely alegorické vozy.
Od roku 1921 se cvičení a jiné akce přesunuly na zahradu
u obecního hostince a také do sálu.
Členové Sokola hráli ochotnické divadlo, podle pana Tomančáka to někdy bylo 6 představení ročně. Pod vedením učitele Josefa
Zátopka vznikl také hudební kroužek. Josef Zátopek zároveň učil
hře na dechové i smyčcové nástroje.
Když v obecní hospodě dosloužilo staré jeviště Národní
jednoty, spojily se síly a také finance k vybudování jeviště nového.
Na úhradě více než 14 tisíc korun se podíleli mimo sokoly a hasiče
i členové lidové strany a také Národní jednota. Vybudování jeviště
bylo také řešením nezaměstnanosti v době krize na počátku třicátých let. Jeviště bylo dokončeno v roce 1933 a prvým představením
byla divadelní hra Psohlavci. Pan Tomančák jako autora uvádí
Františka Fencla. Také je tam zmínka o tom, že podrobnosti
o činnosti rychaltického Sokola byly popsány v jejich kronice.
Bohužel nepíše, kdo kroniku psal a mně se bohužel nepodařil
o zjistit, zda se zachovala.
V roce 1934 psaní historie Rychaltic pan Tomančák ukončil
a já jsem se zde dočetla: „Podrobnější údaje o Sokole, který má dnes
zapsaných 46 členů, vychovává cvičením 19 členů, 18 dorostu a 70
žactva, tedy rodinu víc než 100 člennou, jsou obsaženy v jeho kronice
vlastní“.
Jako v sousedním Sklenově a Hukvaldech byl v době nacismu
Alois Tomančák, starosta Sokola, zatčen a v kontrakčním táboře
zahynul. Ve 2. dílu rychaltické obecní kroniky kronikářka paní
Jarmila Rokosová zaznamenala, že v letech 1955 až 1957 byl
předsedou TJ Sokol rychaltický zahradník Miroslav Matula.
Po připojení Rychaltic ke Sklenovu se začala psát obecní
kronika společná. Tělovýchovné jednoty však zůstaly nadále
samostatné. V 60. letech jsou v ní zápisy o činnosti Sokola velmi
stručné. Později se soustředily hlavně na údaje o brigádnické
činnosti členů, to bylo zvelebování vlastního zařízení a také čištění
mlýnského náhonu, což byla vlastně záležitost fotbalistů.
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Ke spojení Sokola Sklenov a Rychaltice došlo až na valné
hromadě dne 1. srpna 1978. Dobudováním areálu základní školy
a otevřením tělocvičny byla dána možnost cvičení v několika
odborech základní rekreační tělovýchovy.
Docela velká pozornost je věnována zápisům o konání spartakiád. Zda u nás byla prvá spartakiáda v roce 1955, jsem v kronikách nenašla. Ve společné obecní kronice není ani psáno
o 2. spartakiádě v roce 1960 a o 3. v roce 1965.
V roce 1974 začal nácvik na spartakiádu čtvrtou, a to ještě
v mini tělocvičně hukvaldské základní školy – bývalé školy Leoše
Janáčka. Cvičiteli byli Vlastimil Bůžek – muži, Mirka Holubová
– ženy, Jana Elbelová – žačky. Místní spartakiádu v roce 1975
pořádala TJ Sokol spolu se základní školou a rodičovským sdružením. Na hřišti pod hukvaldským kopcem bylo možno shlédnout
7 vystoupení. Svou skladbu předvedli také rodiče s dětmi. Naši
cvičenci cvičili také na okrskové spartakiádě v Brušperku a na
okresní spartakiádě ve Frýdku-Místku. Do Prahy na celostátní
spartakiádu jelo 6 žen.
Dne 1. srpna 1978 se sloučila TJ Sokol Hukvaldy s TJ Sokol
Rychaltice. V té době proběhla i výměna členských průkazů.
V roce 1979 začala příprava na V. celostátní spartakiádu v roce
1980. Nácvik skladby žen vedla Dagmar Blahutová, skladbu mužů
nacvičil Josef Bujnoch. Žákovské skladby nacvičily učitelky
zdejší základní školy. Nejmenší děti z mateřské školy si zahrály

pod vedením učitelky Irmy Slívové. Na místní spartakiádě spolu
s našimi muži cvičili členové TJ Sokol Fryčovice, spolu
s ženami to byly cvičenky ze Staříče. Se školáky vystoupili žáci
fryčovické školy. Na celostátní spartakiádě cvičilo našich 12
a mužů a 12 žen.
Nácvik spartakiádních skladeb na VI. celostátní spartakiádu
probíhal už v tělocvičně nové základní školy. Podle záznamu
v kronice probíhal nácvik žákovských skladeb mimo vyučovací
hodiny a byl tehdy o ně mezi dětmi velký zájem, hlavně starší
žákyně skladbu Poupata cvičily s velkým nadšením. Obecní
kronika dost podrobně popisuje průběh místní spartakiády, která
byla v neděli 11. května. Bohužel jí nepřálo počasí, poslední
skladba, kterou cvičily ženy, už byla doprovázena deštěm. Cvičilo
celkem 575 cvičenců, z toho 240 místních, zbytek byla výpomoc
z jiných škol a organizací. Naši cvičenci vystoupili na místní
spartakiádě ve Fryčovicích, na okrskové spartakiádě v Brušperku
a na okresní ve Frýdku-Místku. Na celostátní spartakiádu v Praze
odjelo celkem 9 mužů, 11 žen a 5 cvičenek výběrové skladby
„Ženy – dorostenky“.
Určitě by za obsáhlejší zprávu stály ostatní aktivity v rámci
Sokola v současné době, ať už jde o cvičení v tělocvičně, tenis,
volejbal, v neposlední řadě pak fotbal.
Karla Klečková, kronikářka obce

DOTACE
ROZŠÍŘENÍ VODOVODU V KRNALOVICÍCH
v letním období k nedostatku vody. Obyvatelé tuto situaci většinou
řeší dovozem vody v kanystrech a nákupem pitné vody z obchodů.
V této lokalitě je plánovaná další výstavba rodinných domů, které
by také časem mohly být na tento vodovodní řad napojeny.

V červnu 2016 byla k obci Hukvaldy po několikaletém jednání
připojena část Krnalovic, která až doposud patřila pod obec
Fryčovice. Téměř ihned se začaly řešit problémy s nedostatkem
vody v této nové místní části.
V Krnalovicích, které nyní celé patří do katastrálního území
Rychaltice, žilo tehdy ve 26 rodinných domcích 87 obyvatel. Část
Krnalovic (7 domků) je zásobováno pitnou vodou z jímacího
území Krnalovice, které zároveň slouží jako zdroj pro sousední
obec Fryčovice, ale zbylých 19 domů je bez zásobování pitnou
vodou z veřejné vodovodní sítě a jsou zásobovány z lokálních
zdrojů – studní, které je nedostatečné a často dochází zvlášť

V roce 2016 byl v této lokalitě vybudován Biskupstvím ostravsko-opavským vodovod, který řeší pouze připojení stavebních
parcel určených k výstavbě nových rodinných domků.
Obec Hukvaldy zadala na podzim 2016 zpracování projektové
dokumentaci „Rozšíření vodovodní sítě v Krnalovicích“
Ing. Miloslavu Klichovi, která byla autorizována Ing. Janem
Golembiovským – autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby. Stavební povolení bylo vydáno dne 4.12.2017
právní moc nabylo 19.12.2017.
V lednu 2018 byla podána žádost o dotaci z Moravskolezského
kraje, z programu „Drobné vodohospodářské stavby“ s názvem
„Rozšíření vodovodní sítě v Krnalovicích“.(podmínkou žádosti
o dotaci bylo nabytí právní moci stavebního povolení k 19.1.2018,
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což byl poslední termín odevzdání žádosti o dotaci). S touto
žádostí jsme byli úspěšní. V dubnu 2018 bylo vyhlášeno výběrové
řízení na zhotovitele, nejvýhodnější nabídku podala firma
Beskydská vodárenská z Ostravy za částku 2 206 830,10 Kč vč.
DPH (původní projektová cena činila 2 903 019 Kč včetně DPH)

- větev C o délce 199 metrů je na pozemku parc.č. 1807/1
napojena na stávající vodovod DN 80 PE a na pozemku parc.
č. 1776 je řad ukončen odvzdušněním a odkalením.

Samotná stavba byla dokončena na podzim 2018. Zatím se
vyřizuje kolaudační souhlas, jehož vydání zdržovala dohoda
s Biskupstvím ostravsko – opavským a se Severomoravskými
vodovody a kanalizacemi, které budou provozovateli nového
vodovodu.

- větev E o délce 58 metrů je napojena na větev C a na pozemku
parc.č. 1550 je řad ukončen odvzdušněním a odkalením.

Navržený vodovodní řad je členěn do 5 vodovodních větví:

- větev D o délce 174 metrů je napojena na větev C a na
pozemku parc.č. 1550 je řad ukončen odvzdušněním a odkalením

Celkové náklady na stavební práce činily 2 206 829,46 Kč,
projektová dokumentace + výběrové řízení a správní poplatky
225 200 Kč, stavební a technický dozor 157 300 Kč. Dotace
z Moravskoslezského kraje byla vyplacena ve výši 1 513 686,15 Kč.

- větev A o délce 290 metrů je napojena na stávající vodovod
DN 70 PE, který je v majetku Biskupství ostravsko-opavského.
Navržený vodovodní řad je na pozemku parc.č. 1555/2, k.ú.
Rychaltice ukončen podzemním dvojčinným hydrantem.
- větev B o délce 338 metrů je napojena na větev A a na
pozemku parc.č. 1834 je ukončena podzemním dvojčinným
hydrantem.

Ivana Hrčková
místostarostka

ŠKOLA
ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
A MATEŘSKÉ ŠKOLE LEOŠE JANÁČKA HUKVALDY.
Léto pomalu končí a dětem opět nastává doba plnění školních
povinností. V průběhu měsíce července škola poskytla zázemí
pro pořádání příměstských táborů v rámci projektu „Příměstské
tábory v Pobeskydí“. V srpnu se malovalo, opravovalo, natíralo
a uklízelo tak, aby děti přišly do pěkného, příjemného prostředí
a měly tak co nejlepší materiální podmínky pro vzdělávání. Prováděly se úpravy v kabinetech tak, aby měli svá místa noví
pedagogové.
K 1. 9. 2019 máme v základní škole zapsáno 207 žáků
+ 8 žáků, kteří jsou ve škole zapsáni, ale plní povinnou školní
docházku v zahraničí. Máme celkem 11 kmenových tříd.
V mateřské škole je naplněna kapacita – 81 dětí. Do školní družiny
je zapsáno 100 dětí (4 oddělení). Ve školním klubu (kroužky)
očekáváme zapojení minimálně 50 dětí.
Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu žáků, změně financování
regionálního školství od 1. 1. 2020, navýšení kapacity školní
družiny a společnému vzdělávání (inkluzi) se také zvyšuje počet
zaměstnanců školy. V letošním školním roce bude děti vyučovat
17 učitelů v základní škole a 8 učitelek v mateřské škole. Konverzaci v anglickém jazyce v pátých až devátých ročnících povede
jednu hodinu týdně rodilá mluvčí. Ve školní družině budou
pracovat 4 vychovatelky. K dětem se speciálními vzdělávacími

potřebami školská poradenská zařízení přiznala 4 asistenty
pedagoga. Provozních zaměstnanců, včetně jídelny a obecní
knihovny je 18. Ne všichni zaměstnanci mají 100% úvazky. Ve
školním klubu budou navíc pracovat vedoucí kroužků z řad učitelů
i rodičů.
V letošním školním roce jsme vyšli vstříc rodičům a prodloužili provoz mateřské školy a školní družiny od 6:00 hod.
Vzdělávání bude probíhat v souladu s Rámcovým vzdělávacím
programem pro základní vzdělávání, školním vzdělávacím
programem „Držím se kořenů života a rostu“.
Žáci se budou moci, jako každoročně, zúčastnit mnoha
školních a mimoškolních aktivit, soutěží a olympiád. Plavecký
výcvik a lyžařský výcvik jsou již samozřejmostí. Budeme se také
účastnit testování SCIO a SCATE, abychom získali zpětnou
vazbu, jakých znalostí a dovedností naši žáci dosáhli.
Pokračovat budeme také v projektu Rozvoj komunitní školy
Hukvaldy (Šablony II), hrazeného z EU a MŠMT – čtenářské
kluby, kluby deskových a logických her, práce s tablety, projektové
dny a další vzdělávání učitelů.
Škola se, spolu s obecní knihovnou, která je součástí školy,
podílí na aktivitách projektů Místního akčního plánu Frýdek
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-Místek II, a to hlavně v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti
žáků.

projektu je další vzdělávání vedoucích pracovníků v oblastech
rozvoje školy.

Od letošního roku je vedení školy zapojeno do dvouletého
projektu SRP (Strategické řízení a plánování ve školách
a územích) České školní inspekce, Národního institutu dalšího
vzdělávání a Místního akčního plánu. Jednou z klíčových aktivit

O průběhu vzdělávání a aktivitách školy budeme v Občasníku pravidelně informovat.
Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy

PLÁNOVANÉ AKCE VE SPOLEČENSKÉM SÁLE ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY
LEOŠE JANÁČKA HUKVALDY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OD 7. 9. 2019
Kontaktní osobou ze strany školy je ředitelka školy Mgr. Alena Lévová, tel. 724 217 985, e- mail: info@zshukvaldy.cz
Seznam je průběžně aktualizován.
Pondělí
Úterý
Středa

17:00 – 18:30 hod. předsálí – cvičení žen ASPV (S. Kornetová)
16:30 – 18:30 hod. zkoušky kapely Markéta a její mufloni (M. Ševčík)
19:30 – 21:30 hod. taneční pro pokročilé (Z. Šfolfová)
18:30 – 20:00 hod. předsálí – cvičení žen ASPV (D. Maťová)

TERMÍN

AKCE

KONTAKTNÍ OSOBA

25. 10. 2019

Lampiónový průvod, program pro děti (Sdružení rodičů a škola)

Petr Červinka

Po 4. 11. 2019

Setkání lesníků Biskupství ostravsko-opavského

Milan Koutný

So 23. 11. 2019

Mikulášský večírek

Martin Vicher

Čt 28. 11. 2019

Rozsvícení vánočního stromu (Sdružení rodičů a škola)

Alena Lévová, Pavel Reisig

So 11. 1. 2020

Hudební festival „Hukvaldský potlach“

Slávek Koval, Petr Kuča

So 18. 1. 2020

Ples Myslivecké sdružení Hukvaldy

Lubomír Brunclík

So 25. 1. 2020

Karneval mateřské školy

Vlaďka Jalůvková

So 8. 2. 2020

Ples TJ Sokol Hukvaldy

TJ Sokol

So 15. 2. 2020

Karnevalový rej pro dospělé

Saša Reková

So 22. 2. 2020

Pochování basy SDH Rychaltice

Ivan Rožnovský

Pá 13. 3. 2020

Ples SDH Hukvaldy

Lukáš Strakoš

So 25. 4. 2020

Turistický večírek

Jiří Strakoš

Pá – Ne 8. – 10. 5. 2020 Firemní akce BEWIT
Po 1. 6. – Út 30. 6. 2020

Jiří Černota

V případě nepříznivého počasí pronájem prostor na produkce Mezinárodního
Jaromír Javůrek, Ondřej Sikora
hudebního festivalu Leoše Janáčka

