SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
je neuvěřitelné, jak ten čas rychle ubíhá. Máme tady zase
konec roku, a to je vždy čas na krátké hodnocení.
Nejdřív jen ve zkratce připomenu významnější investiční akce
zrealizované v tomto roce. V dubnu jsme dokončili kompletní
rekonstrukci budovy sociálního zařízení v areálu restaurace
na koupališti. Při rekonstrukci z původní stavby zůstaly pouze
obvodové zdi, vše ostatní je nové. Kompletní skladba podlah,
příčky, střecha, okna, dveře, rozvody vody, odpady, elektroinstalace, obklady, topení stropními infrapanely, zateplení fasády,
vnitřní vybavení. V průběhu rekonstrukce jsme řešili přes pojišťovnu i škodu, kterou způsobil jasan, který spadl na kompletně
dokončenou střechu.
Velikou radost mám z dokončené pumptrackové dráhy ve
stejném areálu, kterou jsme oficiálně otevřeli v srpnu. V této
souvislosti bych rád poděkoval panu Aleši Drlíkovi a celé partě
lidí, kteří se na stavbě dráhy a hlavně závěrečných terénních
úpravách podíleli a bez nároku na odměnu odpracovali mnoho
hodin. Poděkování patří i členům SDH Hukvaldy, kteří pomáhali
při likvidaci náletových dřevin.
Za zmínku dále stojí výměna střešní krytiny na střeše hasičárny na Hukvaldech a kompletní oprava střechy na jedné z budov
v areálu bývalého zemědělského dvora v Rychalticích. Zde bych
chtěl pro změnu poděkovat členům SDH Rychaltice za pomoc
při demontáži přístřešku u této budovy a likvidaci náletových
dřevin kolem budovy.
Z důvodu rekonstrukce mostu „u Lakovny“ přes Ondřejnici
jsme dokončili opravu komunikace od hlavní cesty (zastávka
u ZŠ) k myslivecké chatě a dál až na koupaliště, po které vedla
objízdná trasa. První fázi opravy ve formě stabilizace podkladu
jsme zrealizovali již v minulém roce, a letos následoval druhý
krok, vrstva živičného recyklátu, penetrace a posyp jemným
kamenivem.
Potom jsme zahájili rekonstrukci již výše zmíněného mostu,
která byla dokončena koncem září. Při rekonstrukci byly opraveny
břehové opěry a zhotovena zcela nová mostní konstrukce včetně
říms a zábradlí. Nový most opticky působí, že je užší, než byl.
Je to dáno vzájemnou vzdáleností zábradlí, které je skutečně
o 40 cm blíž k sobě, ale šířka vozovky je oproti původnímu stavu
naopak o 20 cm větší.
Na jaře byla také dokončena rekonstrukce poloviny mostu
přes Sklenovský potok u pivovaru v Dolním Sklenově. A když jsem
u těch mostů, tak v říjnu byla zahájena oprava mostu rovněž přes
Sklenovský potok u č.p. 121 (za DPS u bývalé prádelny), který
byl v havarijním stavu. Stavba bude dokončena do konce roku.

V souvislosti s potoky bych ještě zmínil opravu zborcené
levobřežní zdi potoka na Horním Sklenově u č.p. 12 v délce 25 m
a opravu břehových zdí a revitalizaci koryta mlýnského náhonu
v délce 75 m a v Dolním Sklenově za veterinou.
V listopadu byla dokončena stavba nových veřejných WC na
parkovišti na Hukvaldech, a také byly provedeny opravy oken
v prvním patře budovy DPS spočívající v instalaci izolačních
dvojskel do venkovních okenních křídel a montáži těsnění.
Podrobnosti o těch nejvýznamnějších akcích včetně fotografií
naleznete v následujících článcích.
A co plánujeme na příští rok?
Finančně nejnáročnější akcí bude stavba víceúčelového hřiště
s umělým povrchem u základní školy za cenu 5 875 537 Kč, která
vzešla z výběrového řízení na zhotovitele jako nejlevnější nabídka
ze 14 uchazečů. Cena dle projektové dokumentace byla 8,4 mil Kč.
Na tuto akci jsme získali dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj
ve výši 4 022 246 Kč. Práce budou zahájeny ještě v tomto roce
a budou v závislosti na počasí probíhat i přes zimu. Stavba se skládá
z těchto stavebních objektů: 1. víceúčelové hřiště o rozměru 44 x
22m, oplocení z mantinelu výšky 0,6m a síťového oplocení do výšky
4m, povrch stříkaný tartan. 2. atletický ovál, délka 200m, povrch
stříkaný tartan, lajnování centrálně pro tenis, malou kopanou,
florbal a příčně pro volejbal, nohejbal a cvičnou košíkovou. 3.
doskočiště s rozběhem - skok daleký. Rozběhová dráha 40m, povrch
stříkaný tartan, doskočiště z písku délky 6m. 4. zpevněné plochy
pro pěší. Stavba bude dokončena v květnu příštího roku.
Stavba sběrného dvora v Rychalticích. Jedná se o vybudování
zpevněných betonových ploch, které budou sloužit k umístění
kontejnerů na jednotlivé druhy odpadů, a dále příjezdových
komunikací, oplocení včetně dvou bran pro vjezd a výjezd,
provozního objektu z obytného kontejneru pro obsluhu, rozvodů
NN a osvětlení areálu. Položkový rozpočet stavby dle projektové
dokumentace činí 4 558 109 Kč, a to vč. dodávky kontejnerů
na odpady. I v tomto případě jsme získali dotaci, tentokrát
z Operačního programu životního prostředí, ve výši 3 878 392 Kč.
Zhotovitele stavby budeme teprve soutěžit, tzn. skutečné náklady
zatím neznáme. Pokud vysoutěžíme nižší cenu než dle PD, bude
se úměrně krátit i výše dotace.
V souvislosti s tímto areálem připravujeme projektovou
dokumentaci a vyřizujeme stavební povolení na rekonstrukci
jedné z budov (bývalý teletník), který bude sloužit technickým
zaměstnancům obce jako zázemí, které si už opravdu zaslouží.
Jedná se o stejný objekt, na kterém jsme letos opravili střechu.
Většinu stavebních prací chceme z důvodu finančních úspor řešit
vlastními silami. V současnosti v budově provádíme úklid.
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Po několika odkladech máme v plánu rekonstrukci mostu
přes Ondřejnici v Rychalticích u pana Štefka za cenu 2,5 mil. Kč.
Realizační firma, která už má 2 roky zhotovenou novou ocelovou
mostní konstrukci včetně zábradlí, nemůže ve stavbě pokračovat,
protože projekční firma nedodržela dle smlouvy o dílo termín
dodání stavebního povolení. V této záležitosti jsme požádali
o spolupráci osobu, která vyřizovala stavební povolení na most
u lakovny. V této chvíli je vše na dobré cestě a v květnu příštího
roku předpokládáme vydání stavebního povolení a poté zahájení
samotné rekonstrukce mostu.
Dále máme v rozpočtu na příští rok vyčleněny 3 mil. Kč na
stavbu nových komunikací. Bylo požádáno o vydání stavebního
povolení na „Prodloužení místní komunikace“ v ulici za veterinou v Dolním Sklenově. Dále pracujeme na projektu a vydání
stavebního povolení „Cesta Grygar“ v Dolním Sklenově. Stavba
této komunikace je podmínkou pro revitalizaci koryta Dolnosklenovského potoka společností Lesy ČR, jehož břehy jsou
hlavně ve spodní části toku značně nestabilní. Stavební povolení
vyřizujeme i na stavbu komunikace „Cesta za školou“ (bývalé
rybníky). V tomto případě se od samého počátku potýkáme
s problémy se splněním všech technických podmínek, norem
a předpisů. Nakonec se podařilo získat kladná stanoviska od
téměř všech dotčených orgánů. Největší problém nám v této chvíli
dělá stanovisko společnosti ČEZ distribuce, která podmiňuje
vydání souhlasného stanoviska přeložkou kabelového zemního
vedení v délce 220m, přeložkou betonového sloupu, a v této
souvislosti zpracováním příslušné projektové dokumentace, to
vše na náklady obce v hodnotě 780 000 Kč. Ve spojení s dalšími
náklady na vybudování samotné komunikace, výhybny, obratiště
na konci komunikace, které se zase neobejde bez stavby nového
propustku přes souběžný mlýnský náhon, kvůli požadavku Hasičského záchranného systému na minimální šířku zpevněné části
komunikace 3m i vybudování opěrných zdí na březích náhonu,
jsou celkové náklady značně vysoké. S panem projektantem, který
je v dobrém slova smyslu velice urputný a znalý věci, hledáme
jiná řešení.
Příští rok budeme pokračovat s opravou druhé poloviny mostu
u pivovaru v Dolním Sklenově za cenu 659 500 Kč bez DPH,
a opravou dřevěnice na Hukvaldech, která bude částečně hrazena
z dotace Ministerstva kultury, náklady obce cca 500 tis. Kč
V rozpočtu máme vyčleněnou částku 1 mil Kč na opravy
potoků a mlýnských náhonů, stejnou částku na opravu chodníku
tzv. mlýnská strana (od fotbalového hřiště k zámeckému parku),
1 mil. Kč na opravu fotbalového hřiště a 1,3 mil. Kč na zpracování
projektové dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci
bývalého kravína v Hukvaldském dvoře.
To jsem vyjmenoval jen ty nejnákladnější akce.
V předchozích letech jsem nejčastěji psal o záležitostech
ohledně splaškové kanalizace a nevyhnu se tomu ani tentokrát.