Nejsou zde uvedena jednání obecního zastupitelstva, samostatné akce školy a pronájmy na zkoušky místních hudebních skupin.
Může dojít ke změnám termínů, zodpovědných osob a k nahlášení dalších pronájmů ve společenském sále.
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PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V POBESKYDÍ – TŘI TÝDNY TÁBORŮ NA HUKVALDECH

Tábory byly 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 čtyřech obcích Pobeskydí.
Děkuji manažerce projektu Ing. Krystyně Novákové za vynikající spolupráci.
Koordinátorem projektů a základnou pro účastníky na
Hukvaldech byla Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka.
Každý týden byl tábor s jiným zaměřením – snaggolfový,
keramika, hasičské sporty a polytechnika. Počasí přálo, a proto
většina aktivit mohla být realizována ve venkovním prostředí.
Velké poděkování patří všem vedoucím. Byli to: Kateřina
Větřilová, Lenka Stiborková, Marcela Jašková, Jitka Janošková,
Markéta Máchová, Magdaléna Mlčochová, Jan Koch, Lenka
Kochová, Dalibor Rojíček, Markéta Čajánková a Adam Bátrla.
A jak viděli tábory vedoucí, děti a rodiče?
VÝTVARNÝ TÁBOR OČIMA DĚTÍ
Tábor se mi moc líbil. Když bude tábor i příští rok, tak zase
přijdu. Líbilo se mi úplně všechno. V pondělí jsme skládali origami
a vyráběli keramiku. V úterý jsme zdobili květináč ubrousky, ve středu
jsme barvili trika a odpoledne skákali v hradu. Ve čtvrtek jsme barvili
hrníček a dělali jsme obrázek na sklo. V pátek jsme barvili keramiku
a pletli klíčenky a pak jsme se loučili. Paní učitelky byly moc hodné
a milé
Vali Č.
Mně se líbilo všechno a jsem ráda, že jsem tu byla. Nevěděla jsem
hodně věcí a teď to vím.
Elenka K.
Nejvíc se mi líbily techniky kumihimo a origami. Nejlepší
výtvor byl vatový strašák.
S. Strakuľa
Tenhle tábor byl dobrý. Nejvíc mě bavilo dělat ubrouskovou techniku.
Naučila jsem se skládat origami. Strašně mě to tu bavilo.
Vali Kollerová
Bavilo mě vyrábět klíčenku. Super byl skákací hrad. Všechno
bylo super. Podle mě by měl být tábor i příště.
Ema N.

Na táboře se mi líbilo všechno, nejvíc malování obrázků na sklo.
Umím skládat origami, malovat na tričko a spoustu jiného.
Nela N.
Nejvíce se mi líbilo malování obrázku na sklo, malování na
hrneček, vyrábění keramiky a kumihimo.
Denča
Velké poděkování p. učitelkám Katce Větřilové, Lence Stiborkové
za uspořádání a organizaci výtvarného kroužku pro naše děti.
Mé dvě dcery byly z tohoto týdenního kroužku nadšeny. Každý den
se seznamovaly s jinou výtvarnou technikou, kterou pro ně i ostatní
děti měly paní učitelky připraveny. Týdenní program byl připraven
na 100%.
Za dcery Adélku a Denisku ještě jednou MOC DĚKUJEME.
Rodiče Andrea a Mirek.
Vážená paní ředitelko,
dovolte mi Vám tímto poděkovat, za to, že jste naši školu přihlásila do projektu příměstských táborů. Díky Vám a této možnosti jste
nám rodičům velmi pomohla a zjednodušila dva měsíce prázdnin,
které jsou pro nás noční můrou.
Velký dík patří i všem, kteří našim dětem zajistili pestrý
a zajímavý program, naučili je nové techniky, hry a připravili jim
mnoho krásných chvil a zážitků.
Letos poprvé jsme využili možnost všech tří táborů a mohu
s čistým svědomím prohlásit, že dcera byla naprosto spokojená
a nadšená.
Ráda bych tady přidala její vyprávění a shrnutí táborů.
První tábor, kterého se zúčastnila byl tábor výtvarný pod vedením
p.uč. Větřilové a p. uč. Stiborkové. Jejich zásluhou si děti vyzkoušely
mnoho technik. Každý den byl pro ně nová výzva. První den se učily
pracovat s keramickou hlínou, tvořily kachle a modelovaly kočky.
Odpoledne zkoušely z papíru origami. Druhý den jim přinesl techniku
decoupage květináčků a k nim i dekorativní zápichy v podobě
krásných strašáčků. Na středu se těšily moc, i když byl den nabitý
tvořením triček pomocí batiky, měly na odpoledne slíbený skákací
hrad, kde se všichni mohli pořádně vyřádit. Čtvrtek se proměnil
v duchu malování. Všechny děti tvořily hrnečky a dělaly si výzdobu
třeba na okno. Poslední den dodělávaly keramické výrobky glazurou
a drátkovaly. A protože byly děti moc šikovné, celý týden se stačily
ještě venku vyskákat a zahrát si různé hry. Týden uběhl jako voda
a doma přibylo mnoho krásných výrobků.
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Eliščino vyprávění o druhém týdnu.

GOLFOVÝ TÁBOR 8. – 12. 7. 2019

Hned po víkendu nastal bláznivý týden. Proč bláznivý? Venku
bylo sluníčko a my byli pořád mokří? Jak je to možné? Protože tábor
byl hasičský pod vedením Honzy Kocha. Povídali a učili jsme se
o první pomoci, Honza nám vyprávěl a popisoval, jak vypadá opravdový zásah hasičů a jak to všechno probíhá. Připravoval pro nás
různé soutěže a hry, hledali jsme v oboře poklad, který byl dobře
ukrytý a taky jsme se učili jak přežít v lese. Nezapomněl nás vzít taky
do hasičské zbrojnice na Hukvaldech. Tento týden měl více lákadel
a my nevěděli, na co se více těšit, jestli na skákací hrad, na voňavou
pěnu, ve které jsme se brouzdali, či na vodu. Týden byl hodně náročný
a byli jsme unaveni, ale spokojení a šťastní. Třetí tábor byl polytechnika. Že nevíte, co to obnášelo? Já taky ne, a tak jsem šla se smíšenými
pocity. Hned ve dveřích jsem uviděla Markétku Čajánkovou a Adama
a přestala jsem se bát. Dílny ve škole, ve kterých jsme se pohybovali,
jsou lépe vybaveny než má náš tatínek (ale to mu nemůžeme říct).
Koukala jsem, s čím vším se dá pracovat. Věděli jste, že děti v našem
věku umí pracovat s pilou, frézou, vrtačkou a pájkou? V tom týdnu
jsme toho hodně stihli, vyráběli jsme rybářské pruty a rybičky,
skládali rubikovy kostky, vyráběli rakety, které měly opravdické
raketové motory a snažili jsme se je vystřelit až do vesmíru, tvořili
a tiskli na 3D tiskárně, dělali pokusy s vajíčky, která jsme shazovali
z druhého patra. Nesměla se rozbít. Tento pokus moc nevyšel :-) asi
jsme měli zlobivá vajíčka, jezdili jsme s auty na dálkové ovládání přes
námi vyrobené překážky a mnoho dalších věcí. Taky jsme nezapomněli být venku, hrát nové hry, které jsme neznali. Samozřejmě byl
i skákací hrad. To všechno a ještě něco navíc jsme stihli v tomto
krásném týdnu.

Dvacet dětí se sešlo na příměstském golfovém táboře při ZŠ
a MŠ na Hukvaldech druhý týden v červenci díky projektu MAS
Pobeskydí. Sportovní tábor byl zaměřen na SNAG golf – pro
začátečníky, kdy se děti naučily základní údery a mohly si je
vyzkoušet i na golfovém hřišti na Hukvaldech.
Program byl pestrý, aby se děti nenudily, začali jsme SNAG
golfem a sportovními aktivitami, další den jsme navštívili golfové
hřiště na Hukvaldech a vyzkoušeli jsme si golf na cvičných
plochách, ve středu jsme pilovali SNAG a dovršili to na skákacím
hradu, kdy děti této příležitosti plně využily, ve čtvrtek jsme šli
na Větřkovickou přehradu, kde plavali někteří odvážlivci a po
návratu jsme pilovali SNAG, hráli hry – překážkové dráhy, biatlon,
štafety a spoustu dalších aktivit. V pátek jsme prověřili síly na
miniturnaji ve SNAGU a nakonec jsme hledali poklad, který jsme
si museli zasloužit splněním různých úkolů.
Děti byly hravé, aktivní a veselé a jejich reakce:
Nejvíce se mi líbilo úterý na golfovém hřišti.
J. Jašurek
Mně se líbilo všechno, co jsme na táboře dělali.
J. Rezáková
Nejvíce se mi líbil volejbal.
Š. Nahodil
V pondělí to bylo super a taky skákací hrad super.
K. Oralová

Byly to úžasné tři týdny nabité novými zážitky, opravdu jsme se
nenudili a byli moc spokojeni. Chtěly jsme závěrem ještě všem
poděkovat za opravdu 3 krásné týdny.
Eliška a Šárka Szijjártó
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
V letošním roce MAS Pobeskydí ve spolupráci se Základní
školou a Mateřskou školou Leoše Janáčka Hukvaldy pořádala již
druhý ročník příměstských táborů. Nabídka těch letošních byla
opravdu různorodá. Děti si mohly vybrat tábor výtvarný, golfový,
hasičský nebo polytechnický.
Naše Julie si vybrala golfový tábor. Musím pochválit vedoucí
tohoto tábora, které připravily dětem opravdu zajímavý program.
Děti se nevěnovaly jen SNAG GOLFU a hrám na hřišti školy, ale
navštívily i místní golfové hřiště, kde se učily jak správně odpalovat
míčky. Za zmínku stojí i výlet na přehradu či zajištění skákacího
hradu, který měl velký úspěch, a to nejen u těch nejmenších.
Velké díky patří paní ředitelce a celému organizačnímu týmu za
vynikající přípravu táborů. Už teď se těšíme na příští rok.
Olga Rezáková

V úterý jsme byli na golfovém hřišti a bylo to super.
					

S. Jurečka

Největší zlatíčko byl Šimon a největší drsoň Matěj, když mi
pomáhal hlídat děti při turistice, tak drsně popoháněl opozdilce.
Nejlepší byla hra s kartami a největším zdržováním bylo čůrání.
B. Nováková
V pondělí to bylo dobré, v úterý na golfovém hřišti super, středa
golf a hrad, čtvrtek přehrada, kde jsme šlapali pěšky, v pátek byl
turnaj. Všechno se mi líbilo.
A. Kubešová
Tábor byl plný skvělých her a aktivit a vůbec jsem se nenudila,
taky jsem poznala nové kamarády.
E. Jašková
Co je to vůbec SNAG golf? SNAG je samostatná hra
a pohybová aktivita, která připomíná golf.
Zkratka SNAG = „Starting New at Golf“
Poděkování patří všem dětem, které spolupracovaly a bavily se, majitelům Golfu Hukvady manželům Bartulcovým
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za poskytnutí prostoru a míčků, paní Liboskové za sponzoring – Děkujeme Marcela Jašková a Jitka Janošková
Projekt je tříletý, a tak v roce 2020 budou tábory opět pokračovat. Rodiče budou včas informováni o nabízených zaměřeních
jednotlivých turnusů.

MAS Pobeskydí z.s. již připravuje nový projekt na příměstské
tábory v dalších letech. Vzhledem k pozitivnímu ohlasu dětí
i rodičů se do projektu opět zapojíme.
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Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy,
koordinátorka projektu příměstských táborů na Hukvaldech
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KNIHOVNA
OBECNÍ KNIHOVNA INFORMUJE
KNIHOVNA NEZAHÁLÍ ANI V LÉTĚ
Po období letních prázdnin, kdy byl provoz knihovny zkrácen
na dva dny v týdnu, jsme se opět vrátili k běžné provozní době.
I přes léto si cestu do knihovny našlo mnoho z vás a dokonce nás
navštívily děti z farního tábora, které tu pátraly po kouzelných
měšcích a odpočívaly před úmorným vedrem při sledování
pohádky, protože knihovna přece není jen o čtení, ale také o pohodovém trávení volného času.
S novým školním rokem opět rozjíždíme již známé projekty
– Knížka pro prvňáčka a Bookstart – S knížkou do života, který
provozujeme v rámci Knížkohrátek. Čtenáře jistě potěší velká
zásilka knih, která přišla v srpnu z projektu Česká knihovna, jsou

to knihy českých autorů, jak už název napovídá, a nepochybně si
vyberou děti i dospělí. Průběžně také zařazujeme všechny knihy,
které nám čtenáři i nečtenáři darovali a velice za ně děkujeme,
poslední dobou se v darech objevuje spousta nových titulů.
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
V říjnu také spouštíme nový semestr univerzity třetího věku.
Tentokrát jsme se dohodli na tématu Cestování – co jste možná
nevěděli. Kurz je opět určen všem, kteří mají nárok na starobní
důchod, a cena semestru (tedy 6 přednášek) je 300Kč. Začínáme
již ve čtvrtek 10. 10. 2019, v 9:00 v knihovně. Přidat se můžete
ještě i 24.10.
			
Markéta Kološová, knihovnice
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FOTBAL
80 LET KOPANÉ NA HUKVALDECH (1939 - 2019)
V rámci oslav 80 let kopané na Hukvaldech, které připadají
na letošní rok, se rozhodl současný výbor kopané s ohledem na
plánovanou sokolskou akci při příležitosti 100 let oslav TJ Sokol
Hukvaldy, že se nebude pořádat velkolepé oslavy, ale bude slavit
hlavně sportem. Poté, co se po sezóně muži úspěšně udrželi
v okresním přeboru a dorostenci se ve své první sezóně v okresním

přeboru na jaře stále zlepšovali, začaly se plánovat další akce.
Stará garda pozvala na pátek 21.6.2019 spřátelený klub ze
Slovenska - Kometu Prešov. Oba týmy obvykle "velký" fotbal již
nehrají, ale na hřišti to nebylo znát. Pěkné fotbalové akce, nasazení
a hodně gólů okořenilo celé utkání. Úspěšnější byl nakonec
domácí tým, který vyhrál 4:2.

MINI CUP 2019
Vrcholem „sportovních“ oslav měl být turnaj jednotlivých
částí Hukvald a slavit osmdesátiny v kolektivu fotbalových fandů,
příznivců a sportovců oddílu kopané. Výbor proto navázal na
historicky nejúspěšnější turnaj v kopané na Hukvaldech, který
se každoročně konal od roku 1974 do 1996 a který byl zakladateli
inspirován turnajem v Brazílii (1972). Mini cup.