Téměř rok pracuje firma Ekomonitor na projektové dokumentaci
týkající se rozšíření splaškové kanalizace v obci. Jedná se o dílčí
úseky v různých částech obce o celkové délce 8 293 m. Práce
probíhají dle plánu a v prvních měsících příštího roku předpokládáme vydání stavebního povolení. Začátkem listopadu nám
byl předložen položkový rozpočet stavby ve výši 138 mil. Kč bez
DPH. Z důvodu značně vysoké ceny, jsme oslovili jinou projekční
společnost a požádali o konzultaci. Poté jsme svolali schůzku se
zástupci této společnosti a firmy Ekomonitor včetně rozpočtářů
a hledali, jak dosáhnout finančních úspor. Po počáteční živější
diskuzi bylo jednání velmi konstruktivní a byly nalezeny možnosti
úspor předběžně ve výši 30 mil. Kč. Nejednalo se však o chyby
v rozpočtu nebo projektu. Po zkušenostech z předchozí etapy, kdy
součástí rozpočtu byly opravy komunikací jen nad výkopem, ale
nakonec bylo potřeba přeasfaltovat celou šířku komunikací, jsem
požadoval položky související s touto opravou zapracovat přímo
do rozpočtu. Projektanti však narozpočtovali kompletní novou
skladbu komunikace včetně tzv. kufru i mimo výkop. Jednalo by
se samozřejmě o ideální řešení, měli bychom kompletně opravené
komunikace, ale z finančního hlediska obrovsky nákladné. Navíc
právě položky související s opravou komunikace mimo výkop
jsou vzhledem k dotaci tzv. neuznatelné náklady, které jsou
kompletně hrazeny investorem, tedy obcí. Další úspory byly
nalezeny při výběru potrubí, materiálu a skladby zásypu v rýze
nad potrubím. Do konce roku tedy projektanti předloží upravený
rozpočet. Přesto se obávám, že vzhledem k finančním možnostem
obce budou náklady stále vysoké. Existuje několik možností, jak
situaci řešit. Do konce ledna 2019 je termín pro podání žádosti
o dotaci. První možností je tedy podat tuto žádost s rozpočtem
v celém rozsahu, vysoutěžit dodavatele a na základě výsledné ceny
se rozhodnout. Dle zákona máme právo zakázku zrušit. Vzhledem
k současné situaci ve stavebnictví můžeme předpokládat snížení
ceny cca o 10% oproti rozpočtu dle PD. Další možností je rovnou
z projektu vypustit lokality s nejmenší hustotou zástavby na
délku kanalizace, a rozpočet tak ponížit na přijatelnou výši, což
je pro nás max 70 mil. Kč. Za předpokladu 10% snížení ceny při
výběrovém řízení, při současné výši dotace 63,75% z uznatelných
nákladů, můžeme hovořit o částce cca 25 mil. Kč, kterou bychom
hradili z vlastních zdrojů, formou úvěru. Zbylé lokality potom
následně řešit v nějaké další etapě, ale stavební povolení nelze
prodlužovat donekonečna a i potom budeme řešit finanční otázku.
Taky můžeme podání žádosti o dotaci odložit na příští rok, ale
nemáme žádné záruky, že budou vhodné dotační programy vyhlášeny a v jaké výši. Jen pro srovnání, v předchozí etapě byla dotace
85 % z uznatelných nákladů, v současnosti je to 63,75 %. V každém
případě je dostavba splaškové kanalizace v obci jednou z priorit,
a to nejen z hlediska zákona, ale i vzhledem k tomu, aby většina
domácnosti měla stejné podmínky pro likvidaci odpadních vod.
V letošním roce byla zkolaudována nová obslužná komunikace z Rychaltic na Hájov, investor Ředitelství silnic a dálnic.
V této souvislosti se významně zvýšil provoz automobilů v tomto
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úseku. Z tohoto důvodu jsme zadali zpracování studie na vybudování chodníku v úseku od Masarykova mostu až po nadjezd nad
rychlostní komunikací.
Také jsme podali žádost o dotaci na zpracování studie na
likvidaci splaškových vod v Krnalovicích.
Jak vidíte, je toho opravdu hodně, co máme v plánu, a to jsem
zdaleka nevyjmenoval všechny investiční akce, které jsme zatím
museli odložit. Jedná se například o „Nádstavbu odborných
učeben v ZŠ ve 4. patře“. Základní škola se už delší dobu potýká
z nedostatkem učeben. V této souvislosti budeme opět podávat
žádost o dotaci. Dále je to rekonstrukce hřbitova v Rychalticích.
Na tuto akci máme zpracován projekt. Letos jsme chtěli zahájit
rekonstrukci opravou hřbitovní zdi sousedící s farní zahradou. Do
vyběrového řízení se však přihlásila jen jedna firma s nabídkou
2,4 mil. Kč, což byla cena vyšší než je projektová, proto jsme
opravu zatím odložili. Dále je to výstavba chodníku od parkoviště na Hukvaldech „směrem k rybníku“. I zde žádáme o dotaci.
A nemůžu zapomenout na výstavbu chodníku podél hlavní komunikace v Rychalticích, kde nemáme ještě vydáno stavební povolení.

Zcela otevřeně teď říkám, že vzhledem k potřebě postupně
zrealizovat výše uvedené stavby jsme nuceni hledat úspory
v jiných výdajích nebo zvýšit příjem do obecního rozpočtu. Ale
o tom zase příště.
Na závěr trochu z jiného soudku. V pátek 29. listopadu se
konalo již tradiční rozsvěcení vánočního stromu u ZŠ. Rád bych
poděkoval vedení školy, všem pedagogům, technickým pracovníkům školy, členům sdružení rodičů a přátel školy za přípravu
a organizaci celé akce. Vrcholem večera bylo vystoupení žáků
školy pod vedením jednotlivých pedagogů a v režii paní Silvie
Jati. Každé z jednotlivých vystoupení mělo své kouzlo, myšlenku,
energii a vtip. Všem žákům, kteří vystupovali, děkuji za krásný
zážitek. Už teď se těším na příští vystoupení.
Vážení spoluobčané, přeji Vám příjemné prožití Vánočních
svátků, úspěšný vstup do nového roku, hodně štěstí, osobních
i pracovních úspěchů a hlavně pevné zdraví.
Luděk Bujnošek, starosta

INFORMACE Z OBCE
Z JEDNÁNÍ RADY OBCE HUKVALDY OD ZÁŘÍ DO LISTOPADU 2019
Rada obce se ke svým jednáním sešla ve dnech 6.9., 30.9.,
21.10., 11.11.2019. Mezi nejdůležitější body patřilo:

a kanalizační přípojky k dřevěnce na Hukvaldech č. ev. 0113
včetně inženýrinku za částku 10 000 Kč.

1. Projednání zprávy o hodnocení a posouzení nabídek veřejné
zakázky na „Úpravu školního hřiště v areálu ZŠ a MŠ Leoše
Janáčka Hukvaldy“, které proběhlo 6. 9. 2019. Nabídku
podalo 14 uchazečů. Výběrová komise projednala jednotlivé
nabídky dle jediného kritéria, tj. cena a vybrala jako nejvýhodnější nabídku firmy Sport cité + z Bílovic za částku 4 855
816 Kč bez DPH.

4. V souvislosti s vybudováním sběrného dvora v areálu
Jungova dvora v Rychalticích, na který jsme získali dotaci
z Operačního programu životní prostředí, schválení smlouvy
na vedení výběrového řízení na dodavatele stavby s firmou
Poradenství P+P z Dřevohostic za částku 20 000 Kč bez DPH,
schválení smlouvy na „Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby s firmou Desacon Zlín za částku
139 150 Kč bez DPH.

Na úpravy hřiště jsme získali dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj. Původní projektová cena byla 8,5 milionu korun,
předpokládaná výše dotace byla 5 milionů korun, ale ta bude
upravena podle vysoutěžené ceny na částku 4 022 246 Kč.
Realizace začne v prosinci letošního roku, ukončení se předpokládá do konce května 2020.
2. Uzavření smlouvy o dílo s firmou Lesostavby Frýdek -Místek
na opravu opěrné zdi potoka na Horním Sklenově u č.p. 12 za
částku 239 557,73 Kč bez DPH a na „Opravu části mlýnského
náhonu Hukvaldy, část Dolní Sklenov u č.p. 44“ (za veterinou)
za částku 619 587,22 Kč bez DPH. Na jednání rady dne 11.11.
byla částka navýšena z důvodu víceprací o 35 017 kč bez DPH.

5. Schválení nejvýhodnější nabídky na „Opravu střechy
v objektu „C“ v areálu budoucího sběrného dvory v Rychalticích“, kterou podala firma Střechy EWEREST z Palkovic
za částku 613 071 Kč bez DPH. S touto firmou byla také
uzavřena smlouva na realizaci.
6. Schválení nabídky na „Výměnu osvětlení v galerii v 2. NP
Informačního centra Hukvaldy, kterou podala firma
EB-Elektro Bartoš z Frenštátu pod Radhoštěm za částku
84 609,25 Kč včetně DPH.
7.

3. Schválení cenové nabídky od Ing. Stanislava Rippela na zpracování projektové dokumentace na vybudování vodovodní
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Schválení výsledků výběrového řízení na „Zpracování
projektové dokumentace na rekonstrukci bývalého kravína
v hukvaldském dvoře. Nejvýhodnější nabídku podala firma
RMBA Architekti z Prahy za částku 1 300 000 Kč bez DPH.

8. Schválení podání nabídky na dotaci z Evropských strukturálních a investičních fondů – Operačního programu
životního prostředí na zlepšení systému preventivní protipovodňové ochrany obce na Digitální povodňový plán a záložní
zdroj - elektrocentrálu pro případ výpadku elektrického
proudu za částku 24 200 Kč včetně DPH.
9.

Zakoupení vibrační desky na hutnění zemin BOMAG BVP
18/45 za cenu 53 608 Kč včetně DPH od firmy Lipka HQ
z Frenštátu pod Radhoštěm.

10. Schválení návrhu na pořízení nové kuchyňské linky do hasičárny v Rychalticích za částku 23 000 Kč, která bude hrazena
v rámci rozpočtu SDH Rychaltice za rok 2019.
11. Navýšení ceny v nabídce firmy Český servis oken a dveří
z Brandýsa nad Labem na provedení výměny skel těsnění
v 1. patře Domu s pečovatelskou službou z 212 045 Kč na
226 571 Kč z důvodu chybného spočítání skel.
12. Schválení cenové nabídky od společnosti Projekty Statika
z Frýdku-Místku na zpracování dokumentace pro provedení stavby a přepočet rozpočtu na „Nástavbu odborných
učeben ve 4. nadzemním podlaží v ZŠ a MŠ Leoše Janáčka
Hukvaldy“ za částku 189 000 Kč bez DPH.

Eriky Šporerové bude vystupovat paní Marianna Pillárová
a varhaník Vojtěch Trubač.
14. Z důvodu zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci hukvaldského dvora bylo nutno ještě provést statické
posouzení objektu, rada obce schválila nabídku Ing. Aleše
Paličky z Nového Jičína za částku 28 000 Kč bez DPH.
15. Schválení pokračování opravy 2. části mostu u Hukvaldského pivovaru, kterou předložila firma TRADESTAV
z Ostravy za částku 797 995 Kč. Tato firma prováděla opravu
první poloviny mostu.
16. Projednání a schválení vyúčtování dotací, které obec
v letošním roce poskytla Mezinárodnímu hudebnímu festivalu Leoše Janáčka o.p.s., Informačnímu centru Hukvaldy,
Sdružení rodičů ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy.
17. Podání žádosti o dotaci na opravu dřevěnky č.e 113 na
Hukvaldech z Ministerstva kultury a z Moravskoslezského
kraje z programu obnovy kulturních památek a památkově
chráněných nemovitostí.
18. Poskytování kalendáře na rok 2020 do každé domácnosti
zdarma. Pokud bude zájem o více kusů, je navržen zpoplatnění částkou 50 Kč za kus.