V průběhu června a července se začala rodit skladba jednotlivých týmů a vše nasvědčovalo tomu, že se turnaj podaří zorganizovat. Jako vedlejší program byly naplánovány soutěže pro děti,
král střelců pro dospělé a také poděkování nominovaným činovníkům, kteří své jméno dlouhodobě spojili s místním fotbalovým
klubem. A 10.8.2019 v 10.00 hod to vypuklo!
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Po 23 letech tak opět změřily své síly týmy Horního Sklenova,
Dolního Sklenova, Hukvald a Rychaltic. Celkem se sešlo 61 hráčů!
Hrálo se mezi velkými čtverci, branky byly o velikosti 5x2m. Hrálo
se v rozestavení 8+1 na dva poločasy po 15 min. Již po prvním
utkání se začal jevit jako mírný favorit tým z Rychaltic, který
porazil v prvním utkání Hukvaldy 2:1. Následně se utkaly oba
Sklenovy a po remíze 1:1 se kopaly penalty, v nichž byl úspěšnější
Dolní Sklenov (4:3). Další zápas byl mezi Hukvaldami a D. Sklenovem. Hukvaldy, k překvapení všech, prohrály 0:1. Poté
H. Sklenov dostal “búra“ od Rychaltic 0:5 a také čtyři góly inkasoval od družstva Hukvald 0:4. Do tabulky tak už chybělo jen
zapsat poslední zápis a už se začalo spekulovat o budoucím vítězi

V pomyslném finále se utkaly doposud neporažené týmy
Rychaltic a Dolního Sklenova. Pěkný fotbal plný bojovností,
osobních soubojů i pěkných fotbalových akcí se nakonec rozhodoval až v penaltovém roztřelu, neboť základní část skončila
nerozhodně 2:2. Pevnější nervy a přesnější mušku měl nakonec
tým Dolního Sklenova, který se stal se sedmi body celkovým
vítězem. Na druhém místě skončily také se sedmi body Rychaltice, ale s horším vzájemným zápasem, třetí byly se třemi body
Hukvaldy a poslední tým Horního Sklenova získal jeden bod.

Dolní Sklenov – vítězný tým
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Tak zase za rok u Mini cupu.

Nejlepší střelec turnaje - Vojtěch Lyčka, 4 góly
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Rychaltice

Hukvaldy

– 24 –

Horní Sklenov

Za dlouhodobou činnost pro klub byli oceněni...
zleva: Rožnovský Alois, Bůžek Zdeněk, Hubeňák Zdeněk, Sobotík František, Dryják Miroslav, Válek Ivo, Sasín Tomáš. Oceněni byli
také Štefek Antonín a Šlosar Pavel, kteří však nebyli přítomni.
Za oddíl kopané Petr Giergiel
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SKAUTI
TÁBOR OSLAVICE 2019 (6.7.-20.7.)

Kluci a holky z hukvaldského a šlapanického Druhého oddílu
Junáka se zúčastnili letního tábora. Ti mladší prožili 14 dní uprostřed přírody v údolí řeky Balinky, starší děti zde tábořily celé tři
týdny. Nejednalo se přitom o žádnou malou skupinku, bylo nás
80 dětí a přes 30 vedoucích. Když se za námi na víkend přijeli
podívat a do programu zapojit i naši nejmenší členové mezi 4 a 6
lety, bylo nás už 120! Jak to na takovém skautském táboře vypadá?
To bychom vám rádi představili v následujících řádcích.
Tak předně je to velká romantika. Na začátku je ale tvrdá
práce. Přijíždíme na louku, kde není vůbec nic. Přivážíme si
náklaďák plný podsadových stanů, tyčí na indiánské stany týpí
a dalšího vybavení. Než si začneme stavět stany, ve kterých
budeme spát, musí vždy prvně stát společné stavby. Kluci,
ale i spousta holek, se v těchto prvních dnech ohání pilou,
sekerkou, vážou desítky vazeb z provázků a pod jejich rukama
roste jejich domov na příští týdny. Během “stavěčky” je i čas se
jít vykoupat nebo si zahrát nějakou hru. Stavěčka trvá týden.
O víkendu přijíždí mladší osazenstvo tábora a údolí zalije hned
první večer záře táborového ohně. U toho se všichni dozvídají
téma celotáborové hry - letos to byli Vikingové.

sežrat, kdyby se něco nepovedlo. Po snídani probíhá úklid ve
stanech, stany se obodují a začne dopolední program. Můžou to
být etapy celotáborové hry, bojovka v lese, ale třeba i práce na
dřevě do kuchyně. Dopoledne většinou uteče jak voda a je tu oběd.
Kolem hangáru se v tu chvíli ozývá jen cinkání ešusů a misek,
z vedlejších hangárů, sloužících jako jídelny, se k vedoucím nese
spokojené pomlaskávání a smích. Vedoucí po obědě zasednou
k poradě, kde plánují program na dalších 24 hodin, děti se
odeberou na polední klid do svých příbytků. Mladší do podsad,
starší do týpí. Týpí jsme letos měli 16. Nejeden z kolemjdoucích
neodolal a pořizoval si fotky. Tolik týpí pohromadě se totiž jen

Každý den začínal budíčkem za zvuků kytary. Po nezbytném
ranním proběhnutí a rozcvičce následovala snídaně. Jídlo si na
táboře připravují děti samy pod vedením vedoucího služby. Kdy
se vám poštěstí připravovat jídlo pro stovku hladových strávníků?
Kdo z vás třeba v 16 letech vedl tým desetiletých kuchtíků? To
není sranda, to je panečku zodpovědnost! Nic se nesmí připálit,
jídla nesmí být ale ani málo, táborový lid by vám to dal hezky
– 26 –

tak nevidí. Většinou jsme i odpoledne věnovali etapám, na
koupání to vzhledem k chladnějšímu počasí moc nebylo. Jindy
měly družiny svůj program a dohromady jsme se sešli až u večeře.
Po večeři byl vždy táborový sněm. V největším týpí jsme všichni
ve skautských krojích zasedli kolem ohniště, probral se uplynulý
den a naplánoval ten následující. Večery bývaly zasvěceny sportovním aktivitám nebo zpívání u ohně. Po setmění se občas hrály
noční hry. Než byla vyhlášena večerka, mnoho mladších táborníků už spalo ve svých stanech příjemně unaveno programem,
kde na nudu nebylo místo. Na táboře jsme stihli navštívit i Kutnou
Horu a aquapark ve Žďáru nad Sázavou, nejstarší skauti i skautky
byli na vícedenním vodním puťáku na Sázavě a pěšky na Maštalích, starší skauti a skautky byli na pěších puťákách po českých
koutech (údolí řeky Doubravy, v Podyjí, v údolí řeky Oslavy).
Každý den nám sice nesvítilo sluníčko, ale myslím si, že by nikdo
neměnil, a že si všichni tábor užili. Je fajn vidět, že se i dnes
dokážou děti na tři týdny odpoutat od svých počítačů a mobilů.
Není třeba smutnit, že tábor skončil, v září se přece zase všichni
potkáme na schůzce v Myslivecké chatě a už za 11 měsíců je tady
další tábor! :-)
Za Dvojku
Petr Červinka – Uzel
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TÁBORY TROJLÍSTKU 2019
Pod hlavičkou Trojlístku jsme letos o prázdninách uspořádali
hned dva tábory. Chceme vám proto nabídnout krátký vstup
očima obou přípravných týmů.
Z POHÁDKY DO POHÁDKY V OKOLÍ HUKVALD
První ročník příměstského tábora se uskutečnil od 12. 8. do
16. 8. v místním Společenském centru v Rychalticích, z iniciativy
Ing. Drahoslava Budáka, v rámci činnosti spolku pro děti a mláděž
Sarkander z. s. Vedení tábora se ujala Martina Rašková spolu se
skupinkou mladých pomocníků a dobrovolníků z řad rodičů.
Tábor byl určen dětem v předškolním věku a pro děti navštěvující
1. třídu. Téma tábora bylo pohádkové a děti během týdne provázely různé pohádkové bytosti. Každý den je navštěvovali kouzelný
dědeček a babička, kteří jim napověděli pohádku pro daný den.
Počasí nám poměrně přálo, takže jsme většinu času strávili
venku. Podívali jsme se do obory, kde na nás u chaty Hubertky
čekala čarodějnice a za splnění úkolu dávala perníček ze své
chaloupky. Vyráběli jsme si také týmové vlajky, vymýšleli pokřiky,
malovali na trička a hráli spoustu her. Koncem týdne děti čekal

ještě jeden větší výlet, tentokrát na hrad Hukvaldy, kde na ně opět
čekala zlá ježibaba, která hrad začarovala a s ním také Šípkovou
Růženku, kterou musely děti najít a osvobodit. Poslední den
tábora už byla únava a vedro natolik úmorné, že se děti prošly
kolem řeky do knihovny, kde si odpočinuly při pohádce a mohly
pak hledat po knihovně kouzelné měšce, které si samy dozdobily.
Ty odvážnější děti mohly také přespat v teepee na farní zahradě,
kde si předtím zatančili na pohádkové zábavě v kostýmech
a následně splnily úkoly na všech sportovních stanovištích.
Z ohlasů dětí a rodičů soudíme, že měl tento počin velký
úspěch, děti se těší už teď na příští rok. Velké poděkování za vedení
celého tábora patří Martině Raškové, jejím pomocníkům, Katce
Porubové, která nám celý týden obětavě vařila, a také všem
rodičům, kteří nás zásobovali nejrůznějšími pečenými dobrotami
ke svačinkám. Děkujeme také manželům Janě a Petrovi Červinkovým za pomoc při stavbě teepee.
Markéta Kološová a Martina Rašková
BOJ ZA ZÁCHRANU NARNIE V PODHŮŘÍ JESENÍKŮ
Ranní mlhy, odpolední horko, večerní chládek, noční bouřka
i hvězdné nebe. To vše nás ve střídavém rytmu čekalo na letním
stanovém táboře. Spolu s 29 dětmi (převážně z prostředí farností
Rychaltice a Hukvaldy) jsme se tentokrát od 18. 8. do 24. 8. vydali
na skautskou táborovou základnu Pocheň v podhůří Jeseníků.
Zprvu plánovaný výcvik pro expedici Tajuplný ostrov se ale už
první večer zvrtl a my jsme při hledání vedoucí Markétky vstoupili
přes skříň do světa Narnie. Seznámili jsme se s faunem Tumnusem
a zakrátko nám bylo jasné, že do našeho světa nevede jiná cesta,
než skrz záchranu Narnie před telmarinskou hrozbou.
Na základě starého narnijského proroctví jsme se vydali
směrem k moři, vystoupali na vysokou (Andělskou) horu
a putovali nočním lesem za svitem hvězd). Stavěli jsme si úkryty
v lese, učili se ošetřit (obvázat) raněného, poznávat přírodu
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– např. stromy a rostliny nebo rozdělávat oheň. Přes všechny
zkoušky a překážky jsme nakonec dospěli až k závěrečné bitvě,
kde jsme rozmetali telmarinskou armádu. Lev Aslan, který Narnii
vládne, nás pak jmenoval správci narnijských vod, sopek, lesů,
zvířat a rostlin.
Mimo to jsme si vyzkoušeli snad všechny druhy narnijského
počasí (krom sněhu), koupali se v krásně čisté řece Opavě (hučící
jen pár metrů od naší základny) a na nočních hlídkách si děti
vyzkoušely, jakou hrůzu dokáže nahnat obyčejný ježek. Děkuji
všem vedoucím, kteří věnovali týden svých prázdnin nebo
dovolené farnímu táboru.
Ondřej Elbel

INFORMAČNÍ CENTRUM
KŘEST KNIHY SELSKÉ REBELIE NA HUKVALDSKÉM PANSTVÍ ROKU 1695

Zcela na úvod se představili
sourozenci Kapsiovi s písněmi Na
Fojtových lukách a Na hukvaldském zámku. Písně v jejich podání
měly velký úspěch a krásně navodily příjemnou slavnostní
atmosféru.

vzácné hosty a poděkovala sponzorům, kteří přispěli na vydání knihy,
jmenovitě pak obci Hukvaldy, městu
Kopřivnice, obci Kateřince, Trnávka
a Palkovice. Nezapomněla poděkovat
ani všem ostatním, kteří se na vzniku
knihy jakýmkoliv způsobem podíleli
a bez jejichž ochoty by kniha nikdy
nevznikla: Prof. PhDr. Miloni Dohnalovi, CSc. z katedry historie Ostravské
univerzity za odborný posudek původního rukopisu, PhDr. Františku
Schwarzovi, CSc., za překlady dobové
korespondence, PhDr. Karlu Chobotovi za zajištění části archivního materiálu, Janu Sykovi za doprovodné
ilustrace. Rostislavu Vojkovskému za
dobové rekonstrukce, Mgr. Petru
Houzarovi, DiS., Archivu města Brna,
Jiřímu Dufkovi, Moravské zemské
knihově v Brně, Muzeu Besk yd
Frýdek-Místek za umožnění nafocení
sbírkových předmětů a poskytnutí
archivních dokumentů, Mgr. et Mgr.
Peru Juřákovi, Martině Kučerové ZA
v Opavě, pob. Olomouc, Jiřině Švancarové MZA Brno, Stanislavu
Lapčíkovi ZA v Opavě, pob. Olomouc a Arcibiskupství Olomouc
za povolení a poskytnutí archivní dokumentace.