13. Schválení smlouvy na pořádání Adventního koncertu s paní
Erikou Šporerovou za částku 12 000 Kč. Koncert se bude
konat v neděli 8. prosince v kostele v Rychalticích a kromě

Ivana Hrčková,
místostarostka

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Na světě je mnoho krásných, drahých a vzácných věcí, svět
skrývá obrovské poklady a skvosty, které vytvořil lidský talent
a um. A přece není většího pokladu nad lidský život.
Vítání nových občánků do svazku obce Hukvaldy má v naší
obci dlouholetou tradici a uskutečňuje se většinou dvakrát ročně,
podle počtu narozených dětí. Letošní podzimní slavnost
se konala v sobotu 23. listopadu 2019 v obřadní síni
Obecního úřadu na Hukvaldech. Tohoto slavnostního
aktu se zúčastnilo celkem 7 dětí z osmi pozvaných se
svými rodiči, prarodiči i sourozenci: Sára Mlčochová,
Aneta Kazíková, Jindřich Kubačák, Jiří Brhláč, Jiří
Machů, Bohdan Stacha, Patrik Kulišťák. Jako již
tradičně děti obdržely malý dárek v podobě hezké knížky,
DVD s nahrávkou z akce od televizního studia Sněženka
ze Sedlnice, soubor fotografií, každá maminka květinu
a rodiče se podepsali do pamětní knihy. Součástí uvítání
nových občánků bylo pásmo písniček, básniček a říkadel
dětí Základní a Mateřské školy Leoše Janáčka pod
vedením paní učitelky Radmily Křenkové a projev
místostarostky obce Ing. Ivany Hrčkové.

Podle rozhodnutí Zastupitelstva obce Hukvaldy každé nově
narozené dítě také dostává peněžní dar v hodnotě 2 000 korun,
které si rodiče mohou vyzvednout vždy při předložení rodného
listu přímo na Obecním úřadě na Hukvaldech.
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Marta Sobotíková, matrikářka

NÁVŠTĚVA Z ČÍNY

V říjnu letošního roku
navštívili Českou republiku
vyučující z čínské Hudební
fakulty University of the Arts
v Nankingu, vedení děkanem
fakulty panem Fan Xiao
Feng.
Nanking je hlavní město
provincie Ťiangsu (česká
transkripce, Jiangsu anglická transkripce), která je
par tnerskou provincií
Moravskoslezského kraje. Do České republiky přijeli podepsat
dohodu o spolupráci s Janáčkovou konzervatoří v Ostravě a na
společném koncertu dne 21. října 2019 se studenty a pedagogy
konzervatoře zahráli na čínské lidové nástroje skladby čínských,
ale i českých hudebních skladatelů.
Měla jsem možnost se tohoto koncertu na Janáčkově konzervatoři zúčastnit a okusit tak zážitek z poslechu hudby Dálného
východu a seznámit se s čínskými hudebními nástroji.
Následující den zavítali čínští přátelé do rodiště Leoše
Janáčka na Hukvaldy. Čekala je zde nejprve návštěva hukvaldského hradu, poté oběd v restauraci Na Procházce v oboře a pak
zavítali do památníku Leoše Janáčka na Podoboří, na kterou se
velmi těšili. Jako vlastně na vše, co je s Janáčkem spojeno. Hosté
měli možnost shlédnout novou expozici, která byla otevřena letos

v září, a kterou jim ukázal
správce památníku Mgr.
David Jurečka. Byli unešeni
prostředím, kde skladatel
pobýval a tvořil. Také je velmi
zaujalo harmonium v expozici domu, na kterém si
vyzkoušeli zahrát a do zdejší
pamětní knihy zapsali milá
slova, které si také můžete
přečíst na jedné z fotek.
Český překlad pak připsal
tlumočník pan Martin Kříž. Moc děkujeme paní ředitelce Nadace
Leoše Janáčka z Brna Ludmile Němcové, která umožnila čínské
delegaci vstup do památníku zdarma.
Z památníku se pak výprava přesunula do Rodného domu
Leoše Janáčka, kde si prohlédli informační centrum, světničku,
kde se skladatel narodil, shlédli také současnou expozici Janáčkových portrétů a výstavu uměleckých fotografií v galerii.
Měla jsem pocit, že se s našimi Hukvaldy nemohou rozloučit,
přetáhli návštěvu o dvě hodiny a vyslovili velké přání, že by se co
nejdříve chtěli zúčastnit některého z následujících ročníků Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka, předvést své
umění na Hukvaldech, které si i přes krátkou návštěvu
zamilovali.
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Ivana Hrčková, místostarostka

ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ U LEGIONÁŘE
V první polovině letošního roku došlo na hukvaldském
Podzámčí v místě u pomníku legionáře a obětí obou světových válek
k úpravě okolního prostoru vyřezáním souvislého jehličnatého
porostu a ostatních náletových dřevin. V druhé polovině listopadu
obec zakoupila celkem 250 ks sazenic růžových keřů, které na
tomto místě zasadily ve svém volném čase členky místního Spolku

nezávislých vesnických žen Hukvaldy, jmenovitě paní místostarostka
Ivana Hrčková, Tereza Bartulcová, Helena Kubešová, Renáta Kollerová, Stanislava Jurečková, Šárka Komendová a malý pomocník
Ondra Kubeša. Děkujeme.
Za spolek Nezávislých vesnických žen Hukvaldy
Michaela Hrčková

PŘECHOD TERESTRICKÉHO VYSÍLÁNÍ NA DVB-T2
Televizní vysílání je možno přijímat několika způsoby, změna
se týká pouze uživatelů, kteří přijímají signál z pozemních vysílačů.
Pokud nevíte, jestli je to Váš případ, je možné se orientovat podle
toho, jestli na příjem TV máte uzavřenou smlouvu s operátorem
(kabelovým, satelitním apod.), za kterou platíte pravidelné
poplatky. V tom případě se o všechny nutné změny postará tento
Váš dodavatel signálu.

schopen stávající televizor přijímat. Nejjednodušší situaci mají
majitelé televizorů vyrobených po roce 2015, ty již většinou jsou
na příjem DVB-T2 připravené. Zde bych doporučil projít naladěné
kanály, případně provést nové vyhledání kanálů, vysílání v DVBT2 je již možné naladit. Pokud mezi programy najdete i některé ve
vysokém rozlišení (např. ČT1 HD, ČT Sport HD), máte vyřešeno,
Váš přijímač je na změnu vysílání připraven.

Pokud tedy žádnou takovou smlouvu uživatel nemá, přijímá
pravděpodobně pozemní terestrické vysílání a bude se muset
na změnu připravit. Prvním krokem je zjištění, jaké vysílání je

Složitější je situace uživatelů, jimž předchozí postup nepřinesl
řešení. V tomto okamžiku můžete volit z několika možností:

–6–

•

koupě nového televizoru – výhodou bude kvalitnější obraz,
některé programy je možné přijímat v HD rozlišení. Nové
přístroje mají i nižší spotřebu, což při stoupajících cenách
elektrické energie také má svůj význam.

ale potřeba zdůraznit, že se jedná o zastaralou technologii. Všem
majitelům těchto starých televizorů doporučuji pořízení nového
přístroje, ať už s ohledem na spotřebu, kvalitu obrazu, nebo šíři
přijímaných programů.

•

koupě set-top boxu – je to nejlevnější řešení, ceny se pohybují
od 500 Kč. Tuto variantu je možné doporučit, pokud máte TV
přijímač umožňující přehrávání HD obrazu, pak docílíte stejné
kvality příjmu jako v předchozím případě. Nevýhodou je nutnost používat jeden dálkový ovladač pro zapnutí TV a druhý
pro zapnutí set-top boxu a pro přepínání kanálů.

Protože někteří uživatelé kabelové televize mají televizory, které
neumí přijímat kabelové vysílání DVB-C a zvládají pouze nyní
končící DVB-T, přenáší systém OIIS Hukvaldy i 4 multiplexy
DVB-T. Jedná se o přístroje vyrobené před rokem 2011, bylo je
možné „výhodně“ se slevou koupit ještě v roce 2012.

•

uzavření smlouvy s některým operátorem – např. Skylink,
O2TV, T-Mobile TV. Potřebné vybavení dodá operátor, podmínkou ale pravděpodobně bude uzavření smlouvy na určité období.

•

•

Jako samostatnou možnost uvádím zřízení přípojky kabelové
televize OIIS Hukvaldy. Pokud je Váš televizor vyrobený po
roce 2010, pravděpodobně zvládá příjem kabelového vysílání
DVB-C. V tomto případě nebude potřeba žádné další zařízení,
navíc vše budete ovládat jedním dálkovým ovladačem.

Tito uživatele mají opět několik možností.

•
•

Přeladění na analogové vysílání – s nižší kvalitou obrazu
a omezeným počtem programů,
pořízení set-top boxu, buď DVB-T2, nebo DVB-C,
pořízení nového televizoru.

Na závěr bych chtěl uvést, že vypnutí jednotlivých DVB-T multiplexů na severní Moravě bude probíhat od 30. 4. do 8. 6. 2020.
Doporučuji tedy vše v klidu rozvážit, případně si zjistit další
informace a následně zvolit nejvhodnější řešení.