Úvodního slova a moderovaní celého odpoledne se pak ujala
paní Jaroslava Mižíková. Nejprve mezi námi přivítala všechny

(pokračování na str. 32)

V rodném domě Leoše Janáčka se
21.6.2019 uskutečnil slavnostní křest
knihy autorů Jiřího Tichánka a Miroslava Bittera - Selské rebelie na
hukvaldském panství roku 1695.
Kniha byla pokřtěna starostou obce
Hukvaldy, panem Mgr. Luď kem
Bujnoškem, za přítomnosti široké
veřejnosti i zástupců okolních obcí.
Slavnostní křest svou přítomností
ozvláštnili také členové Valašského
sboru portášů. Datum křtu knihy
– 21.6., nebylo vybráno náhodně
– v tento den nastává letní slunovrat
a chtěli jsme tímto datem odkázat na
románové zpracování tématu „Selských rebelií“ v knihách spisovatele
Bohumíra Četyny, kdy druhý díl jeho
románové tetralogie nese název
„Jednou za slunovratu“. Ale nyní již
přejdeme k samotnému slavnostnímu
křtu.
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Valašský sbor portášů Jaroslava Bitterová, Miroslav Bitter ml. Jiří Tichánek, Miroslav Bitter

(pokračování ze str. 29)
Následoval proslov pana Jiřího Tichánka, publicisty, regionálního historika a bývalého starosty města Kopřivnice. Ve svém
proslovu nám přiblížil obsah knihy a období, kterého se kniha
týká. Dozvěděli jsme se, že na hukvaldském panství proběhlo hned
několik povstání – roku 1639, 1643, 1673, 1675, 1695 a 1775.
Největší selské povstání však na hukvaldském panství proběhlo ve
dnech 26. 6. – 8. 7. 1695. Ve stejné době vrcholilo v jižních Čechách
povstání Chodů vedené Janem Sladkým – Kozinou. A právě téhož
roku se odehrála i jedna z největších selských rebelií na severovýchodní Moravě, resp. na jejím hukvaldském panství. Situaci nezlepšila ani žádost, kterou místní obyvatelé sepsali a odeslali olomouckému biskupovi.
Poslední ranou se stalo velké sucho, které kraj zasáhlo v červnu
1695 a způsobilo neúrodu. Sedláci odmítli robotní povinnosti,
opustili vesnice a v počtu asi 1500 se jich sešlo v oblasti zvané
Hraničky poblíž Kopřivnice. Po dva týdny vzdorovali výhrůžkám
i slibům vrchnosti, až nakonec (především kvůli absenci vedení
a nedostatku potravin) odešli domů s nadějí, že dojde ke zlepšení
jejich situace. Sliby vrchnosti ale byly plané, a tak se sedláci 16. – 17. 7.,
tentokrát už se zbraněmi, znovu shromáždili, opět na hranicích
panství u tzv. Váňova kamene. Po vojenském zásahu hukvaldského
hejtmana Maxmiliána Harasovského z Harasova s devadesáti
mušketýry hukvaldské hradní posádky část vzbouřenců byla
u Kopřivnice pochytána a 24 z nich dal Harasovský v okovech přivléct
na Hukvaldy do vězení. Ti potom po několika dnech byli převezeni
k soudu do Kroměříže. Vězení na hradě Hukvaldy, kde byli
ebelové umístěni, existuje do současnosti. Hrad sám, jakožto
majetek olomouckých biskupů, sehrál v této době svoji smutnou

úlohu. Stejně tak, jako její tehdejší hejtman, zpupný panský
úředník Harasovský, který zde zastával svoji funkci v období let
1690 – 1700.
Tradice odporu proti útlaku a bezpráví zde byly vždy pevně zakořeněny. Ať už v podobě husitských radikálů hukvaldských, přes
smutné události v průběhu třicetileté války, až třeba po velké kopřivnické stávky v roce 1905 a 1912.
Mnoho se na tuto smutnou dobu nedochovalo. Z hrdého sídla
hejtmana Harasovského zbyl polorozbořený hradní palác, zdejší
vězeňské kobky byly přebudovány na šatny, zbyly jen zažloutlé listiny
dobové korespondence mezi hradním hejtmanem, olomouckým
biskupem, přerovským krajským hejtmanem i císařem ve Vídni.
A jak už to obyčejně bývá, jména vůdců rebelie se postupem doby
vytratila a zbyly jen kusé informace o hradním hejtmanovi, který
došel spravedlivé odplaty po přepadení zbojníky.
Po velmi zajímavém a poutavém proslovu pana Tichánka opět
vystoupili sourozenci Kapsiovi. Tentokrát s písní Černá vlna na
bílém beránku a Mám já ženu šikovnů. Své vystoupení zakončili
Hašlerovou písní - Ta naše písnička česká.
Nyní se ujal slova pan Miroslav Bitter, který se ve svém
projevu zaměřil na samotný průběh vzniku knihy – od textu,
ilustrací, map, dohledávání a zpracování archivních materiálů kdy autorům byly základním pramenem dobové listiny uložené
v Zemském archivu v Brně, kde se uchovala korespondence mezi
olomouckým biskupem Karlem II. z Lichtenštejna, krajským
hejtmanem Františkem z Oppersdorfu, zemským hejtmanem
Kolowratem – Libštejnským, resp. Brněnským guberniem
a císařem Leopoldem II, až po shrnutí přínosu knihy pro čtenáře.
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Po proslovu nás krásným hudebním doprovodem potěšil
také pan Stanislav Mižík, který přítomným zahrál na kytaru
a zazpíval píseň Hukvaldy, kterou sám složil.
Samotného křtu knihy se ujal starosta obce Hukvaldy,
Mgr. Luděk Bujnošek, který následně knihu společně s autory
pokřtil.
Paní Mižíková na závěr pozvala všechny přítomné k malému
občerstvení a osvěžení, které bylo pro přítomné nachystáno.
Jaroslava Bitterová
Autoři Jiří Tichánek a Miroslav Bitter spolupracovali již na
knihách: Šlechtická sídla na Frýdecko-Místecku, Štramberk –
zastavený okamžik, Ondráš – Po stopách legendárního zbojníka

vždy ochotným brigádnicím Míši Mužné, Janičce Rekové a Anetce
Mižíkové, Věrce a Pavlu Zbrankovým, a Jarmile a Imrichu Bittero-vým za přichystání občerstvení, a také všem zúčastněným, kterých
bylo požehnaně a díky nimž bylo vidět, že nám naše historie není
lhostejná.
Na tomto místě bych ještě rád vyzdvihl neskutečnou ochotu
našeho pana starosty, kdy na křest knihy dorazil ve svém volném
čase, a dojel k nám i se svou manželkou z velké dálky, kde si užívali
zasloužené dovolené.
Velké poděkovaní také patří mé ženě Jaroslavě, která je mi velkou
oporou a inspirací.

Poděkování autora:
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří tuto krásnou akci
pomohli zorganizovat: Jaroslavě a Stanislavu Mižíkovým, dále našim
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Miroslav Bitter
spoluautor knihy

Knihu SELSKÉ REBELIE
NA HUKVALDSKÉM PANSTVÍ ROKU 1695
je možné zakoupit v TIC Hukvaldy – rodný dům Leoše Janáčka,
Hukvaldy 40, 739 46 Hukvaldy,
tel.: 775 886 844, e-mail: infocentrum@ihukvaldy.cz.

Cena knihy: 250,- Kč

HISTORIE JEDNOHO HUKVALDSKÉHO HOSTINCE
Hostinec U Uhlářů, hostinec U Červenků, restaurace Pod
hradem, Janáčkova restaurace - za těmito různými názvy se
skrývá jedno jediné zařízení s velmi zajímavou historií.
Objekt má číslo popisné Hukvaldy 84 a bývalý ředitel hukvaldského statku, pan Hynek Mlčoch, ve svých písemnostech o vlastnících nemovitostí na Hukvaldech uvádí, že Jan Rypka přestavěl
v roce 1844 bývalou stodolu a pozdější výminek k č.p. 33 (což byla
masná lavice) na nový objekt, ve kterém zřídil obchod. Ten kolem
roku 1870 přešel do majetku Anny Škardové a byl zde otevřen
hostinec. V žádosti o koncesi bylo uváděno, že mimo nevýnosnosti
dosavadního způsobu obživy žadatele (byl obchodníkem
s tvarohem), ale hlavně pro výhodnou polohou objektu u silnice
do Frenštátu, dále z důvodu rostoucího počtu návštěvníků
Hukvald kteří směřovali na hrad, a k jejichž občerstvování
nestačil šenk v blízkém domě čp. 30, ani dosavadní jiné hospody
na Hukvaldech, žádá o zřízení koncese. Po několika odmítnutích
a s přihlédnutím k věrnosti žadatele císaři, mu byla koncese
udělena. Po několika letech, kdy spolu s manželkou Annou
hostinec provozovali, hostinec pronajal panu Františku Uhlářovi.
V roce 1879 ho odkoupil Jan Uhlář. Hostinci se říkalo U Uhlářů.
Koncese byla udělena na nálev piva, vína a kořalky, poskytování potravin a teplých nápojů, jakož i trpění dovolených her. Od
května 1898 (od smrti manžela) do roku 1905 vedla hostinec
Terezie Uhlářová, která v roce 1898 nechala hostinec zrekonstruovat a své „soupeřce“ Marii Gobrové, hostinské na čp. 24, úspěšně
konkurovala velkým sálem, dvěma hostinskými pokoji, nalévárnou a kuchyní v přízemí a bytem v podkroví.
Pan Mlčoch také píše o parních lázních, které existovaly
v zadním objektu s čp. 84 b, který byl v bytové reorganizaci v roce
1938-1939 označen čp. 117. Uvádí, že byly zřízeny Františkem
Mahrem a jednalo se o dřevěné koupací vany a 6 kabin. Parní
lázeň byla etážovitá na způsob ruské baně. Na vytápění bylo

užíváno parního kotle. Voda se čerpala ručně ze studny do rezervoáru. K obsluze byl lazebník, který také sázel baňky při vysokém
krevním tlaku. Lázně byly známy po celém okolí a byly hojně
využívány. Provoz v nich byl pouze v letním období. Postupně
zchátraly a v době 1. světové války zanikly.
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Dcera Jana Uhláře Anna se provdala za Josefa Junga mladšího, tím se hostinec dostal do majetku rodiny Jungů. Josef Jung
mladší byl sládkem v pivovaru ve Vyškově a počátkem roku 1908
pronajal hostinec Anně Hnízdilové. Po smrti Josefa Junga ml.
koncesi provozoval jeho bratr Ludvík. Jemu se podařilo přečkat
1. světovou válku. V letech 1921-1924 byl hostinec několikrát
upravován a rozšiřován tak, aby tam mohla být podávána jídla,
nápoje, cukrovinky a mohly být hrány povolené hry. Vzpomíná
se, že se tam hrávaly šachy a také karty. U hospody byla také
kuželna.
Počátkem 30. let minulého století byly upraveny hospodářské
budovy na hostinské pokoje, v nichž bylo povoleno ubytovávat
i cizince. Před válkou se v tomto hostinci scházela stolová společnost nazvaná x+y=O. Tvořily ji rodiny Jungova, starosta Smolík,
hukvaldští myslivci, někteří panští úředníci, zámecký kaplan,
později také staříčský farář P. Staněček, v neposlední řadě při
svých hukvaldských pobytech Leoš Janáček a jeho návštěvníci
– letní hosté. U Uhlářů se koulely kuželky, zpívalo, také se hrálo
divadlo. Smrtí Josefa Junga staršího a oslabení Janáčkových
kontaktů před 1. světovou válkou se stolová společnost x+y=O
rozpadla. Hostinec v době, kdy byl znám jako hostinec U Uhlářů,
byl dějištěm mnoha divadelních představení hraných Po rozpadnutí stolové společnosti ji ve 30. letech nahradil kroužek kolem
tehdejšího starosty, hukvaldského pekaře Jana Sobotíka, ve
kterém byli bratři Jan a Inocenc Sládkovi a bratři Matulovi.
Sedávali na dřevěných lavicích v šenku. Popisuje to akademický
malíř Jan Václav Sládek v jednom z fejetonů v Hukvaldských

miniaturách: „Sedávalo se obyčejně v šenku na lavicích za
hrubými stoly. Pivo nebo půlžejdlík, jak kdo. Zpočátku se moc
řečí nenadělalo. Z pucheřiny nacpávala se fajfka, ve významných
chvílích vytáhla se i viržinka. Po všeobecných rozpravách se
docházelo na vzpomínky, vyprávění a nakonec i nezbytné staré
písničky. Hospůdka se plnívala dalšími hosty a šuměla družnou
a nevtíravou zábavou.“
V roce 1931 hostinec koupil Vojtěch Červenka s manželkou
Ludmilou, rozenou Rakowiczovou, která byla také z rodiny
Jungových, a hostinci se začalo říkat U Červenků. O tom pan
Mlčoch píše: „ vyznačující se výbornou kuchyní a příjemným
posezením.“
U Červenků se čepovalo pivo z hukvaldského pivovaru,
víno se prý dováželo z kroměřížských arcibiskupských vinných
sklepů. Mléko bylo od domácích krav chovaných ve dvoře. Maso
z chlívků na dvoře, hovězí maso a čerstvé uzeniny od sousedního
řezníka, zvěřina od ledu z pivovaru. Tak to alespoň popisuje ve
svých Hukvaldských miniaturách Jan Václav Sládek. Hostinského
Vojtěcha Červenku líčí jako usměvavého s měkkým melodickým
protáhlým hlasem, který jídelní lístek odříkával hostům zpaměti
z očí do očí. Se smutkem dodává, že vše ukončila 2. světová válka
a po ní již nikdo v této tradici nedovedl pokračovat. Jan Václav
Sládek také v tomto fejetonu vzpomíná, jak jeho otec, kastelán
na hukvaldském hradě, chodíval dolů pod hrad pro vodu a jednou,
snad právě v této hospůdce, při setkání se svým bratrem Vincou
domluvili společné pozorování lišek s Leošem Janáčkem na
vrchu Kazničově při jeho přípravě Příhod Lišky Bystroušky.
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V roce 1950 přešel hostinec pod Jednotu Frýdek-Místek
a byl přejmenován na Restauraci Pod hradem. Pod tímto názvem
hostinec existoval až do roku 1990, kdy byl v restituci vrácen
rodině Červenkových. Bratři Červenkové restauraci neprovozovali, pronajali ji Jindřichu Kotkovi. V roce 2005 se jako provozovatel objevuje Antonín Kuboš z Dolního Sklenova. Restaurace
byla hezky upravena, byla tam výborná kuchyně, obsluha
v krojích, vyzdobena byla obrazy Antonína Kroči. Každý pátek
tam hrála cimbálová muzika Mgr. Vladana Jílka - Gajdušek.
V roce 2015 byla po úpravách znovu otevřena a byl jí změněn
název na Janáčkova restaurace - jak jsme již četli výše - proto,
že zde sám Leoš Janáček kdysi chodíval a sedával s přáteli.

restaurace Leoše Janáčka. Provozovatelé jsou na svého významného hosta náležitě hrdí a v restauraci tak naleznete spoustu
odkazů na hukvaldské pobyty tohoto hudebního velikána –
můžete zde spatřit např. jeho podobizny, či prostudovat původní
Janáčkovy hudební textury. Jelikož dle pověsti zde měl, a do
dnes má, Leoš Janáček svůj oblíbený stůl, můžete svůj pobyt
zpestřit právě posezením u tohoto stolu. Odměněni navíc
budete certifikátem, potvrzujícím, že jste seděli na stejném
místě jako slavný hudební skladatel.

V současné době jsou provozovateli této stále oblíbené
restaurace manželé Vidličkovi, a dnes nese název Hukvaldská

sepsala Karla Klečková, kronikářka obce,
upravila a doplnila Jaroslava Bitterová, TIC Hukvaldy

HASIČI
SDH HUKVALDY – HASIČÁTKA – LIŠČÁTKA
Cílem tábora bylo seznámit
děti se základy výcviku hasičů
a užít si spoustu zábavy a her, které
jsme jim přichystali.

Je konec prázdnin a tedy i čas
na souhrn činnosti našich Hasičátek – Liščátek v letních měsících.
Celý červen byl plný soutěží na
kterých jsme se snažili podat co
nejlepší výkony, někde se nám
dařilo, jinde zase ne. Ale o tom už
život je.
Nejednou jsme objeli tři soutěže za víkend. Koncem června už
byla na všech znát únava, ale děti
zabraly a skvěle to zvládly. Soutěžilo se v požárním útoku a to v Rychalticích, Lhotce, Ostravici,
Dobré, yšních Lhotách, Janovicích, Soběšovicích, Frýdlantu nad
Ostravicí, Místek-Bahno, Závišicích a Hukvaldech.
Množství soutěží vedlo k tomu, že na Hukvaldskou soutěž,
kterou jsme pořádali, dorazil rekordní počet družstev - na tři
desítky. Na domácí půdě se nám nedařilo, ale o nic nejde a děti si
užívaly krásnou sobotu s kamarády ze školy a okolních obcí.
Začátek prázdnin byl jak stvořený pro již tradiční kempování
dětí s rodiči na Morávce v kempu Pod kaštany, kterého se účastní
rok od roku více lidí a kde jsme zakotvili od 4.7-7.7. Na děti tu
kromě nácviku záchranných postupů a první pomoci, která je pro
hasiče prvořadá, čekaly i soutěže, diskotéka a bojové hry.
Hned další akcí byl od 15.7-19.7 příměstský tábor pořádaný
spolu se základní školou a MAS Pobeskydí, a kterého se zúčastnilo 27 dětí z Hukvald a okolí.