Místní kabelová televize přenáší také analogové vysílání v normě
PAL, umožňuje tedy provoz i nejstarších televizních přijímačů. Je

Petr Domčík

OZNÁMENÍ O CENĚ VODNÉHO A STOČNÉHO OD 1. 1. 2020
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti SmVaK byly v souladu s platnou legislativou schváleny ceny vodného na
rok 2020 za pitnou vodu (vodné) na částku 41,10 Kč/m3 bez DPH, 47,27 Kč (vč. 15% DPH).
Cenu stočného (odvedená voda) stanovil provozovatel Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice na 34,65 Kč bez DPH, 39,85 Kč
(vč. 15 % DPH).
Pro porovnání SmVaK stanovil pro své odběratele stočné ve výši 36,51 Kč bez DPH, 41,99 Kč (vč. 15% DPH).
Ivana Hrčková, místostarostka

INVESTIČNÍ AKCE
RYCHALTICKÝ DVŮR
Jak už jistě všichni víte, v bývalém zemědělském areálu v Rychalticích, kdysi Jungově dvoře, plánuje obec vybudovat sběrný dvůr.
Na tuto akci jsme získali dotaci z Operačního programu životního
prostředí. V této chvíli projektant ukončuje dokumentaci pro provádění stavby, ihned po novém roce pak bude vyhlášeno výběrové
řízení na zhotovitele prací. Bude se soutěžit zvlášť na stavební práce
a zvlášť na vybavení sběrného dvora.
V tomto areálu jsou také už dlouho nevyužívané budovy, které
je potřeba postupně opravit a zrekonstruovat. V budově, která
sloužila pro odchov dobytka, bychom rádi vybudovali zázemí pro

pracovníky obce, šatny, sociální zařízení, dílny, budou zde skladovací prostory, které nám chybí. Na této budově byla ve špatném
stavu střecha, byl zde téměř zbořený přístavek, který byl pro případné návštěvníky velmi nebezpečný. Díky našim rychaltickým
hasičům byl přístavek stržen a mohlo dojít k opravě střechy.
Objekt je jednopodlažní s nevyužívaným podkrovím. Nosnou
konstrukci tvoří dřevěný krov základní – vaznicové soustavy, s doplněním dalších prvků pro tvar střechy. Tvar střechy je sedlový, střecha je nezateplená, pod střešním pláštěm je nevyužívaný půdní
prostor. Střešní krytina už neplnila hlavní funkci, byla navržena
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výměna celého souvrství od povrchu bednění včetně klempířských
a zámečnických prvků souvisejících s pláštěm. V rámci stavby byla
provedena oprava poškozených prvků krovu. Bylo provedeno
mechanické očištění a nátěr krovu proti dřevokazným houbám,
hmyzu a plísním. V rámci opravy střešního pláště byla provedena
oprava štítových stěn. Na opravený (sanovaný) a nátěrem ošetřený
krov byl proveden nový střešní plášť.
Nová střešní krytina je tvořena pojistnou hydroizolací - fólií,
která byla kladena pod dřevěné laťování. Fólie byla vodotěsně napojena na všechny prostupující konstrukce. Na pojistnou hydroizolaci
byl proveden rošt z latí, ty byly ošetřeny nátěrem proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním. Na latě byla kotvena finální střešní
krytina s imitací keramické tašky. Součástí střešního pláště bylo
oplechování, těsnění, větrací mřížky, kotvení, spojovací materiál.

Součástí výměny pláště byla výměna demontovaných klempířských
výrobků.
Realizaci výměny střechy prováděla firma EWEREST z Palkovic, která zvítězila ve výběrovém řízení s částkou 613 071 Kč bez
DPH.
V průběhu realizace došlo k navýšení víceprací, které spočívaly
v opravě krovu přístavku a navýšení činilo 61 675,88 Kč bez DPH.
Díky neosazení 3 kusů střešních výlezových oken došlo ke snížení
částky o 9 900 Kč bez DPH. Navíc došlo také k úpravě ceny
o 15 090 Kč důvodu dodatečného provedení zateplení štítu budovy.
Celkové náklady na rekonstrukci střechy činily 679 936,88 Kč
bez DPH.
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Ivana Hrčková, místostarostka
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WC NA PARKOVIŠTI NA HUKVALDECH
Původní toalety na parkovišti byly postaveny před 25 lety.
Dlouhodobě nevyhovovaly hygienickým podmínkám, budova byla
montována ze dřeva, chyběl bezbariérový přístup a také nutná
kabinka pro vozíčkáře. Interiér byl ve špatném technickém stavu,
který už nebylo možné opravit, proto bylo nutné celou budovu
odstranit a postavit toalety zcela nové, moderní a bezbariérové. Na
základě projektové dokumentace zpracované projektanty z firmy
Projekty-Statika, bylo vydáno na podzim 2018 stavebním úřadem
v Brušperku stavební povolení.
Rozhodli jsme se z důvodu neutěšené situace se stavem
záchodů přestavbu realizovat v každém případě. Počítali jsme
se začátkem prací v červnu a abychom si zajistili zhotovitelskou
firmu, tak v březnu 2019 bylo vyhlášeno výběrové řízení formou
zakázky malého rozsahu na dodavatele stavebních prací oslovením
3 firem a zakázka proběhla uzavřenou výzvou, nebyla zveřejněna
na profilu zadavatele, protože předpokládaná hodnota zakázky
činila 1,4 mil. Kč. S vítěznou firmou jsme uzavřeli smlouvu o dílo
a v červnu začaly stavební práce, které spočívaly v demolici starých
WC a vybudování základové desky.
V lednu 2019 jsme požádali Ministerstvo pro místní rozvoj
v rámci programu „Národní program podpory cestovního ruchu
v regionech - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního
ruchu” o dotaci. Rozhodnutí o úspěšnosti dotace přišlo z ministerstva pro místní rozvoj koncem června. Podmínkou dalšího postupu
byl souhlas Zastupitelstva obce. Informaci jsme dostali týden po
červnovém zasedání, proto jsme se souhlasem Ministerstva požádali
o prodloužení termínu odevzdání tzv. dokladů 2. vlny z původního
termínu 2.8. na 20.9.
Poté přišly podklady pro registraci akce, kdy jsme při kontrole
povinných dokladů zjistili, že jsme při výběrovém řízení nezveřejnili
výzvu na profilu zadavatele, kterou požadovalo MMR, ale přitom
jsme dodrželi podmínky zákona o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu (tzn. stavební práce do 6 milionů korun). Proto
jsme ihned kontaktovali administrátora dotace o radu. Bylo nám
doporučeno odstoupení od smlouvy s dodavatelem a vyhlášení
nového výběrového řízení. Dodavatel souhlasil s odstoupením
od smlouvy a dne 19.7.2019 bylo zahájeno nové výběrové řízení
a veřejná zakázka byla uveřejněna na profilu zadavatele a zároveň
byly osloveny 3 firmy, jak nám ukládal metodický pokyn a byla
dodržena lhůta pro předkládání nabídek 10 pracovních dní. Jelikož
už byly některé práce provedeny, předpokládaný rozpočet nové
zakázky byl snížen o tyto práce, které obec zaplatila ze svého rozpočtu. Dne 5.8.2019 proběhlo hodnocení nabídek a byla vybrána
vítězná firma, se kterou pak na základě rozhodnutí Rady obce byla
uzavřena 23.8.2019 nová smlouva o dílo. Vítěznou firmou byla
opět firma Elin servis s.r.o, jejíž nabídka činila 1 152 461 Kč. Poté
došlo k přepočtu výše dotace na stavební práce, kde se zohlednily

neuznatelné náklady projektu (dokumentace skutečného provedení, dokumentace vytápění, mobilní
WC) ve výši 21 780 Kč, takže výsledná podpora stavebních prací
byla 1 130 681,50 Kč.
Součástí dotace byly také marketingové náklady ve výši
50 000 Kč na výrobu 3 kusů směrových tabulí za 13 000 Kč s DPH,
zpracování reportáže pro kabelovou televizi za částku 16 000 Kč
s DPH, výroba 1000 kusů informačních letáků včetně grafické
přípravy a tisku, inzerce v místním zpravodaji a prezentace na
3 webových stránkách za částku 21 000 Kč včetně DPH.
Rozdělení nákladů:
Vysoutěžená cena ve výběrovém řízení
(ze smlouvy o dílo)...............................................1 152 461,50 Kč
Neuznatelné náklady )............................................ - 21 780,00 Kč
Uznatelné náklady.............................................1 130 681,50 Kč
Marketingové náklady.........................................+ 50 000,00 Kč
Celkové náklady.................................................1 180 681,50 Kč
Dotace MMR 50 %................................................. 590 340,00 Kč
Vlastní náklady....................................................... 590 340,50 Kč
Samozřejmě do celkových nákladů musíme započítat demolici
původní stavby a zhotovení základové desky ve výši 294 451,69 Kč.
Novým výběrovým řízením byl posunut termín realizace
výstavby záchodků, ale firma dodržela termín ukončení, který byl
stanoven na 28. listopad. Neustále jsme slyšeli kritiku, proč to vše
tak dlouho trvá, proto jsem se snažila v úvodu vysvětlit všechny
důvody. Termín pro realizaci akce, který stanovilo ministerstvo,
byl 30.11., takže jsme vše dodrželi. Náhradou během výstavby byly
na parkovišti umístěny mobilní záchodky od firmy Johny servis.
V průběhu prací byly také řešeny nutné více práce a přitom
i méně práce, díky kterým se navýšila částka oproti původní ceně
o 140 402,92 Kč. Tato částka byla odsouhlasena Radou obce
i poskytovatelem dotace.
Novostavba objektu veřejných WC je zděná, obdélníkového
půdorysu, jednopodlažní a zastřešená pultovou střechou. Objekt je
napojen na stávající vodovodní připojku, elektrickou a kanalizační
přípojku zaústěnou do stávající žumpy. Oproti původním záchodům
je zajištěn bezbariérový přístup.
Jednotlivá oddělení WC jsou samostatně přístupná. Vstup na
WC pro muže je přes předsíň, odkud jsou jednotlivé vstupy do dvou
kabinek s WC a místnost s pisoáry. Vstup na WC pro ženy je také
přes předsíň WC, odkud jsou vstupy do dvou kabinek s WC a jedné
místnosti WC s úpravami pro invalidy. Samostatně přístupná
z venku je rovněž úklidová komora.

– 10 –

Původní stav

– 11 –

Průběh
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Nový stav

Při realizaci došlo k několika změnám, které vyplynuly v průběhu stavby, a které odsouhlasil stavební úřad i poskytovatel dotace. K nejdůležitějším patří změna v umístění objektu a zároveň
otočení záchodků o devadesát stupňů a tím zlepšení přístupu pro
vozíčkáře, provedení kačírku kolem objektu a otočení otevírání
dveří – změna na levotočivé.
Toto nové veřejné hygienické zařízení v obci Hukvaldy bude
provozováno následovně:
Minimální otevírací doba:
duben – říjen
7:00 – 18:00hod.
listopad – březen v případě příznivého počasí
Cena použití WC: zdarma
Uvedená otevírací doba reflektuje otevírací dobu hradu
Hukvaldy, jakožto hlavní atraktivity v obci, kam směřuje většina
návštěvníků obce. Období od dubna do října je minimální a v případě dobrého počasí může být takřka celoroční. Automaticky pak
bude veřejné WC otevíráno v případě konání kulturních akcí v obci
i v obdobích, kdy je hrad uzavřen.
Provoz WC bude mít na starosti pověřený pracovník obce,
který má primárně na starosti vybírání vstupného na parkovišti.
Tento pracovník je zodpovědný za udržování sociálního zařízení
v provozuschopném stavu a za odpovídající čistotu (každý den
provádí úklid budovy vně i vevnitř)

Věříme, že tyto nové toalety ocení nejen návštěvníci Hukvald
parkující na přilehlém parkovišti nebo přijíždějící linkovým autobusem, ale i všichni obyvatelé naší obce, neboť se podařilo vybudovat zcela nové hygienické zázemí, které je bezbariérové a odpovídá
současným normám a standardům. Nemusíme se tedy už stydět
před návštěvníky za předešlé zcela nevyhovující veřejné toalety.
Rekonstrukce WC na parkovišti je jedním z prvních projektů
v této části obce. Na tuto akci budou postupně navazovat další, jako
je rozšíření přilehlého parkoviště, rekonstrukce budov, výstavba
chodníku kolem parkoviště a vytvoření nového centra obce.

– 13 –

Miroslav Bitter
Ivana Hrčková, místostarostka

OPRAVA MLÝNSKÉHO NÁHONU NA DOLNÍM SKLENOVĚ ZA VETERINOU
V letoším roce došlo k úpravě koryta mlýnského náhonu za
veterinou, který byl v havarijním stavu.
Práce prováděla firma Lesostavby Frýdek-Místek. Došlo k vyčištění koryta a hlavně ke zpevnění břehů náhonu kameny a v části
úseku k vybudování gabionové zídky. Jelikož zde pracovala těžká

technika, která přijížděla ke břehům přes soukromou zahradu,
bylo nutno uvést vše do původního stavu, takže zde na závěr byly
provedeny terénní úpravy. Jak se dílo podařilo můžete shlédnout na
přiložených fotkách. Celkové náklady na opravu činily 792 071 Kč.
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Ivana Hrčková, místostarostka

OPRAVA POTOKA NA HORNÍM SKLENOVĚ U ČP. 12 A V DRÁŽKÁCH
Vlivem přívalových dešťů v květnu letošního roku byla zcela
poničena opěrná zídka Sklenovského potoka, která je v majetku
obce Hukvaldy, v úseku na Horním Sklenově za č. p. 12. Tuto část
v havarijním stavu bylo nutné co nejdříve opravit. Nejlepší cenovou nabídku na opravu podala firma Lesostavby, která má velké
zkušenosti s těmito pracemi. Stará zídka byla vybourána a břeh
byl zpevněn novou kamennou zídkou a následně byly provedeny
okolní úpravy. Celkové náklady činily 289.864,85 Kč včetně DPH.

hladiny vody došlo k poničení břehů. Tyto práce také prováděla
firma Lesostavby Frýdek-Místek za částku 173.188,63 Kč včetně
DPH.
Úpravou okolního prostranství od břehu potůčku až po silnici
vznikla volná plocha, která bude na jaře oseta travním semenem
s příměsí lučních květů a dojte tak k založení louky pro motýly
a hmyz. A doufejme, že i pro potěchu oka kolemjdoucích.

Podobná situace nastala u potůčku v Drážkách, který přitéká
směrem od Kolonie. I zde vlivem přívalového deště a zvednutí

Horní Sklenov

Výsledky práce můžete vidět na přiložených fotografiích.
Ivana Hrčková, místostarostka obce

Horní Sklenov

Horní Sklenov

Křižovatka v Drážkách

Křižovatka v Drážkách
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REKONSTRUKCE MOSTU U KAROSÁRNY
Na základě prohlídky mostu u karosárny byl zjištěn havarijní
stav, kdy nosná konstrukce byla na hranici své fyzické životnosti.
Tento most je jedinou vhodnou příjezdovou komunikací pro
oblast chatoviště a Podlesí. Proto se nejprve začalo řešit zpracování projektové dokumentace. Na základě výběrového řízení
projektovou dokumentaci zpracovávali Ing. Jaromír Dybal a Petr
Staveník z Valašského Meziříčí, inženýrink prováděl Ing. Martin
Pácl. Začátkem letošního roku bylo vydáno stavební povolení
a současně jsme ještě požádali o dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj prostřednictvím firmy INNOVA z Ostravy. Poté jsme ihned
vyhlásili výběrové řízení na zhotovitele stavby. I přesto, že jsme
oslovili 5 firem, nepřihlásila se nám žádná, museli jsme výběrové
řízení opakovat a podruhé se nám přihlásily firmy dvě, z nichž firma
Stavby a statika z Třince podala lepší nabídku, 2 615 918,92 Kč,
přičemž rozpočtová ceny činila 2 615 945 Kč. Pro zajímavost druhá
nabídka byla ve výši více než 5 milionů korun. Stavební práce
začaly v červnu a stavba byla dokončena v září. Z důvodu zrušení
příjezdu na chatoviště a na Podlesí byla zpřístupněna cesta od
myslivecké chaty kolem areálu na koupališti.
Tato komunikace musela být opravena a rozšířena z důvodu
příjezdu i větších aut, jako jsou auta Frýdecké skládky, které zajišťují odvoz popelnic a kontejnerů. Opravu komunikace prováděla
firma Skanska za částku 446 656 Kč včetně DPH.

Samotná vodorovná konstrukce mostu se skládá z 6ks nosníků
HEA 340 příčně ztužených profily I 160 nad ložisky a ve třetinách
rozpětí. S nosníky HEA 340 byla spřažena železobetonová deska.
Římsy byly vyrobeny z betonu ztuženého ocelí. Mostní římsy
plynule přecházejí nad nová křídla mostu. Nově oproti původnímu mostu byla zřízená křídla zavěšená s římsou. Křídla jsou
rovnoběžná a navržená z betonu ztuženého ocelí. Opěry zůstaly
původní. Pro uložení nové vodorovné konstrukce byly navrženy
železobetonové úložné prahy. Přechodové klíny jsou provedeny
z betonu ztuženého sítí KARI. Klíny jsou betonovány na celou
šířku vozovky (mezi křídly). Zábradlí bylo navrženo ocelové se
svislou výplní, výška zábradlí je 1 100 mm. Vozovka na mostě je
vybudována z asfaltobetonu. Koryto toku - dno toku pod mostem
bylo vyčištěno od napadaného materiálu. Na březích toku a podél
opěry byla obnovena kamenná rovnanina.
V průběhu prací byly opět řešeny vícepráce nad rámec rozpočtu
(například přeložky plynu a telekomunikačních kabelů) ve výši
336 820,69 Kč bez DPH a naopak byly zohledněny méněpráce
ve výši 135 432,99 Kč. Celkové náklady na rekonstrukci činily
2 859 598,03 Kč.
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Ivana Hrčková,
místostarostka obce
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Foto: Lubomír Drlík

PUMPTRACK HUKVALDY
Nápad vybudovat na Hukvaldech pumptrack se datuje asi do
roku 2017, kdy nás s kluky z organizačního týmu Rock Bike Festu
(dále jen RBF) napadlo vytvořit v přilehlém lesíku u Hospůdky
Na Koupališti dětskou dráhu za účelem závodu. Dostali jsme
požehnání od vedení obce a začali tvořit. Následně proběhl první
venkovní ročník RBF a závod dětí na něm měl velký úspěch. A my
jsme věděli, že jsme udělali dobrou věc. Následně mě oslovila
paní místostarostka Ivana Hrčková s tím, že vedení obce napadlo
vytvořit na Hukvaldech takovou tu „dráhu s boulema pro kola“.
Říkám „pumptrack myslíš“, a odpověď zněla ano. Původně na
obci zamýšleli výstavbu pumptracku na pozemku poblíž bývalého
bistra, co se konkrétně mně moc nezamlouvalo a nakonec jsme se
dohodli, že by bylo dobré využít prostor „na koupališti“, kde se
tehdy začal chystat projekt pro využití areálu a pumptrack tam
nakonec svůj prostor také našel.
Následně se nám poštěstilo sehnat na výstavbu pumptracku
hlínu ze stavby rodinného domu od mého nového souseda Radka
Celera, kterému patří náš dík, protože kdybychom museli hlínu
odněkud pořídit a přivézt, pumptrack by se o dost prodražil. A vězte
nebo ne, dovezli jsme na dráhu cca 100 tater hlíny! Následně

byla výběrovým řízením vybrána firma
Bikeing Romana Kaločaye ze Slovenska, která se stavbami pumptracků
profesionálně zabývá. Na jaře roku 2019
mohla stavba začít, aby byla slavnostně
otevřena panem starostou Luďkem
Bujnoškem v rámci letošního RBF 2019.
Pan starosta si dráhu osobně vyzkoušel,
a že se dílo povedlo, snad potvrdí každý, kdo na koupaliště chodí.
Prostor dostal nový rozměr a hlavně je vidět, že je o něj velký
zájem, protože jen těžko je ho vidět prázdný. Našel si oblibu jak
u hukvaldských dětí a mládeže, tak i u přespolních. Závěrem
bych velmi rád poděkoval klukům, kteří ve svém volném čase na
výstavbě pumptracku odpracovali spoustu brigádnických hodin,
jmenovitě je to Petr Nevlud, Stanislav Košica, Dalibor Fabriger
ml. a Matěj Sládek. Dále bych chtěl za bikerskou komunitu moc
poděkovat vedení obce Hukvaldy za poskytnutý prostor a financování tohoto projektu!
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Aleš Drlík
zastupitel a správce pumptracku
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DŘEVĚNKA Č. E. 113 NA PODOBOŘÍ
V roce 2018 obec zakoupila od pana Ing. Petra Nikla původní
dřevěnou stavbu, která je kulturní památkou vedenou v Ústředním
seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 15268/8–
711 a nachází se v území ochranného pásma nemovitých kulturních památek pr. č. 708, 2614, 707, 712, 711, 2355 pro historické
jádro sídelního vesnického útvaru Hukvaldy.
Ještě než jsme objekt koupili, probíhala mnohá jednání
s památkáři, projektanty, kteří prováděli stavebně – technický
průzkum krovu, stropu, roubení, statické posouzení, technické
posouzení a zaměření. Následně byla na základě rozhodnutí
zastupitelstva obce dřevěnka zakoupena. Došlo ke zpracování
projektové dokumentace, která vycházela ze Závazného stanoviska
magistrátu města Frýdku-Místku vydané na základě vyjádření pracovníků Národního památkového ústavu v Ostravě. Bylo dohodnuto, že práce budou probíhat po etapách, abychom co nejméně
zatížili obecní rozpočet. Nejprve byla opravena velmi poškozená
střecha, kterou dlouhodobě zatékalo a v důsledku toho došlo
k napadení dřeva dřevokaznými houbami včetně dřevomorky,
byly uhnilé podlahy a poškozena kamenná konstrukce podezdívky.