14.6 vyrazili naší nejmenší do
Bobrovniků u Hlučína na krajský
festival přípravek, kde předvedli
ukázku záchrany zraněné osoby
z havarovaného vozu. Ukázek
záchranných technik v podání dětí
od 4 do 8 let byla opravdu velká
a zúčastnilo se celkem 15 SDH
z celého kraje.
O ukázky výcviku našich mladých hasičů je velký zájem a tak jsme vystupovali i na dalších
akcích v Rychalticích na dětském dni Den obce Hukvaldy a na
Mejdanu za školou.
Stejně jako ukázky probíhá i výcvik mladých hasičů, kde jsou
nasazování figuranti s namaskovaným zraněním, kouř a někdy
i oheň. Cílem je zajistit práci v týmu a naučit děti jak postupovat
a reakce při záchraně zraněných a poskytnutí první pomoci, která
je pro hasiče prvořadá. Důležité je zapojení instruktorů z řad
výjezdové skupiny, kteří prací s dětmi si svou činnost zdokonalují
a připomínají.
Od loňského roku rozvíjíme program pro naše hasičátka
s profesionálními záchranáři z řad HZS MS, Českým Červeným
Křížem, Horskou Službou a ZZS MS, na který jsme letos dostali
grant z Moravskoslezského kraje na nákup výcvikového vybavení
a kurzy pro děti.
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Od 1.5. tři z našich instruktorů slouží jako first respondent
(předlékařská pomoc ) a dokonce v září přibudou další dva. Je to
služba, kterou děláme společně s Rychlou záchrannou službou,
při stavech ohrožujících život jsme také přivolání na místo, aby
pomoc byla co nejrychlejší.
Při setkávání s členy již zmíněných organizací jsme poznali
spoustu úžasných lidí pro které je záchrana životů posláním a to
chceme naučit i vaše děti. Věřím, že společně vytvoříme spoustu
užitečných projektů. Já osobně jsem rád, že můžu být součástí
této komunity.
Jan Koch, vedoucí Liščátek
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SDH RYCHALTICE
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ PODPORUJE
DOBROVOLNÉ HASIČE
Moravskoslezský
k r aj p osk y t l SDH
Rychaltice v rámci
dotačního titulu na
podporu sborů dobrovolných hasičů dotaci
ve výši 62 100,- Kč, která bude použita na nákup vybavení používaného na našich akcích. Za poskytnutou podporu děkujeme.
PRÁZDNINOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ MALÝCH HASIČŮ
V BRUMOVĚ – BYLNICI
družstva dětí a dospělých připraveny. Družstva si vymyslela své
názvy a pokřiky: Kuřata, Metráčci, Tygři Kuko a Saláti (je jisté,
že minimálně název KUŘATA bude náš sbor doprovázet ještě
dlouhá léta). K dispozici jsme měli plochu v areálu koupaliště,
čehož jsme mohutně využívali a vzhledem k vysokým teplotám
došlo i na koupání.

Letošní prázdniny jsme zahájili poněkud netradičně, a to
třídenním pobytem v Brumově. Akce byla určena pro všechny
naše malé hasiče a jejich rodiče a zúčastnilo se jí necelých 50 členů
našeho sboru (včetně dětí). K ubytování jsme využili místní
městskou ubytovnu, stravu nám zajistila školní jídelna a my jsme
se tak mohli věnovat hrám a soutěžím, které byly pro smíšená

Jelikož se jednalo o hasičské soustředění, byly také všechny
disciplíny zaměřeny tímto směrem. Smíšená družstva statečně
překonávala překážky, zapojovala hadice a nasazovala koše. Ve
volném odpoledni se pak všichni vydali hledat po městečku poklad
a plnit cestou podivné a mnohdy náročné úkoly. Všechny skupiny
se v pořádku vrátily a o poklad se podělily. Obdržené medaile
jsme zajedli a zapili během večerní grilovačky na koupališti.
V den odjezdu jsme ještě vyrazili na zříceninu místního hradu
Brumova. Pro velký úspěch tuto akci určitě v příštím roce zopakujeme a děkujeme tímto všem organizátorům za její přípravu.
LETNÍ VEČER A DĚTSKÝ DEN

Každoročně vás informujeme o tom, že proběhl letní večer
a v posledních letech i o tom, že nám povětšinou počasí nepřálo.
Letos tomu ale bylo jinak. V pátek 19. 7. bylo pěkně a hasičský
– 38 –

večer se tak mohl pořádně rozproudit. K tanci i poslechu hrál náš
oblíbený DJ Aleš Brůna, pivo teklo proudem a k jídlu byly připraveny speciality jako lehce pikantní hamburger, bramborové placky
nebo klobásky. Novinkou v letošním roce bylo zavedení zálohovaných vratných kelímků, na které si návštěvníci rychle zvykli
a po akci jsme tak nemuseli vyhazovat pytle zbytečného odpadu.
Další novinkou byl také první ročník soutěžního klání Rychaltický obžera. Soutěžilo se v kategoriích muži a ženy. Úkolem
bylo co nejrychleji sníst klobásu a následně ji zapít lahví piva. Ti,
kteří postoupili do finále, pak dostali celé menu ještě jednou.
V kategorii mužů zazářil překvapivě pan Jaromír Velart a v kategorii žen pak s převahou zabojovala paní Renáta Skalková
– členka našeho sboru. Už teď se těšíme na další ročníky této
divácky oblíbené soutěže.

mokrá. Nadšeně se vrhaly také do pěny, kterou pro nás nafoukali
naši kolegové z SDH Fryčovice. O ukázku útoku se postarali
naši mladí hasiči a scénku se zásahem u hořícího vozidla
a záchranou raněného ukázali mladí hasiči z SDH Hukvaldy.
Mezi soutěžením mohly děti pokoušet štěstí a peněženky rodičů
v kole štěstí, které bylo plné zajímavých výher. Po vyhlášení
výsledků soutěžních disciplín a obdarování výherců i všech
zúčastněných se ještě třikrát otočilo kolo štěstí tentokrát
s výhrami pro dospělé.
Děkujeme všem zúčastněným za to, že nám zachovávají
přízeň a navštěvují naše akce. Velké díky patří také organizátorům
a všem, kteří pomohli s přípravami, a také všem dárcům a sponzorům děkujeme za ceny poskytnuté do tomboly na letní večer
i za odměny pro děti na dětský den.

V neděli 21. 7. se konal dětský den. Tady už nás počasí trochu
potrápilo a kvůli dešti jsme museli operativně posunout začátek
celé akce. I přesto se sešlo velké množství dětí a dospělých, kteří
zdolávali soutěžní disciplíny s hasičskou tematikou. Místo skákacího hradu u nás tentokrát přistála celá obří vesmírná loď
a nadšeným dětem vůbec nevadilo, že byla po dešti trochu
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Markéta Kološová a Ivan Rožnovský

POZVÁNKA NA VATRU
Zveme všechny na tradiční Masarykovu vatru, která se uskuteční v neděli 27. 10. od 19:00
na „Fojťácích“, občerstvení bude zajištěno.

HASIČSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V HUKVALDECH
I v letošním roce v červenci se děti z Hukvald i okolních obcí
mohly zúčastnit několika příměstských táborů, které zaštiťovala
MAS Podbeskydí Třanovice. Opět se podařilo uspořádat také
hasičské příměstské tábory, který probíhaly ve dvou týdnech a to
od 15. do 19. července a od 22. do 26. července. První turnus byl
pod vedením Honzy Kocha, Dalibora Rojíčka a dalších obětavých
pomocníků, druhý turnus pod vedením Magdalény Mlčochové
a Markéty Máchové. Právě v tomto turnuse byly děti, které trénujeme celý školní rok, ale také děti ze sousedního SDH Rychaltice
ale i děti, které se požárnímu sportu nevěnují vůbec. Skupinu
tvořilo 16 dětí ve věku od šesti do deseti let.
Po celý tábor nás provázelo nádherné slunečné počasí
s oblohou bez mráčků. Dopoledne jsme věnovaly tréninku jednotlivých disciplín požárního sportu. Odpolední bloky byly ve
znamení her, štafetových soutěží, trénování rovnováhy na slackline a v úterý jsme měli po obědě k dispozici obrovský nafukovací
skákací hrad s klouzačkami. Samozřejmě byl čas i na fotbálek,
ping-pong nebo frisbee.

autobusem. Ne všechny děti jsou zvyklé na dlouhou chůzi, tak
pro mnohé z nich byl výlet také překonáním sebe sama.
Druhým, kratším výletem, jsme tábor zakončili. V pátek jsme
se vydali na Větřkovickou přehradu, kterou máme za kopcem.
Cestou jsme trochu pracovali s mapou okolí. Ukázali jsme si kopce
kolem naší obce na mapě a pak také v terénu. U přehrady jsme
rozbalili základní tábor a děti „naskákaly“ do vody. Letos je na
přehradě parádní a čistá voda a dostatečně jsme si tak vynahradili
nekoupací Olešnou.
Letos nám opravdu přálo počasí a mohly jsme s dětmi trávit
celou dobu venku. Taková satisfakce za loňský propršený hasičský
příměstský tábor. Zvládly jsme několik bloků tréninku, děti
vyzkoušely svou trpělivost a práci s vlastním tělem na slack-line,
naučily se taktizovat a spolupracovat při hrách a v neposlední
řadě více poznaly sebe i ostatní.

Do programu jsme zařadily dva výlety do okolí a také trénink
na cvičišti v Rychalticích. Tam jsme děti učily disciplínu 60 metrů
s překážkami jednotlivců. Všechny si několikrát vyzkoušely celou
délku trati a zdolání překážek, kterými jsou nízká bariéra
a kladina. Naučily se také používat hasičské opasky, za něž se
při běhu zasunuje proudnice, aby měl závodník volné ruce.
Ve středu jsme se sešli o chvilku dříve, abychom si nabalili
balíčky plné jídla na celodenní výlet přes Palkovické hůrky. Našim
cílem byla přehrada Olešná. Trasa byla dlouhá přibližně 10 kilometrů. Už v úvodu jsme nabrali výškové metry stoupáním na
Janáčkovu lavičku. Odměnou nám byly nádherné výhledy na
hukvaldský hrad. Pokračovali jsme směrem na Kubánkov, přes
hotel Barborka na modrou značku, která nás dovedla k přehradě.
Na Barborce jsme využili tamní bufet, děti si mohly koupit nanuk
na osvěžení a posvačit. Přehrada nás přivítala velkým horkem,
poté co jsme vyšli ze stínu lesa. Děti se vydováděly na parádním
hřišti a osvěžily se zmrzlinou. Zpět ke škole jsme dojeli linkovým
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Markéta Máchová
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PRÁVĚ UKONČENÝ ROČNÍK MHF LEOŠE JANÁČKA DOKÁZAL,
ŽE NA HUKVALDY PATŘÍ
Letošní ročník MHF Leoše Janáčka začal
v Ostravě 28. května, probíhal po dobu
5 týdnů a poslední koncerty proběhly právě
v Hukvaldech na přelomu června a července.
Motta Hradu Hukvaldy a Hukvaldská obora
nabídly festivalovým divákům jedinečnou
atmosféru pod širým nebem. Programová
nabídka čítala na 12 koncertů a 2 doprovodné
programy. Závěrečný koncert festivalu se
odehrál, stejně jako loni, v Hukvaldech a další
ročníky jsou dramaturgicky stavěny právě
tak, aby závěr patřil Hukvaldům. O definitivní
zakončení MHF Leoše Janáčka se postaral již tradiční festivalový epilog v parku biskupského zámku. Hukvaldy vždy byly
a nadále budou neodmyslitelnou součástí festivalu a letošní
ročník potenciál Hukvald do budoucích let jen podtrhl.
Již 7. června se konalo první festivalové představení v Hukvaldech. Po 140 letech byla Ensemblem Damian s vynikajícími
sólisty a s uměleckým vedoucím, skladatelem, dirigentem, výtvarníkem a režisérem v jedné osobě, Tomášem Hanzlíkem obnoveno
scénické oratorium slavného skladatele 18. století Karla Ditterse
„Il Tribunale de Giove“. Kulisy Hradu Hukvaldy, posluchači zcela

zaplněná motta, hvězdná obloha společně
s dobovými kostýmy a vtipnou režií dodaly
představení skutečně festivalový ráz.
Stejný prostor zaplnila španělská hudba
v podání kytaristy Petra Víta, který se právě na
„španělskou kytaru“ celou svou uměleckou
dráhu specializuje, a španělským temperamentem nešetřící sopranistka Andrea Široká.
Pomyslnou cestu do Španělska absolvovali také
návštěvníci koncertu 22. června, kdy přes mírný
deštík, který ale brzy ustal, mohli slyšet skvělý
výkon souboru Czech Ensemble Baroque
Quintet a jeho hostů včele s Valérií Zawadskou, která svým
jedinečným hlasem a osobitým přednesem přiblížila obsah renesančních madrigalů.
Nabitý hukvaldský festivalový víkend prožili zájemci, diváci
a posluchači v sobotu 15. a v neděli 16. června. Soubor Podskalák
z Troubska se nenechal odradit ani slunečním žárem ani nepochopitelně malou účastí diváků a provedl pásmo písní a tanců
pod názvem Královničky naprosto skvěle, navíc v nádherných
moravských krojích. To Marian Friedl a jeho spojené folklórní,
folkové a jazzové soubory především z nedalekých Kozlovic si již
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mohly libovat, protože sluníčko již nepálilo a také posluchači
zaplnili velkou část hlediště amfiteátru a vydrželi v něm až dlouho
po setmění. Následující neděle nabídla procházku od brány obory
až k bráně hradu s Jaromírem Javůrkem, který přiblížil
zájemcům jak život, tak dílo Leoše Janáčka. Především děti
v doprovodu rodičů se zúčastnily akce „Liška Bystrouška očima
dětí i dospělých“. Ta byla v rukou pedagogů Základní školy Leoše
Janáčka v Hukvaldech – Sklenově.
Nejlepší práce si pak mohli prohlédnout návštěvníci hukvaldského informačního centra, které je umístěno ve skladatelově
rodné škole. Projekt „Mladý Janáček“ pak pokračoval skvělým
provedením autorových Říkadel v hradní mottě v energickém
a svěžím provedení studentů Janáčkovy konzervatoře v Ostravě
v nápaditém nastudování režiséra Davida Kříže. Víkend vyvrcholil programem „Roztančená Evropa“. Petr Vronský skvěle
vedl Ostrava Youth Orchestra složený ze studentů Janáčkovy
konzervatoře v Ostravě a Fakulty umění Ostravské univerzity
v Ostravě. Byl to bohatý a úspěšný hukvaldský víkend!
Zcela mimořádným projektem letošního festivalu bylo
scénické provedení Kytice Bohuslava Martinů. Technicky velmi
náročné provedení (ozvučení sólistů, sboru, orchestru, osvětlení,
zadní projekce, speciální baletizol pro tanečníky apod.) pořádně
prověřil schopnosti a um pořadatelů. Výsledek ale stál za to a opět
velmi hezky zaplněné hlediště amfiteátru výkon všech účinkujících po zásluze ocenilo.

Sedláčkova kvarteta následovala původní verze Smetanovy
prodané nevěsty, jež proběhla díky nasazení sólistů, sboru
a orchestru opery Slezského divadla v Opavě v krásné atmosféře.
Velké festivalové finále přivedlo na pódium amfiteátru Hukvaldské
obory přes dvě stě účinkujících. Ti provedli skladby A. Dvořáka
a B. Smetany a jubilujícího doyena slezských skladatelů, rodáka
ze Staříče Milana Báchorka. Jeho Hukvaldská poema byla poctou
jak L. Janáčkovi, tak krásné hukvaldské přírodě.

Závěrečný festivalový víkend a vůbec: závěr festivalu již
tradičně patřil Hukvaldům. Po pátečním milém koncertě

O skutečnou a vpravdě mimořádnou tečku za letošním
festivalem se postaralo dechové kvinteto Litevského národního
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starostkou Ing. Ivanou Hrčkovou. Dále ředitelka Základní školy
Leoše Janáčka Mgr. Alena Lévová s manželem Svatoplukem Lévem
a další občané Hukvald, za něž bych jmenoval především oborníka
pana Milana Koutného. Všem patří velký festivalový dík. Přípravy
Janáčkova festivalu v roce 2020 jsou již v plném proudu a v programu
hrají Hukvaldy logicky velmi významnou roli. Nebude opět chybět
folklórní program vycházející z Janáčkových tradic, operní představení či oblíbené nokturno. Z mnoha jmen skvělých účinkujících
prozradím, pod nemalým nátlakem, jen Ivu Bittovou, Juru Pavlicu
a Kozlovického Valašského vojvodu.“

Jaromír Javůrek, ředitel MHF Leoše Janáčka
symfonického orchestru z Vilnjusu: Philharmonic Winds LT.
Jeho provedení jak skladby V. Trojana tak sextetu Mládí L. Janáčka
bylo výjimečné.
„Letošní ročník MHF Leoše Janáčka plně potvrdil správnost
cesty, kterou se festival před rokem vydal, prověřil možnosti
a schopnosti pořadatelů, kterým zároveň ukázal některé z dalších
možností využití genia loci Hukvald. Štěstěna přála i co se počasí
týkalo, a tak mnozí návštěvníci koncertů a představení si kupovali
vstupenky těsně před začátky jednotlivých akcí. Hukvaldy tedy několik
týdnů žily Janáčkem a (nejen) jeho hudbou a určitě tomu tak bude
i v roce 2020. Úspěšnost této cesty a hukvaldských koncertů a představení není samozřejmostí a výrazně se na ní podílí vedení obce
Hukvaldy v čele se starostou Mgr. Luďkem Bujnoškem a místo-

ROCK BIKE FEST 2019
V předposledním srpnovém víkendu, v pátek a v sobotu
16. - 17. srpna, jsme se již potřetí sešli v areálu nově vznikajícího
hukvaldského bikeparku a Hospůdky Na Koupališti na Rock Bike
Festu 2019, který je spojením několika závodů horských kol,
adrenalinu a skvělé muziky, tentokrát s předními českými

kapelami Cocotte Minute, Dark Gamballe a Malignant Tumour.
Technické zajištění všech závodů proběhlo opět ve spolupráci
s pořadateli Jimm & Mendez Cupu – SK Kohouti z Pržna. Každoroční Extreme MTB závod, jehož jeden okruh byl dlouhý zhruba
20 kilometrů, se jel převážně přírodními traily, turistickými
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stezkami a lesními cestami v krásném prostředí Palkovických
hůrek, přes nejvyšší vrchol Kubánkov (660 m n. m.). Novinkou
pro letošní rok bylo zpřístupnění závodů i méně zdatným
cyklistům, proto byla vytvořena další pohodová trasa pro ty, kteří
dojeli hlavně na rockový festival, ale přeci jen měli závodního
ducha a chtěli se porovnat s ostatními hobby jezdci. Tento závod
vznikl pod záštitou českého rockového magazínu SPARK a nesl
název Spark MTB Race. Vedl méně náročnou tratí o délce
12 km krásnou okolní přírodou. Mediální tváří tohoto závodu byl
kytarista a vášnivý cyklista Pavel Hanus ze známé kapely
CITRON. Do pátečního programu byl i letos zařazen závod
ve sprintu a v sobotu se na nově vybudovaném pumptracku jel
závod na čas.
Bylo samozřejmě pamatováno i na děti a mládež závodem
Kids Fun Race v několika věkových kategoriích (od nejmenších
na odrážedlech, přes minikola až po kadety a juniory). Letošní
ročník byl pro ně navíc ještě zábavnější díky již zmíněnému nově
zbudovanému pumptracku přímo v areálu festivalu, který byl
v rámci Rock Bike Festu v pátek odpoledne také slavnostně
otevřen veřejnosti starostou Mgr. Luďkem Bujnoškem a místostarostkou Ing. Ivanou Hrčkovou. Mimo závody byl pro děti
přichystán i doprovodný program - nafukovací hrad, malování
na obličej a SDH Hukvaldy připravilo i oblíbenou pěnu. Součástí

akce byla jako každoročně také Freestyle BMX exhibice na nově
postavené rampě.
Podobně našlapaný byl i dvoudenní hudební program zastoupený českými prvoligovými kapelami jako jsou crossoverové
kapely Cocotte Minute z Prahy a Dark Gamballe z Vyškova a také
ostravská crust’n’rollová mlátička Malignant Tumour. Zdárně
jim sekundovaly i další skupiny z celé České republiky jako Jegr,
Idio & Idio, Periferic, Teralodon, Ennoia, Farářovi netopýři
a domácí Markéta a její mufloni.
Placenou hudební část festivalu navštívilo na 400 návštěvníků
a ke startu všech závodů se přihlásilo celkem 180 závodníků.
Rádi bychom tímto poděkovali všem, kteří si na ná
s v množství jiných akcí vyhradili svůj čas a přišli (nebo přijeli)
si s námi Rock Bike Fest užít. Jsme za to moc vděční. Velké poděkování patří také všem našim sponzorům a podporovatelům, všem
kapelám a celému našemu početnému organizačnímu týmu.
Děkujeme a těšíme se na Vás zase na za rok, v sobotu 22. srpna
2020!
HLAVNÍ PARTNEŘI FESTIVALU:
• Obec Hukvaldy
• GTSTORE.cz – eshop s vybavením nejen pro motokros a MTB
• Valaši s.r.o. – dopravní společnost
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MEDIÁLNÍ PARTNEŘI AKCE:

Kategorie „předžačky“ (8-10 let)

• Rockový magazín Spark
• Rádio Čas Rock

1.
2.
3.

PARTNEŘI AKCE:
Vikymont stavby s. r. o. – stavba rodinných domů | SK Kohouti
Pržno | Ing. Lubomír Drlík | Neto Holding s r. o. - Bo!beton | David
Škárka - Diesel servis Rychaltice | SMOPO – Sdružení měst a obcí
povodí Ondřejnice | ZR okna Frýdek-Místek | Autoopravna Bůžek
Hukvaldy| O’Neal | Living – realitní kancelář | STK Rožnov, s. r. o.
| Zbyněk Sedlář | Kellys Bike Company | Erengo s. r. o. | Cyklopůjčovna Beskydy na kole | LTV Plus | Hotel Hukvaldy | Hukvaldské
pivo | Restaurace a penzion U Námořníka Hukvaldy | Finanční
servis Frýdek-Místek | Restaurace a penzion Hukvaldský dvůr |
Ing. Ivana Hrčková | Drahoslav Koval | Pivovar Litovel | Pivovar
Lužiny | SHD Hukvaldy | SDH Rychaltice.
Za pořadatelský tým
Michaela Hrčková, GTSTORE.cz

Křístková Kateřina, TJ TŽ Třinec
Válová Eliška, SK Jiří Team Ostrava
Kokešová Barbora, SK Kohouti Pržno

Kategorie „mladší žáci“ (11-12 let)
1.
2.
3.

Rycek Kryštof, Bike2000
Cichy Marek, TJ TŽ Třinec
Filipec Matěj, Fryčovice

Kategorie „mladší žačky“ (11-12 let)
1.
2.
3.

Nesvadbová Tereza, SKI klub Kopřivnice
Kokešová Adéla, SK Kohouti Pržno
Teslíková Kateřina, TJ TŽ Třinec

Kategorie „starší žáci“ (13-14 let)
1.
2.
3.

Kokeš Dan, SK Kohouti Pržno
Poloch Jan, SK Kohouti Pržno
Giergiel František, Hukvaldy

Kategorie „starší žačky“ (13-14 let)
1.
2.

MohylováTereza, SK Kohouti Pržno
Janíčková Adriana, Ostrava

Kategorie „kadeti“ (15-16 let)
1.
2.

Prachař Matěj, SK Kohouti Pržno
Dalejka Lukáš, Zlín

Kategorie „kadetky“ (15-16 let)
1.

Žáčková Estelle Al, SK Kohouti Pržno

Kategorie „junioři“ (17-18 let)
1.
2.
3.

Malík Matyáš, Bike 2000
Prachař Daniel, SK Kohouti Pržno
MazochJan, Frenriders

Kategorie „open M“(19-40 let)
1.
2.
3.

Holík Radovan, Zlín
Kovář Tomáš, SK Kohouti Pržno
Kašný Tomáš, Na pohodu Bike Team Píšť

Kategorie „open Ž“(19-40 let)
1.
2.
3.

Giergielová Markéta, BMC Skibikecentrum.cz
Tokarčíková Michaela, Na pohodu Bike Team Píšť
Křefka Dagmar, Na pohodu Bike Team Píšť

Kategorie „veteráni“(41-99 let)
VÝSLEDKY EXTREME MTB RACE 2019:

1.
2.
3.

Kategorie „předžáci“ (8-10 let)
1.
2.
3.

Mucha Samuel, SK Jiří Team Ostrava
Maliňák Adam, VRV Pro Sport
Höhn Martin, SKI Klub Kopřivnice

Cichy Vlastimil, TJ TŽ Třinec
Slípek Jiří, Lhotka
Krejčí Michal, Frýdlant nad Ostravicí
Autory fotografií jsou Lubomír Drlík,
Aleš Růžička a Mirek Bitter
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POZVÁNKA NA TRADIČNÍ VÁNOČNÍ JARMARK PRO DOBROU VĚC 2019
Velmi rádi bychom Vás všechny v předstihu pozvali na VIII.
ročník Vánočního jarmarku pro dobrou věc, který se bude jako
tradičně konat na hornosklenovské točně a v okolí Penzionu
Roubenka v sobotu 16. listopadu 2019 od 9:00 do 16:00 hod.
Uspořádání celé této akce zaštiťuje Spolek nezávislých vesnických
žen z Hukvald, který funguje již 12 let a jehož program naplňuje
přípravu a realizaci celého jarmarku.
Jako každoročně pro Vás přichystáme spoustu stánků v atmosféře lašských Vánoc s rukodělnými výrobky od keramiky po
dekorační textil, háčkované ozdoby a hračky, věnce, bižuterii
a kovářské výrobky. Kromě toho Vás bude čekat i mnoho různých
dobrot k snědku a občerstvení na zahřátí. Pro děti bude již třetím
rokem připraven starodávný kolotoč, bude na ně čekat poník Orel
a tvořivá kovářská dílna pod vedením uměleckého kováře Jindřicha Veselého. Dospělí si budou moci nechat vyložit karty a určit
karmu u paní Mgr. Bronislavy Havlové. Provázet celou akcí bude
skupina Řehole, můžete se těšit i na Mikuláše a jeho partu.

A protože bychom rádi udrželi tradici převážně vesnického
jarmarku v duchu lašských Vánoc, rádi bychom upřednostnili
před jinými trhovci naše spoluobčany, kteří také něco vyrábějí či
tvoří, a nabídli jim možnost místa a prodeje v našich stáncích.
Vítány jsou také místní hudební seskupení. Kdo by měl zájem,
neváhejte se ozvat na email tereza.mat@seznam.cz nebo
myschenka@gmail.com, a nebo na telefonní číslo 731 504 419.
Budeme se na Vás všechny těšit v předvánoční atmosféře
v sobotu 16. listopadu na Horním Sklenově. Pro více informací
sledujte naši facebookovou stránku spolku, případně k tomuto
účelu vytvořenou událost “Vánoční jarmark pro dobrou věc 2019“.
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Za celý Spolek nezávislých vesnických žen Hukvaldy
Michaela Hrčková

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
ZDENĚK HUBEŇÁK
VZPOMÍNKA NA LEOŠE JANÁČKA
12. srpna 1928 zemřel v Ostravě hudební skladatel Leoš
Janáček, bezpochyby náš světově nejproslulejší rodák. Narodil
se 3. července 1854 v bývalé hukvaldské Obecné škole. V době
skonu mu bylo 74 let. Ačkoliv Janáček žil od roku 1865 trvale
v Brně, na rodnou obec nezapomněl. Často zajížděl do svého
rodiště, kde nejprve pobýval u hajného Vincence Sládka na
hukvaldské Mlýnské straně čp. 6. Od roku 1921 pak ve vlastním
domě na hukvaldském Podoboří čp. 79 (dnes Památník Leoše
Janáčka), který koupil od vdovy po zemřelém bratru Františkovi
a nechal upravit v podstatě do dnešní podoby. Při zdejším prázdninovém pobytu v roce 1928 (posledním) nečekaně onemocněl
zápalem plic a po převozu do ostravského Kleinova sanatoria
(dnes součást Městské nemocnice Fifejdy) náhle zemřel na
zástavu srdce. Na připojené fofografii (zřejmě jedné z posledních)
je s tehdejším ředitelem bohumínského kůru Rudolfem Homolou
v Luhačovicích 28. 08. 1927. Od úmrtí Leoše Janáčka letos
uplynulo 91 let.
Zdeněk Hubeňák st.
Dolní Sklenov, srpen 2019
A OPĚT O VODĚ, ANEB CO ASI NEVÍTE.
V Hukvaldském občasníku z prosince 2018 jsem psal
o rostoucí problematice s vodou všeobecně. Dnes to bude několik
zajímavostí o šedesáti letech stabilních dodávek pitné vody
v našem regionu (dle informací zveřejněných generálním ředitelem SmVaK Ostrava Anatolem Pšeničkou – deník Právo
z 03. 11. 2018, str. 15).
Proč o tom píší? Protože ostravské zdroje podzemní vody
neměly po druhé světové válce dostatečnou kapacitu pro narůstající poptávku po vodě, zejména pro dynamicky rostoucí město.
A tak započala nová éra v zásobování regionu kvalitní vodou. Tu
éru v zásadě zahájilo vybudování přehrady v Kružberku s navazující úpravnou vody v Podhradí (1958). V 50. a 60. létech
minulého století se pak budovaly další údolní nádrže – zdroje to
surové povrchové vody pro výrobu vody pitné. Nad Kružberkem
pak v 80. a 90. letech byla vybudována několikanásobně větší
Slezská Harta. V Beskydech jde o Šance a Morávku. Pod těmito
přehradami jsou vybudovány 3 největší úpravny pitné vody
v regionu – v Podhradí u Vítkova, v Nové Vsi u Frýdlantu nad
Ostravicí a ve Vyšních Lhotách na Frýdecko-Místecku. V nich se

vyrábí 96 % pitné vody v regionu, což je zhruba 60 miliónů
kubíků ročně.
K úplnosti nutno dodat, že systém vodovodních přivaděčů
Ostravského oblastního vodovou je v současnosti dlouhý více než
500 km a je na něm umístěno více než 110 vodojemů a přerušovacích komor. Na něj jsou napojeny další tisíce kilometrů
vodovodních přivaděčů a řádů s vodojemy nad zásobovacími
lokalitami. Délka vodovodního potrubí Ostravského oblastního
vodovodu dosahuje více než 5 080 kilometrů. Celý vodovodní
systém je vybudován gravitačně, což znamená, že vodu není nutné
čerpat, ale je transportována samospádem. To provoz zefektivňuje
a zlevňuje. Celý vodovodní systém Ostravského oblastního
vodovodu je natolik robustní, že nehrozí nedostatek pitné vody.
Pro představu je v současnosti (tj. koncem roku 2018) v Kružberku a Slezské Hartě 190 miliónů kubíků vody, v Beskydech,
v Morávce a v Šancích dalších 30 miliónů (matematicky je to
čtyřletá produkce SM vodovodů a kanalizací). Generální ředitel
pan Pšenička ještě dodává, že organizace produkuje jednu
z nejkvalitnějších pitných vod u nás.
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Zdeněk Hubeňák st., Dolní Sklenov, srpen 2019