V roce 2018 se podařilo
získat na první etapu oprav
dotaci z Ministerstva kultury
z havarijního programu ve výši
400.000 Kč, bohužel se nám nepodařilo zajistit firmu, která by
práce provedla, a dotaci jsme museli vrátit. V letošním roce jsme
požádali o dotaci znovu, získali jsme tentokrát 350.000 Kč, ale
hlavně se podařilo najít firmu, která práce provede. Je jí firma
Pukýš Dřevostavby ze Senice za částku 714.720 Kč včetně DPH.
První etapa spočívala v opravě zdiva, základu a podezdívky,
sanaci poškozených prvků roubení, jejich výměna a doplňování
a zároveň i ošetření. Také došlo k sanaci a obnově poničených podlah.
Práce byly provedeny v termínu. Dokonce došlo ke kontrole
z Ministerstva kultury, která náš počin o záchranu této ojedinělé
kulturní památky velmi chválila. V příštím roce budeme opět
žádat o dotaci na další etapu. Chtěla bych touto cestou poděkovat
Mgr. Tomáši Nitrovi z památkového ústavu za pomoc a vedení
celé stavby.
Ivana Hrčková, místostarostka

Celkový pohled od JV, 10/2019

Světnička (kuchyně), pohled od jihu, obnovené roubení, 10/2019

komora, od jihu, obnovené roubení, 10/2019
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Celkový pohled od SZ, 10/2019

Celkový pohled od jihu, 10/2019

Celkový pohled od JZ, 10/2019

Pohled od západu, obnovené kamenné zdi a podezdívky, 10/2019

Pohled od východu, obnovená podezdívka a roubení, 10/2019

Světnice, pohled od severu, obnovené roubení, 10/2019

Světnice, pohled od jihu, obnovené roubení, 10/2019

Obnovený hl. vstup (portál) od východu
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Fotky: Mgr. Tomáš Nitra

INFORMAČNÍ CENTRUM
TIC HUKVALDY PODRUHÉ NEJLEPŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
Na základě 10. ročníku ankety „Oblíbené turistické informační centrum roku 2019“, jejímž vyhlašovatelem je Asociace
turistických informačních center ČR a provozovatelem Vydavatelství KAM po Česku, byl Turistickému informačnímu centru
Hukvaldy udělen titul za 1.místo v Moravskoslezském kraji. K prvnímu místu z loňského roku tak naše TIC přidává další úspěch.

Certifikát převzala pracovnice TIC Hukvaldy paní Jaroslava Mižíková v Praze dne 7. 11. 2019 v rámci galavečera při
Členském fóru A.T.I.C. ČR. Na druhém místě se umístilo TIC
Frenštát pod Radhoštěm, na třetím TIC Nový Jičín.

Nejen o tomto úspěchu jsme si povídali s provozovatelem TIC
Hukvaldy, panem Miroslavem Bitterem (článek je převzat a upraven z rozhovoru pro turistický informační magazín TIM)

na nejrůznější akce, navštívit zajímavou přednášku nebo výstavy,
které několikrát do roka obměňujeme.

Co vám přináší vítězství v anketě Oblíbené turistické informační centrum roku 2019 v Moravskoslezském kraji?
Velice nás těší, že jsme v konkurenci tak vynikajících informačních center v našem kraji znovu uspěli a také v letošním roce
obhájili první příčku. TIC Hukvaldy začíná být vyhledávaným cílem
jak českých, tak i zahraničních turistů, kteří se na nás s důvěrou
obracejí s nejrůznějšími druhy dotazů. Čím dál více jej začínají
využívat i místní občané, kteří si u nás mohou obstarat vstupenky

Vítězství si ceníme i proto, že se hlasování zúčastnila široká
veřejnost, která naše TIC navštěvuje, a ta je, jak se ukazuje, s poskytovanými službami velmi spokojena. Ke každému návštěvníkovi
se snažíme přistupovat s náležitou péčí a nikoho neodbýváme.
Zvítězili jste v této anketě již podruhé, čím si to vysvětlujete?
Klademe důraz na profesionalitu, odborné znalosti a samozřejmě také na vstřícný přístup našich pracovníků, což velkou
měrou přispívá k oblibě našeho TIC. Často se setkáváme také
s tím, že návštěvníci velmi kladně hodnotí prostředí a vybavení TIC.

– 22 –

příštího roku bude otevření expozice Země hradů v rodném
domě Leoše Janáčka a zapojení informačního centra do několika
nových projektů Destinačního managementu turistické oblasti
Beskydy-Valašsko o.p.s.
O běžných službách, které v TIC poskytujete, má asi každý
představu. Je však nějaká činnost, kterou také provádíte, ač
je to neobvyklé a lidé to nevědí?

Rozšířili jste svoji činnosti o spolupráci s novými subjekty
v rámci turistiky či cestovního ruchu? Považujete i toto za
důvod zvýšené obliby vašeho turistického centra u turistů.?
V průběhu roku 2019 byla zahájena širší spolupráce mezi KČT
Hukvaldy a TIC Hukvaldy, za kterou jsme velmi rádi. I díky tomuto
se nám daří stále více propagovat i jiné atraktivity na Hukvaldech,
než jen hrad Hukvaldy, který je samozřejmě u návštěvníků stále
TOP cílem. Pokud se ale návštěvník na Hukvaldy vrací, hledá
i další místa, která by tady mohl navštívit. KČT Hukvaldy ve
spolupráci s TJ Sokol Hukvaldy, obcí Hukvaldy a ZŠ a MŠ Leoše
Janáčka Hukvaldy v minulých letech vybudovali nádhernou
naučnou stezku Leoš Janáček očima dětí, která turistům nabízí
nové možnosti jak zde strávit hodnotný čas. Od letošního roku
máme díky KČT Hukvaldy u nás v TIC k dispozici barevný letáček
s podrobným popisem této stezky. Součástí letáčku je i prostor pro
vyplnění kvízu, který mohou během absolvování stezky zájemci
vyluštit a u nás v TIC je pak čeká drobná odměna. Je nutno dodat,
že stezka je velmi oblíbená a čím dál více vyhledávaná. Pro příští
rok v souvislosti se stezkou plánujeme spolupráci se školami
a zájmovými skupinami z okolí.
V tomto roce jsme byli také součástí dvou akcí KČT Hukvaldy
– Procházka naučnou stezkou Leoš Janáček očima dětí a Po
zarostlém chodníčku - spadaným listím. O propojení turistického
ruchu v rámci obce jsme již delší dobu usilovali a jsme potěšeni,
že se to podařilo. Vždyť nám jde o společnou věc ☺
Máte zmapováno, kolik návštěvníků navštíví TIC Hukvaldy
za rok?
Návštěvnost TIC Hukvaldy neustále roste – když jsme
informační centrum začínali v roce 2017 provozovat, navštívilo
jej kolem 13tisíc návštěvníků. V loňském roce to již bylo přes
14tisíc návštěvníků a letos si troufnu říct, že čísla budou atakovat hranici 15tisíc návštěvníků. Jelikož od letošního roku je TIC
Hukvaldy poprvé otevřeno i v zimních měsících a od roku 2020
pak celoročně, návštěvnost jistě dále poroste. Velkým lákadlem

Mezi klasické služby TIC patří zprostředkování informačních
brožur a letáků o Hukvaldech a okolních městech, letáků MSK,
poskytování informací o ubytování, možnostech stravování,
prodej map, prodej Beskydy Card a vstupenek v rámci systému
Colosseum Ticket (obyvatelé Hukvald tak nemusejí pro lístky jezdit do města, ale mohou si je pohodlně zakoupit přímo v Hukvaldech), prodej vstupenek na Mezinárodní hudební festival Leoše
Janáčka, distribuce programu k festivalu. Málokdo ale ví, že se na
tvorbě propagačních materiálů také sami podílíme, ve spolupráci
s Destinačním managementem turistické oblasti Beskydy-Valašsko o.p.s. se podílíme na tvorbě nových turistických produktů,
dále organizujeme přednášky – v letošním roce jste jich v našem
TIC mohli navštívit celkem 9, organizujeme a pořádáme výstavy
(v roce 2019 u nás proběhly velmi úspěšné výstavy fotografa
Petra Prudkého - Beskydy, fotografky Petry Petřekové – Pohádkový
svět dětí, výstava obrazů pana Jiřího Demela – Postřehy všedních
dnů). V současné době také pracujeme na nově vznikající expozici
v patře rodného domu Leoše Janáčka, spravujeme webové stránky
IC Hukvaldy (www.ic-hukvaldy.cz), facebookové stránky a instagram informačního centra. Často k nám přijíždí natáčet Česká
televize nebo poskytujeme rozhovory pro rádia. I v letošním roce
u nás proběhly absolventské koncerty Základní umělecké školy
Jožky Matěje Brušperk a Základní umělecké školy Frýdek-Místek
– akordeonového oddělení. Snažíme se také tvořit nové suvenýry
sloužící k propagaci obce – v letošním roce to byly např. nové
pohlednice s tématikou Hukvald, či pohlednice s kostelem sv.
Maxmiliána. Jelikož je spousta nadšenců, kteří sbírají razítka,
snažíme se vyjít vstříc i těmto návštěvníkům a několikrát do
roka tak u nás mohou nalézt nová razítka do své sbírky. Občané
i všichni příchozí si u nás mohou vybrat z bohaté nabídky regionální literatury – ať už se jedná o knihy vydané přímo obcí
Hukvaldy, tak i speciální číslo občasníku 100 let na Hukvaldech.
Vybírat ale mohou i z dalších zajímavých titulů. Podílíme se také
na provozu Pamětní síně Leoše Janáčka, kterou jinak spravuje
Nadace Leoše Janáčka z Brna. Nadace zde letos otevřela novou
výstavu velkoformátových fotografií Leoše Janáčka z předních
fotografických ateliérů jeho doby.
Letos poprvé jste společně s námi mohli v informačním centru
oslavit celorepublikový Den turistických informačních center.
Pro všechny příchozí bylo zdarma nachystáno malé pohoštění,
káva, drobné dárky a odměny. Blíže jste se také mohli seznámit
s chodem informačního centra. Dle reakcí příchozích se jednalo
o velmi úspěšnou akci.
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Od tohoto roku je na webových stránkách umístěn odkaz
na ztráty a nálezy – každý tak jednoduše dohledá, zda se věc,
kterou v rámci svého pobytu na Hukvaldech ztratil nenašla a není
uložena u nás v TIC. Samozřejmostí pak je, že ztracenou věc
majiteli rádi pošleme poštou a nemusí tak znovu vážit mnohdy
dlouhou cestu až k nám.
V rámci informačního centra vykonáváte spoustu činností
– jak je to s chodem TIC a kolik máte zaměstnanců?
V IC Hukvaldy je pouze jedna placená zaměstnankyně a to na
plný pracovní úvazek . Ta má na starost běžný chod informačního
centra a práci s návštěvníky. V IC se s ní můžete potkat kterýkoliv
pracovní den od PO do PÁ od 9.00 do 17.00hod. Jelikož máme
otevřeno i o víkendech a ve státní svátky (9.00 – 17.00 hod.), neobešli bychom se ani bez brigádnic, které tyto dny zajišťují + dny,
kdy si zaměstnanec vybírá řádnou dovolenou. Chod IC v takovém
rozsahu samozřejmě potřebuje i práci dalších lidí, mnohdy rodinných příslušníků a přátel – takže bez stovky hodin dobrovolné
práce dalších nadšenců bychom IC provozovat nemohli – ať už
se jedná o organizování a zajišťování akcí, vernisáží, přípravu