HUKVALDSKÉ DĚNÍ - LUKÁŠ SLÁDEK
Jakákoliv podobnost
s reálnými osobami je čistě záměrně
náhodná
Do Hukvald vjet
z různých směrů,
máte dneska
na výběru.
Ať je sucho,
nebo leje,
furt se tady
něco děje.
Směrem z Tiché
zahni vlevo,
vem si sebou
trojku dřevo.
Správný postoj,
úder holí,
na golfu tu
Zbyšek školí.
Když chceš vlastní
chutě kojit,
s Námořníkem
zkus to spojit.
Petr s pánví
boří mýty,
když uvaří
manu z kýty.
Dětských zálib
je tu dosti,
třeba Mirek
s myslivostí.
Chceš-li děcka
do fotbalu,
najdi Jirku
z T-Metalu.
Něco chybí
v místním vzduchu?
Zkus Markétu
dopřát sluchu.

Není na to,
ale sama,
bigbít válí
s Muflonama.

Když to místní
pro vás není,
v GT-Store
je vždy řešení.

Moderno ti
leze krkem?
Tak zkus prohnat
malbu zvukem.

Klidně v páru
nebo sólo,
u Aleše
půjč si kolo.

Zkus Leoše
s operama,
přidej Tondu
s obrazama.

Za Luďkem si
zajdi vždycky,
když chceš něco
politicky.

Chceš zvát známé
v letním času
a dopřát jim
místní krásu?

Ten tu žehná
všemu dění,
na obecním
zastoupení.

Ať tví hosté
nespí venku,
dej je k Terce
na Roubenku.

Proč to křestní oslovení
v aktivitách nastínění?
Chtěl jsem vám to všechno podat
v mikroskopu přiblížení.

Když se um
a vůle spáří,
u Vajta
se sladu daří.
Bob za barem
hosty vítá,
zlaté moky
lidem skýtá.
Že chceš v pití
lehkou změnu,
zachovat však
hustou pěnu?
Zajdi si na
koupaliště,
(místo vody
je tam hřiště).
Honza v okně
vítá pěší,
Svijanama
žízeň řeší.
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RŮŽOVÉ TLAPIČKY
PENALTOVÝ KRÁL 2019
V pátek 5. července 2019 se uskutečnil jubilejní desátý ročník
soutěže O krále Moravskoslezského kraje v kopání penalt. Za
Hukvaldským minipivovarem si korunu penaltového krále převzal
Adam Fojtík z Kozlovic. V minulé sezóně kapitán fotbalistů
Čeladné proměnil všech 35 pokusů a o pouhý gól zvítězil před
druhým Martinem Hrubým z Frýdlantu nad Ostravicí a Zdeňkem
Skotnicou z Frýdku Místku. Tahle soutěž za účasti 159 kopajících
byla zřejmě nejvyrovnanější za celou desetiletou historii kopání
penalt. Vždyť kromě zmíněné trojice překonali hranici třiceti
branek ještě dva střelci. Nejlepším brankářem se stal Marek
Zapletal, nelepší střelkyní Veronika Najvar ze Ženklavy (proměnila 8 penalt). Kategorie KADET (střelci do 15 let), které se letos
kopala již popáté, měla rekordní účast. Z 59 účastníků byl
nejlepším a Penaltovým králem MS kraje 2019 v kategorii KADET
se stal osmiletý Michal Kantor z Košatky, druhý byl Vojtěch Liška
(14 let) ze Ženklavy a třetí Tomáš Bernatský z Ostravy (15 let).
Celková účast registrovaných střelců v obou kategoriích byla
tedy 218, což je nejvíce v desetileté historii Penalt. Všem zúčastněným děkujeme za jejich výkony a velice náš těší, že je tato akce
stále baví. A odkud k nám letos přijelo nejvíce účastníků?
O jednoho střelce více, než Hukvaldy, měla Ostrava – tj 31 střelců.
Třetí největší počet lidí dorazil z Fryčovic (22), dále Brušperk (21)
a Frýdek-Místek (19). Nemalé poděkování patří všem gólmanům,
kteří v sedmihodinovém maratonu předvádějí až nadlidské
výkony.
V této souvislosti je nutno ocenit a poděkovat i všem dobrovolníkům, kteří se zapojili do nelehkého úkolu materiálně zabezpečit zdárný průběh celé akce a v neposlední řadě všem sponzorům a obci Hukvaldy, bez jejichž přispění by tato v širokém
okolí oblíbená soutěž byla jen stěží uskutečnitelná. Vždyť se jedná
o bezesporu o největší sportovní individuální akci počtem aktivních účastníků na Hukvaldech i v přilehlém okolí. Nyní před námi
stojí nesnadný úkol, jak posunout tuto atraktivní soutěž a zábavu
ještě výš.
Adam Hubeňák, organizátor akce
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MOBILNÍ HOSPIC
POKAŽDÉ JE TO JINÉ, ALE VŽDY DOMA
„Naše péče zde netrvala ani měsíce ani týdny ani dny. Naše
návštěva by se dala počítat na minuty, a přesto věřím, že splnila
to, co v tu chvíli splnit měla.
Umíral otec rodiny, a to právě v okamžiku, kdy jsme s lékařkou
přijely… Vše, co se odehrálo do té chvíle, zvládla rodina svými
silami. Bylo to pro ně velmi náročné, neboť stav nemocného se
zhoršoval doslova ze dne na den. Nyní byla situace docela jiná,
pacient byl úplně klidný a pomalu končící svůj život. Nebyla
potřeba žádných léků… Naše pozornost byla tedy plně věnována
pečující, milující a velmi vnímavé rodině. Lékařka trpělivě odpovídala na všechny jejich otázky. To hlavní, co pro ně bylo v tu chvíli
důležité, bylo ujištění, že udělali pro svého blízkého vše, co mohli,
že to udělali správně a v dostatečné míře. Já pevně věřím, že se
jim tohoto ujištění z úst paní doktorky dostalo. Nemocný zemřel
ještě během naší návštěvy, v blízkosti rodiny.“
Po pár dnech přišel krásný e-mail, poděkování za klid, který
jsme do rodiny vnesly, i za to ujištění, že vše dokázali zvládnout
až do konce. Děkujeme.

pečujeme o pacienty i jejich rodiny tak, aby umírající mohl zůstat
doma mezi svými blízkými až do konce. Každý den vyjíždí naši
lékaři a zdravotní sestry k pacientům domů. Pomocnou ruku
podávají také sociální pracovnice, psychologové i duchovní. Pro
naše pacienty jsme k dispozici 24 hodin denně. Působíme
v Ostravě a okolí do 30 km pro dospělé a v celém Moravskoslezském kraji pro děti. Provozujeme ambulanci paliativní medicíny,
dětský denní hospicový stacionář a odbornou knihovnu.
Nebojte se nás v případě potřeby kontaktovat: Mobilní hospic
Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava-Zábřeh.
Tel.: 727 805 329, 603 566 336. Více informací naleznete také na
www.mhondrasek.cz.
Od 7. do 13. října proběhne 3. ročník kampaně „DOMA.
Týden pro mobilní hospice“, do kterého se letos zapojí 21 mobilních hospiců po celé ČR. Začíná opět Papučovým dnem. Přidejte
se k nám. Více informací se dozvíte na www.darujpapuce.cz,
www.umiratdoma.cz a www.papucovyden.cz.

Jsme Mobilní hospic Ondrášek a doprovázíme nevyléčitelně
nemocné dospělé i děti v poslední fázi jejich nemoci. Bezplatně
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Bc. Ivana Bereková, vrchní sestra MHO
a Ing. Jana Pastrňáková, fundraiser MHO

SBĚR NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU - SOBOTA 26.10. 2019
HARMONOGRAM SBĚRU:
Rychaltice - hasičárna

8:00 - 8:30 hodin

Dolní Sklenov - u školy

8:40 – 9:25 hodin

PROSÍME, NEUKLÁDEJTE NEBEZPEČNÝ

Dolní Sklenov - parkoviště

9:40 - 10:10 hodin

A VELKOOBJEMOVÝ ODPAD NA SBĚRNÁ MÍSTA

10:15 – 10:45 hodin

MIMO VÝŠE URČENOU DOBU.

Hukvaldy – Hukvaldský dvůr
Horní Sklenov - Bosňa(točna)

11:00 – 11:45 hodin

Krnalovice - křižovatka

12:00 - 12:30 hodin

UPOZORŇUJEME OBČANY, ŽE V RÁMCI TOHOTO SBĚRU NEBUDE ODEBÍRÁNO ŽÁDNÉ
ELEKTROZAŘÍZENÍ A PNEUMATIKY. V YŘAZENÉ ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ SE ODEBÍRÁ BEZPLATNĚ
V MÍSTĚ ZPĚTNÉHO ODBĚRU NA OBECNÍM ÚŘADĚ BĚHEM CELÉHO ROKU.
PROSÍME OBČANY O V YUŽÍVÁNÍ TÉTO SLUŽBY.
NEBEZPEČNÉ ODPADY:
Mazací a motorové oleje, zbytky barev, laků, obaly a plechovky
od barev a olejů, olejové filtry, použité obaly od postřiků a jiné
chemikálie, tonery, znečištěné hadry, zbytky barev, laků a ředidel,
autobaterie, prošlé nepotřebné léky, pesticidy, herbicidy, zásady,
kyseliny, rozpouštědla a další chemické látky obdobného charakteru, mořidla, nemrznoucí směsi, repelenty, fotochemikálie,
zdravotnický materiál (znečištěné obvazy, jehly, apod.)

VELKOOBJEMOVÉ ODPADY
skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace, linoleum a matrace
Co zde nepatří
JStavební odpad, suť, okna, eternit, nebezpečné odpady a výrobky
podléhající zpětnému odběru.
Ivana Hrčková, místostarostka

NAŠE OBEC RECYKLACÍ ELEKTROSPOTŘEBIČŮ VÝRAZNĚ ULEVILA ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Loni občané odevzdali k recyklaci 3 036,91 kilogramů starých
spotřebičů. Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané
elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení.
Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme
nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních
surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili
ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci
skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace
vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti
ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vyřadili 3
036,91 kilogramů elektra. Tím, že jsme ho následně předali k recyklaci, jsme uspořili 38,55 MWh elektřiny, 1 994,37 litrů ropy, 178,67
m3 vody a 1,67 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise
skleníkových plynů o 8,28 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných
odpadů o 37,37 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na
životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100
televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na
4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi
cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou
pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů
ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu
necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají
k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL k dispozici více než 17 000 sběrných míst. To je pětkrát
více než například v ekologicky vyspělém Rakousku. Sběrný dvůr je
již v každé středně velké obci. Zároveň ulice a separační stání jsou
doplněny o červené kontejnery na drobné elektro. Každý, kdo má
zájem třídit vysloužilé elektro, si může najít nejbližší sběrné místo
na www.sberne-dvory.cz nebo na www.cervenekontejnery.cz.
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CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ
Hukvaldy

ZA ROK 2018 JSTE ZAJISTILI SBĚR 3 036,91 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI:

Úspory elektrické
energie

Úspory vody *
178,67 m3

38,55 MWh

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 37,37 t

Úspory ropy **
1 994,37 l

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 8,28 t CO2 ekv

Úsporu primárních
surovin
1,67 t

*

ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY
SE ROVNÁ STEJNÉMU
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
2 398 SPRCHOVÁNÍCH.

**
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ÚSPORA TAKOVÉHO

MNOŽSTVÍ ROPY
SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
29 328 KM V BĚŽNÉM
OSOBNÍM AUTOMOBILU.

C MY K

Co sbíráme

Kompaktní úsporné zářivky
Kompaktní zářivky, které mohou mít v patici integrovaný
elektronický předřadník a lze je tudíž připojit přímo
na síťové napětí.

Svítidla určená
pro použití v komerční sféře
Svítidlo je elektrické zařízení tvořené jedním výrobkem nebo pevně sestaveným kompletem zajišťujícím upevnění a napájení světelného zdroje a usměrnění světelného toku tímto zdrojem vytvářeného. Montážní příslušenství se
nesbírá. Světelná reklama je umístněna v interiéru nebo exteriéru, napevno
nebo je volně stojící.

Výbojové světelné zdroje
Výbojky s tlakem větším než 1 bar (vysokotlaké), nebo několika
milibarů (nízkotlaké), s obsahem vzácných plynů, rtuti a sodíku,
kde světlo vzniká zářením elektrického výboje.

Lineární (trubicové) zářivky

LED světelné zdroje

Lineární zářivky jsou trubicové světelné zdroje různých tvarů, připojitelné k síťovému napětí pouze za pomoci předřadníku (startér
+ tlumivka, el. předřadník), který není nedílnou součástí zdroje a je
zabudován v tělese svítidla.

Světelné zdroje obsahující 1 nebo více LED diod,
které obsahují patici a ta je demontovatelná ze svítidla.

POLICIE - PREVENCE
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
kancelář ředitele krajského ředitelství
oddělení tisku a prevence

Z pohledu bezpečnosti na silnicích je důležité být také viděn
Na některé pozemní komunikaci je provoz řekněme slabý, je
však mnoho silnic velmi frekventovaných, především ve městech
a obcích. V místech vzájemného „setkání“ řidičů vozidel, chodců
a cyklistů je samozřejmostí respektování stanovených pravidel.
Všichni by ale měli vnímat i mnohé další souvislosti a svým
chováním minimalizovat případné vzájemné kolize.
Brzo nadejde období, které s sebou ponese z pohledu provozu
na pozemních komunikacích stále častější skloňování dvou slov:

snížená viditelnost. Jedná se zejména o soumrak či svítání, silný
déšť, sněžení, mlhu… Co připomenout chodcům a cyklistům,
kteří jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu?
Zákon stanoví, že pohybuje-li se chodec mimo obec za
snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě,
které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě
prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné
pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.
Zákon hovoří o místě mimo obec, ale uvedené lze doporučit
rovněž pro pohyb po komunikaci v obci. Důležitost užívání
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reflexních a retroreflexních prvků, současně i správnost jejích
používání, je více než zřejmá. Pro řidiče se chodec, který prvky
řádně užije, stává „viditelný“ a může na jeho pohyb po komunikaci včas zareagovat. Učiňte tedy maximum pro své bezpečí
a bezpečí vašich dětí, u kterých by užívání retroreflexnch prvků
mělo být naprostou samozřejmostí.
Cyklisté, stejně jako chodci, nejsou oproti řidičům vozidel
chráněni deformačními zónami, bezpečnostními pásy a dalšími
prvky pasivní bezpečnosti. Rovněž u cyklistů je tak zapotřebí,
aby byli pro řidiče „viditelní“ z dostatečné vzdálenosti. Jízdní kolo
by mělo mít prvky povinné výbavy, jejíž součástí jsou rovněž
odrazky umístěné na stanovených místech kola. Za snížené viditelnosti je povinností kromě jiného mít vepředu světlomet a vzadu
svítilnu (samozřejmě funkční). Zvýšení vlastní bezpečnosti při
jízdě lze dosáhnout díky dalším reflexním prvkům, které umístíte
na oděv, batoh a podobně. Není od věci připomenout, že užití
cyklistické přilby je povinné pro osoby do 18 let. Avšak sdělení
pro osoby starší 18 let je zřejmé – zvažte také užití přilby při jízdě
na kole.

					
por. Mgr. Soňa Štětínská

SMS ČR: UPOZORNĚNÍ NA REGISTR DLUŽNÍKŮ CERD
Sdružení místních samospráv ČR důrazně varuje představitele obcí i běžné občany před manipulativní argumentací, se kterou je
možné se setkat v souvislosti s Centrálním registrem dlužníků České republiky (CERD). Ačkoliv jeho webová stránka působí dojmem
oficiálního veřejného registru, jde o ryze soukromý projekt s nevalnou pověstí a skrytými vlastníky. Nyní navíc tento nástroj proti
obcím využívají poskytovatelé pochybných služeb.
Centrální registr dlužníků České republiky se snaží vzbudit
důvěru, na jejímž základě lidem a firmám za úplatu nabízí vystavení potvrzení o bezdlužnosti nebo možnost prověření bezdlužnosti jiných subjektů. Využívá k tomu webovou stránku se seriózním designem, umístěnou na intuitivně nazvané doméně www.
centralniregistrdluzniku.cz.
Jedním ze zásadních problémů registru je, že do něj údajného
dlužníka může zapsat kdokoliv, a to klidně i na základě zcela
nepravdivých skutečností. CERD totiž okolnosti zápisů nijak
neprověřuje. Toho v současné době využívají poskytovatelé
různých pochybných služeb, především pak prezentací v nejrůznějších webových katalozích. Obcím zasílají faktury za nevyžádané služby a hrozí jim, že je v případě nezaplacení zapíšou
do registru CERD, v důsledku čehož se samosprávám zkomplikuje poskytování úvěrů nebo dotací.

instituce s nimi oproti tvrzením v manipulativním sděleních
nepracují. CERD se naopak stal předmětem jejich kritiky:
na jeho pochybnou činnost už v minulosti upozorňovala Česká
bankovní asociace, kvůli podezření z protiprávního jednání
ji prověřovala také Česká obchodní inspekce nebo Úřad pro
ochranu osobních údajů. Vzhledem k tomu, že provozovatel
stránky sídlí v USA, jsou nicméně možnosti českých státních
orgánů zasáhnout velmi omezené. Namístě je tak v případě, kdy
kdokoli tímto registrem argumentuje, značná obezřetnost.

Tyto listiny a informace nicméně ve skutečnosti nemají
žádnou zásadní hodnotu, protože žádné státní ani finanční
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S pozdravem,

Mgr. Jana Přecechtělová
výkonná ředitelka SMS ČR

SMVAK OSTRAVA
BOJUJEME S ČERNÝMI ODBĚRY PITNÉ VODY A NELEGÁLNÍM VYPOUŠTĚNÍM ODPADNÍ VODY!
Nové technologie a technická zařízení umožňují SmVaK Ostrava účinněji bojovat s podvodníky.
Ostrava, 13. 9. 2019 - Černé odběry elektřiny nebo pitné vody stejně jako nelegální napojení na kanalizační síť není problémem
pouze rozvojových zemí, s nimiž se toto téma obvykle spojuje. Nelegální napojování na vodovodní nebo kanalizační síť, stejně
jako snaha najít cestu, jak obejít monitoring skutečné spotřeby vody, se týkají i naší země a lokalit, kde provozuje vodovodní
nebo kanalizační síť SmVaK Ostrava. Je třeba zdůraznit to, že podvodníci se vystavují riziku významného finančního postihu.
Technika pro odhalování nelegálního chování se rychle vyvíjí a ulehčuje provozovatelům vodárenských zařízení práci při odhalování přestupků.
legislativa. To vše samozřejmě není pro odběratele, který se
pokouší o podvod, zadarmo. Jak přerušení dodávky, tak její
obnovení představuje významný finanční náklad.
Nelegální odběry pitné vody je možné rozdělit do dvou skupin.
„V prvním případě jde o nezákonný odběr pitné vody přímo z
vodovodní sítě z hydrantu, druhou skupinou jsou nelegální odběry
před vodoměrem,“ upřesňuje Koníř.
Jak jsou černé odběry zjišťovány?
Co to je neoprávněný odběr a jaké jsou sankce?
„Podle Zákona o vodovodech a kanalizacích je nelegální odběr
definován jako odběr z vodovodu před vodoměrem, odběr bez
uzavřené písemné smlouvy o dodávce vody nebo v rozporu s ní,
přes vodoměr, který v důsledku zásahu odběratele odběr nezaznamenává nebo zaznamenává odběr menší, než je odběr
skutečný, nebo přes vodoměr, který odběratel nedostatečně
ochránil před poškozením,“ vysvětluje ředitel vodovodů SmVaK
Ostrava Milan Koníř.
Pokud dojde k neoprávněnému odebrání vody z vodovodu,
vystavuje se dle výše zmiňovaného zákona za tento přestupek
fyzická osoba možnosti udělení pokuty až do výše 50 tisíc korun
ze strany vodoprávního úřadu. Do stejné výše může vystoupat
také pokuta pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu.
„Pokud je napojení na zařízení vodovodů nebo kanalizací
provedeno bez souhlasu vlastníka nebo provozovatele, může dojít
ke spáchání dalšího přestupku, a to tím, že fyzická osoba nebo
právnická či podnikající fyzická osoba neoprávněně manipulují
se zařízením. Jde tedy o další přestupek, který může být penalizován také do výše 50 tisíc korun. Byl-li delikt spáchán opakovaně,
může postih dosáhnout až dvojnásobku horní hranice a vyšplhat
se až k sto tisícům korun,“ dodává Koníř.
Zmiňovaný zákon také umožňuje provozovateli vodárenské
infrastruktury přerušit nebo omezit dodávku vody nebo odvádění
odpadních vod do doby, než pro to pomine důvod, který udává

I v tak konzervativním oboru, jakým je vodárenství, jde
pokrok ve využívání moderních technologií v oblasti telekomunikací, přenosu dat a kamerové techniky velmi rychle dopředu.
Platí to také pro společnost SmVaK Ostrava, která v letošním roce
nasadila vysoce sofistikovaný systém monitoru úniků. „24 hodin
denně 365 dní v roce vyhodnocuje nástroj anomálie ve vodovodní
síti. V systému je analyzováno obrovské množství dat z 842
distriktů, na které jsme naši síť rozdělili. Díky zmenšení sledovaných oblastí jsme proto schopni rychle a velice přesně lokalizovat
jak úniky, které mohou souviset s havárií nebo jinou mimořádnou
skutečností, ale také ty, které mohou být důsledkem neoprávněných odběrů,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol
Pšenička.
Možností je ale více. Například odběry z hydrantů zachytí
monitorovací systém SmVaK Ostrava. V případě, že jsou
vyhodnoceny jako podezřelé, nezvyklé nebo anomální vyjíždí
pohotovostní technici do terénu situaci prověřit. „ Často se jedná
o cvičení dobrovolných hasičů, kteří tuto skutečnost zapomněli
nahlásit a neměli uzavřenou smlouvu, ale setkáváme se také
s případy, kdy si lidé chtějí načerno naplnit bazén pomocí hadice
z hydrantu. V souvislosti s tím, jak se problematiky sucha stává
důležitým tématem společenské, politické nebo mediální agendy,
si navíc občané více všímají popisovaných odběrů a dalších netypických situací. Dostáváme od nich pak upozornění na tuto nelegální činnost. Tyto podněty prověřujeme a v případě, že se
prokážou jako oprávněné, tak je sankcionujeme, jak nám
umožňuje legislativa,“ popisuje Pšenička.
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Nelegální odběry u vodovodních přípojek jsou odhalovány
také pomocí kamerové techniky. SmVaK Ostrava v letošním roce
zakoupily novou kameru, která je schopna projít i potrubím velmi
malého průměru. Její pomocí je možné zdokumentovat nelegální
odbočku pro odběr pitné vody před vodoměrem. „Existují i další
možnosti, jak na nelegální odběry přijít. Ty si necháme jako naše
interní know how, abychom podvodníkům jejich situaci nezlehčovali a nedávali jim možnost, aby se poučili,“ dodává Milan
Koníř.

Příkladem podle něj může být vypouštění závadných látek do
kanalizace, které zmiňovaný řád zakazuje, používání drtičů
kuchyňského odpadu nebo vypouštění dešťových vod do splaškové kanalizace.

Odvádějme odpadní vody legálně.

Stejně jako v případě pitné vody existují i v případě nelegálního odvádění vody odpadní způsoby, jak tuto skutečnost odhalit.
„Kanalizace například kontrolujeme speciální kamerou. Kontroly
probíhají také během rekonstrukcí kanalizační sítě. Další technické nástroje, jak dokážeme nelegální vypouštění efektivně
odhalit, bych si raději nechal pro sebe, abychom situaci případným
podvodníkům neulehčovali,“ uzavírá Jan Tlolka.

Popisovaná problematika se stejně jako dodávek pitné vody
týká také neoprávněného vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu. „Legislativa specifikuje, že může jít o
neoprávněné vypouštění v případě, kdy nebyla uzavřena písemná
smlouva o odvádění odpadních vod, případně jsou odpadní vody
vypouštěny v rozporu s ní. Nelegální je také vypouštění odpadní
vody v rozporu s podmínkami, které udává kanalizační řád.
Odpadní vodu není možné vypouštět ani přes měřicí zařízení
neschválené provozovatelem, nebo přes měřicí zařízení, které
v důsledku zásahu odběratele množství vypouštěných vod nezaznamenává, nebo zaznamenává menší množství než skutečné,“
vysvětluje ředitel kanalizaci SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

„Při neoprávněném vypouštění se fyzická osoba jako odběratel dopouští přestupku, za který může být uložena pokuta až
do výše 100 000 korun. Právnická osoba a podnikající osoba jako
odběratel se dopouští správního deliktu, za který mu může být
uložena pokuta až do výše 100 000 korun,“ konkretizuje Tlolka.

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí
Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.

1.

ČTĚTE NÁVODY

2.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ

3.

POZOR NA CIGARETY

4.

KONTROLA KOMÍNŮ

5.

Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu
s průvodní dokumentací výrobce.

Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO

6.

POUČTE SVÉ DĚTI

7.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST

8.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

TOPTE, JAK SE MÁ

Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby.

Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim
nebezpečí vzniku požáru.

Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími
spreji a přenosnými hasicími přístroji.

Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů proti
požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům
nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním,
dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.

– 59 –

9.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

10.

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ

Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení.

V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího
domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

INZERCE · INZERCE · INZERCE

Foto: stock.adobe.com

POZVÁNKY · POZVÁNKY · POZVÁNKY · POZVÁNKY · POZVÁNKY · POZVÁNKY · POZVÁNKY · POZVÁNKY · POZVÁNKY · POZVÁNKY

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ PAMĚTNÍKŮ
TJ SOKOL HUKVALDY U PŘÍLEŽITOSTI
100 LET OD ZAKLÁDAJÍCÍ SCHŮZE
Srdečně zveme činovníky a pamětníky, kteří se podíleli na tom, že TJ Sokol Hukvaldy je stále aktivní
a organizuje aktivity pro obyvatele obce i blízkého okolí, na posezení s občerstvením a písničkou.
Posezení se bude konat dne 14. 12. 2019 od 15hodin v Klubu seniorů (budova rodné školy Leoše Janáčka).
Rádi bychom si popovídali o historii i současnosti TJ Sokol, akcích i skutcích, které by bylo dobré zaznamenat
a zdokumentovat. Proto pokud máte dokumenty, fotky nebo i jen informace o davné i nedávné historii budeme rádi,
když je s námi nasdílíte. Pokud máte nějaké materiály k dispozici, prosim napište na mail petr.kuca@gmail.com.
Ozvěte se prosím co nejdříve, tak abychom byli schopni již před posezením připravit alespoň část materiálu
a v průběhu odpoledne se pak dopátrat dalších detailů.
Výbor TJ Sokol Hukvaldy

Odbor KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ při TJ SOKOL Hukvaldy pořádá

V SOBOTU DNE 26. ŘÍJNA 2019
TURISTICKÝ POCHOD
PO ZAROSTLÉM CHODNÍČKU
SPADANÝM LISTÍM
Pro registrované účastníky s bezplatným vstupem na hrad Hukvaldy a teplým nápojem v Informačním centru Hukvaldy
Start a cíl: Hospůdka Na koupališti na Hukvaldech. Start je společný v 9.30 hod.
Na startu účastnící obdrží za poplatek 10,-Kč účastnický list s popisem trasy a mapkou pochodu,
který opravňuje ke vstupu na hrad bez dalších poplatků.
Ukončení pochodu v 15.00 hodin
V cíli pochodu bude připraveno občerstvení a pivo Svijany.
Příchod ke startu: Od autobusové zastávky Dolní Sklenov rozcestí.
Trasa: měří 15 km a vede z koupaliště na Babí horu, vrch Kubánkov, kolem skanzenu „Na mlýně“ v Kozlovicích. Odtud
trasa přechází do Měrkovic a do obory, na hukvaldský hrad a vrací se na koupaliště.
Informace: Jiří Strakoš, strakos.jiri@seznam.cz
Za podpory Muzea Beskyd Frýdek -Místek, p.o, Hospůdky Na koupališti,
Obce Hukvaldy, Infocentra Hukvaldy
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