Tímto bych ještě velmi rád poděkoval všem, kteří nám s chodem IC pomáhají a mnohdy mu věnují spoustu svého osobního času

nové expozice, grafické práce, úklid, přednášky, tvorby nových
propagačních materiálů, absolvování školení, apod. Pro mne
i mou ženu je informační centrum koníček a srdeční záležitost
a jsme rádi, že můžeme přispět aspoň takto k rozvoji kultury
a cestovního ruchu na Hukvaldech.
Velký dík patří samozřejmě obci Hukvaldy a jejímu vedení
– první místo v anketě je také vizitkou jejich velmi dobré práce.
Bez jejich podpory a nadšení by TIC Hukvaldy takového úspěchu
nedosáhlo.
Zažili jste ve informačním centru nějakou kuriózní situaci
a jakou?
Kuriózních situací zažíváme velké množství. Vybavuji
si například příhodu, kdy jedna rodinka při svém výletu na
Hukvaldech zabloudila. Naštěstí si přes mobil našli na webových stránkách kontakt na naše infocentrum a zavolali. Vzali to
z hradu „zkratkou“ a potom nemohli najít cestu. Problém byl
podle jejich popisu určit, kde vlastně jsou. Ale povedlo se, tedy
pokud nebloudí dodnes ☺

nad rámec povinností – zaměstnankyni paní Jaroslavě Mižíkové
a její rodině, brigádnicím A. Mižíkové, M. Mužné, J. Rekové
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a B. Sedlářové. Děkuji také mojí ženě Jarušce, ve které mám velkou
pomoc a podporu. Velmi si cením také spolupráce s obcí Hukvaldy
(zejména děkuji paní místostarostce Ing. I. Hrčkové, starostovi
obce Mgr. L. Bujnoškovi a Bc. M. Odlevákové), dále spolupráce
se ZŠ a MŠ Hukvaldy a KČT Hukvaldy. Velké poděkování patří
také zaměstnancům údržby obce Hukvaldy – kteří vždy ochotně
pomáhají s případnými technickými problémy, Klubu seniorů
a ostatním subjektům, se kterými spolupracujeme.
Bc. Miroslav Bitter

Otevírací doba TIC Hukvaldy během zimních měsíců:
PROSINEC 2019
ÚT, ST, SO, NE 10.00-15.00 hod.
LEDEN, ÚNOR 2020 ÚT, ST, SO, NE 10.00-15.00 hod.
(O víkendu otevřeno pouze za příznivého počasí.)
Po telefonické domluvě je možné TIC Hukvaldy navštívit také
kdykoliv mimo tuto otevírací dobu – tel.: 775 886 844. Po celé
zimní období si tak k nám kdykoliv můžete přijít zakoupit lístky
do divadla či na koncert z prodejní sítě Colosseum Ticket. V předprodeji budou také lístky na Mezinárodní hudební festival Leoše
Janáčka 2020. Nebo si k nám můžete dojít pro krásný vánoční
dárek pro vaše blízké ☺

Rok v TIC Hukvaldy:
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TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM – JEŠTĚ SPOKOJENĚJŠÍ NÁVŠTĚVNÍK

Také v letošním roce jsme požádali o dotaci z Moravskoslezského kraje na podporu pro naše Turistické informační centrum,
které má sídlo v rodném domě Leoše Janáčka.
V rámci tohoto projektu bylo realizováno:
1. aktualizace turistických míst na webových stránkách www.
ic-hukvaldy.cz. Turistická místa byla doplněna texty,
označena v online mapě, doplněna fotografiemi, videoprezentací a panoramaty. Všechny texty byly také přeloženy do
cizích jazyků – 36 000 Kč
2. zakoupena tiskárna a laminátor – 10 090 Kč.

4. grafický tablet pro tvorbu propagačních materiálů – 5 434 Kč.
5. vyrobena reklamní (informační) cedule – 10 924 Kč.
6. pořízeny 3 dobíjecí stanice na elektrokola, které byly
umístěny ve dvoře informačního centra, v areálu Hospůdky
na koupališti a u Restaurace u Štamgastů – 42 180 Kč
a stojany na elektrokola – 14 900 Kč
7.

vitríny pro umístění informačních a propagačních materiálů
– 31 579 Kč

Celkové náklady činily 158 007 Kč, výše dotace (70%)
120 000 Kč, podíl obce 38 007 Kč.

3. zakoupeny baterie do dronu – 6 270 Kč.

Ivana Hrčková, místostarostka
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ŠKOLNÍ VÁNOČNÍ AKADEMIE
„Jako čtyři roční doby, čtyři svíce věnec zdobí.
Advent k nám přišel zas..“
To jsou úvodní slova písně, kterou byla zahájena školní
vánoční akademie žáků Základní školy a Mateřské školy Leoše
Janáčka, pořádané u příležitosti Slavnostního rozsvícení vánočního stromu v obci Hukvaldy, dne 29. listopadu 2019.
Atmosféra před samotným vystoupením byla opravdu velmi
slavnostní a duch Vánoc dýchal určitě na každého návštěvníka.
Rozsvícení stromu, venku před školou, provázelo slovo pana
starosty a bylo podbarveno hudbou, o kterou se postaral žesťový
orchestr.
Ve vánočně vyzdobených prostorách základní školy paní
Mgr. Bronislavou Havlovou, probíhal vánoční jarmark s nabídkou rukodělných výrobků, dekorací i chutných dobrot připravených jednotlivými žáky a jejich rodiči. Dětské ministánky,
vlastně stoly, zabraly všechna patra školy. Nabídka byla opravdu
bohatá.
Co by to byl za jarmark bez vánočního punče. O ten ostřejší
pro rodiče, se jako každoročně postarali manželé Eliášovi a o ten
nealkoholický pro děti, sestry Křenkovy. Pozadu nebyl ani bar
v předsálí, ve kterém služby zajišťovalo Sdružení rodičů a přátel
školy.
V 17.30 hodin, kdy nálada v budově školy byla opravdu ryze
vánoční a sálem se linula vůně pravého jehličí, skořice a badyánu,
bylo zahájeno dlouho připravované vánoční představení.

Večerem provázela moderátorská rodinka složená ze čtyř
žáků 9. ročníku, která svými trefnými a vtipnými komentáři,
uváděla jednotlivá představení na pódiu.
Mladší i starší děti tančily, zpívaly, předvedly své dovednosti
se švihadly a obručemi, přednášely veselé i dojemné básně,
hopsaly v rytmu aerobiku, hrály pohádku O chytré princezně.
Dvě z vystupujících tříd, za zpěvu své starší spolužačky Izabely
Jati, proměnily společenský sál v zimní království, ve kterém se
sáňkovalo, koulovalo a stavělo sněhuláky. Mažoretka Eva Turečková předvedla taneční kreace s tyčí, ze kterých se tajil dech.
Nevěřili byste, že dvě lidské oči mohou mít nohy a tančit na
pódiu a že je možné, aby se sálem projel svítící kamión Coca –
Coly, řízený samotným Santou Clausem. Na školním představení,
ve kterém účinkovalo téměř 150 žáků, bylo možné téměř vše.
Příjemnou a veselou náladu v sále, zakončila společná píseň všech
účinkujících a jejich vyučujících, kterou doplnily jiskřičky z prskavek a děkovná řeč ředitelky školy, paní Mgr. Aleny Lévové.
Pochvalu dětem i pedagogickému sboru přidal i pan starosta Mgr.
Luděk Bujnošek a paní místostarostka Ing. Ivana Hrčková.
Za krásné vystoupení plné radosti a jiných pozitivních emocí patří
veliké poděkování všem účinkujícím, učitelům jednotlivých tříd, kteří
s dětmi vystoupení připravili nebo se podíleli se na jeho hladkém
chodu. Veliká poklona patří také panu Petru Domčíkovi za kvalitní
zvuk i jeho ohromnou trpělivost a stejně tak panu školníkovi Tomáši
Oralovi, který pomáhal plnit všechny možné i nemožné požadavky.
Silvie Jati

AKADEMIE ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY
LEOŠE JANÁČKA HUKVALDY
S mottem: „Mějme se rádi!“
a rozvoj klíčových kompetencí z pohledu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a školního vzdělávacího
programu školy „Držím se kořenů života a rostu“.
Klíčové kompetence
„Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj
a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází
z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených
představ o tom, které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí
občanské společnosti.

K jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat
veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole
probíhají.
V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány:
kompetence k učení; kompetence k řešení problémů; kompetence komunikativní; kompetence sociální a personální;
kompetence občanské; kompetence pracovní“.
Vzdělávání v základní škole není jenom o tom, že žáci sedí
v lavicích a učitel jim s využitím různých výukových metod
zprostředkovává nové poznatky a vybavuje je vědomostmi,
dovednostmi a schopnostmi důležitými pro další vzdělávání
a život.
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Využití různých projektů, výjezdů, vystoupení a dalších aktivit
pomáhá k zajímavějšímu a lepšímu budování těchto kompetencí.

•

Pro učitele je tato výuka daleko časově náročnější, mají vysoké
psychické zatížení, ještě větší zodpovědnost apod. Přesto učitelé
z naší školy jsou projektové výuce nakloněni.

Kompetence sociální a personální
•

Jedním z takových projektů je i tradiční Rozsvícení vánočního
stromu a akademie žáků. Učitelé musí děti namotivovat, připravit
a nacvičit vystoupení, vyzdobit školu a vyrobit kulisy a kostýmy.
Zorganizovat si čas a rozvrhnout výuku tak, aby nedošlo k výraznému zpoždění časového rozvržení učiva v jednotlivých předmětech. Velká zodpovědnost je také na vedení školy, protože vše musí
do sebe organizačně „zapadat“.

Žáci účinně spolupracovali ve skupinách. Společně s pedagogy
se podíleli na vytváření pravidel práce v týmu.

•

Vystupující se podíleli na utváření příjemné atmosféry v týmu,
na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s učiteli a spolužáky
přispívali k upevňování dobrých vztahů. V případě potřeby
poskytli pomoc spolužákům nebo o ni požádali učitele.

•

Učili se chápat potřebu efektivně spolupracovat s druhými při
řešení úkolu kvalitního vystoupení. Učili se oceňovat zkušenosti učitelů, respektovat různé názory a čerpat poučení z toho,
co si učitelé a spolužáci myslí, říkají a dělají.

•

Učili se vytvářet si pozitivní představu o sobě samém. Představu, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj.
Učili se ovládat a řídit své jednání tak, aby dosáhli pocitu
sebeuspokojení a sebeúcty, že se jim vystoupení podařilo. Že
pro to udělali maximum, co je v jejich silách.

Klíčové kompetence byly u žáků rozvíjeny jak v samotné přípravě na akademii, tak při vlastním vystoupení.
Kompetence k učení

Vystoupení žáky vedlo k vytváření vztahů mezi spolužáky
a s publikem (rodiči, prarodiči a ostatními účastníky).

•

Spolu s učiteli si žáci vybírali texty, vhodné metody, strategii
a plán, jak se daný text nebo píseň naučit.

•

Museli si naplánovat a zorganizovat vlastní učení tak, aby se
vše stihli naučit v termínu.

Kompetence občanské

•

Svůj výkon se učili kriticky posuzovat.

•

•

Poznávali smysl a cíl učení, posuzovali a vyvozovali z něho
vlastní pokrok. Hledali způsob překonání překážek, proč si
např. nemohou daný text ihned zapamatovat.

Učili se respektovat přesvědčení učitelů a spolužáků, vcítit
se do situací ostatních (někdo se naučí text rychleji a někdo
pomaleji).

•

Také se žáci učili být si vědomi povinnosti, že když se přihlásí
k vystupování a mají třeba hlavní roli, tak si to nemohou na
poslední chvíli rozmyslet, že nevystoupí a nechají své spolužáky „ve štychu“.

•

Učili se chovat zodpovědně v případné krizové situaci. A že
jich s blížícím se termínem vystoupení bylo.

•

Učili se kriticky hodnotit své výkony a hledali způsob, jak
případné nedostatky řešit. Diskutovali o nich s učiteli i s vystupujícími spolužáky.

Kompetence k řešení problémů
•

Nenechávali se odradit nezdarem a vytrvale hledali, jak se vše
naučit tak, aby rodiče i spolužáky nezklamali.

•

•

Při řešení problémů s učením se textům využívali logické,
matematické i empirické postupy.

Učili se oceňovat naše tradice – kulturní a historické dědictví
(pohádka O chytré princezně Boženy Němcové).

•

•

Prakticky si ověřovali, zda problém řešili správně, zda se jim
nakonec ten text podařilo zapamatovat. Sledovali tím vlastní
pokrok při zdolávání problému “Nejde se mi to naučit“.

Společně budovali smysl pro kulturu a tvořivost. Aktivně se
zapojili do kulturního dění školy i veřejnosti. Učili se vystoupit
před velkým publikem a bojovat proti trémě.

•

Učili se kriticky myslet, schopnostem si obhájit, proč se rozhodli postavit se na jiné místo při vystoupení, než které určil
učitel. Ale také si nést zodpovědnost za své rozhodnutí.

Kompetence pracovní
•

Žáci se při přípravě učili používat bezpečně a účinně materiály,
nástroje a vybavení, dodržovali vymezená pravidla a plnili své
povinnosti. Spolu s učiteli pod vedením paní učitelky Broňky
Havlové vyráběli kulisy, malovali perníčky a pracovali na
výzdobě školy.

•

K práci přistupovali z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti, ale i z hlediska ochrany svého zdraví a zdraví druhých
(práce s nůžkami, lepidly, barvami), ochrany životního prostředí (třídíme papír, plasty a ostatní odpad) a ochrany kulturních a společenských hodnot (neponičit při práci vybavení
tříd a školy, dát pozor na originály obrazů, kterými je škola
vybavena, vážit si toho, že máme tak krásný společenský sál).

•

Využívali znalosti a zkušenosti získané ve výtvarné a pracovní
výchově (výrobky prodávali na jarmarku). V tělesné i mediální
výchově.

Kompetence komunikativní
•

Při vystoupení se museli vyjadřovat výstižně, souvisle
a kultivovaně.

•

Naslouchali promluvám vystupujících spolužáků, porozuměli
jim, vhodně na ně reagovali, správně se zapojovali.

•

Byli nuceni porozumět různým typům textů, záznamů,
obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných
komunikačních a informačních prostředků, přemýšleli o nich,
reagovali na ně a tvořivě je využívali ke svému rozvoji a zapojení do společného vystoupení.
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•

Někteří žáci devátého ročníku již mají jasno, na které školy
se budou hlásit. Budou to i školy s uměleckým zaměřením.

Stejně tak bez zvukaře Petra Domčíka. Všem děkuji za odvedenou
práci. Odměnou nám byl závěrečný potlesk publika.

Letošní akademii měla po dramaturgické i organizační stránce na
starosti asistentka pedagoga Silvie Jati, která odvedla vynikající
práci. Výzdobu školy řídila a nejvíce se na ní podílela paní učitelka
Bronislava Havlová, která je skvělá výtvarnice. Příprava a celý večer
by se neobešel bez velkého nasazení celého týmu školy – pedagogického sboru i nepedagogických pracovníků a Sdružení rodičů
pod vedením Petra Červinky, Pavla Reisiga a Daniely Nyklové.

Také děkuji za podporu a účast představitelům obce Hukvaldy –
panu starostovi Luďkovi Bujnoškovi, paní místostarostce Ivaně
Hrčkové a členům obecního zastupitelstva. Rodičům, kteří se
svými dětmi prodávali na vánočním jarmarku a členům Theatre
Brass Quintetu Národního divadla moravskoslezského.
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Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy
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S RODIČI NA VÁNOČNÍ JARMARK
I v tomto školním roce žáci 3. A spolupracovali s rodiči na
přípravě vánočního jarmarku. S panem Miroslavem Bednářem
v rámci tvořivého dopoledne vyráběli svíčky ze včelího vosku.
Získali teoretické znalosti i praktické dovednosti. Navázali na
exkurze u včelích úlů a přednášku o lesní pedagogice s názornými ukázkami. Zručnost prokázali i v hodinách pracovních
činností ve cvičné kuchyňce, kde s třídní učitelkou chystali
křížaly a pekli perníčky. Dobroty pečlivě balili do sáčků a zdobili
mašličkami. Velmi jim pomohla paní Jana Žáčková Červinková.

Velkou zásluhu mají rovněž paní Andrea Macášková a Romana
Olbertová, které se svými dětmi připravily pečený vánoční čaj.
Náš prodejní stánek obohatily i sladké věnečky upečené paní
Anetou Bernatskou. Utržené peníze budou opět použity na
úhradu školního výletu. Letošní je zatím velkým tajemstvím,
loni žáci navštívili Javořické jeskyně a hrad Bouzov.
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Milí rodiče, moc vám děkujeme!
Kateřina Kociánová a žáci 3. A

O CHYTRÉ PRINCEZNĚ
Ani tentokrát nezůstala vánoční akademie bez pohádky.
Božena Němcová by měla radost, opět je to její text, který žáky
naší školy zaujal. Podíleli se na jeho úpravě, z prózy vznikl scénář
a následně ožil. Jeviště ovládli kníže, princezna, chasníci, děti,
ale i čerti. Jazyk 19. století doplnily i moderní rekvizity, žáci si

s pohádkou užili spoustu legrace a diváky potěšili. Čas ve čtenářském klubu rozhodně nepromarnili.

PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme Spolku nezávislých vesnických žen za finanční
prostředky pro naši Základní školu a Mateřskou školu Leoše
Janáčka Hukvaldy z Jarmarku pro dobrou věc. Finanční prostředky budou využity na zvýšení kvality ve vzdělávání.

Hukvaldskou základní školu navštěvovala velmi talentovaná
slečna. Natálka Kubalová krásně kreslí, čtyři roky nám ve třídách
a některým rodičům doma připomínaly čas její nástěnné kalendáře.
Na školním jarmarku před začátkem vánoční akademie zaujal i ten
pátý. Natálka jej připravila před nástupem na střední školu. Moc
jí za to děkujeme a přejeme mnoho úspěchů.

Všichni organizátoři Jarmarku pro dobrou věc pod vedením
Terezky a Zbyška Bartulcových si zaslouží obrovskou pochvalu.
Není to jenom o prodeji regionálních výrobků, ale také o udržování tradic Lašska, o stmelování lidí, o setkávání místní komunity
a v neposlední řadě o propagaci obce Hukvaldy v regionu. Držím
palce do dalších let.

Helena Daňková
Foto: S. Lév

Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
Přejeme našim dětem, žákům, jejich rodičům, prarodičům
a ostatním občanům obce krásné a klidné vánoční svátky. V roce
příštím pak zdraví, štěstí, lásku a hodně osobních i pracovních
úspěchů.
Zaměstnanci Základní školy a Mateřské školy
Leoše Janáčka Hukvaldy
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Učitelé ZŠ a MŠ L. J. Hukvaldy
Kresba: N. Kubalová

LONDÝN PATŘIL NÁM!
V polovině září 2019 jsme poznávali Velkou Británii. Cesta
z Hukvald do Londýna byla náročná. Přes Německo, Belgii
a Nizozemsko jsme po 24 hodinách dorazili k francouzskému
přístavu Calais a pokračovali trajektem po kanálu La Manche.
V hlavním městě jsme jako první obdivovali Royal Observatory,
Maritime Museum i červenou telefonní budku. Pak jsme se
projeli lodí po Temži a vyrazili směrem k Tower bridge a pevnosti
Tower. Po perném dni přišel čas sejít se s hostitelskými rodinami.
Následující den nás brzy ráno odvezly na místo setkávání, odkud
jsme autobusem odjeli do školy. Vyučování trvalo celkem tři
hodiny. Poté jsme se vlakem vydali k Buckinghamskému paláci,

pořídili několik fotografií u Big Benu, navštívili další muzeum
a Trafalgarské náměstí. Třetí den po vyučování patřil návštěvě
nádraží King´s Cross (bez obrázku s vozíkem Harryho Pottera
bychom se nevrátili), Trafalgar square i čínské čtvrti. Čtvrtý den
jsme ve škole dostali certifikáty a zamířili k Windsor Castle.
Poslední den jsme obdivovali střídání stráží u Buckinghamského
paláce, z rozhledny pozorovali celý Londýn a užili jsme si i nakupování na Oxford Street. Poznávací zájezd jsme zakončili tradiční večeří (párky s chlebem, hořčicí a kečupem) u O2 Arény.
Čekala nás cesta domů.
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Izabela Jati a Lucie Schwarzbachová, 9. ročník

SPORTUJEME S LIŠKOU!
Liška nás zase vytáhla ven. Svá těla jsme si protáhli koncem
září v rámci Evropského týdne sportu. Kliky, sedy-lehy, skok
daleký z místa nebo trojskok z místa, sprint 60 m, vytrvalostní
běh, člunkový běh s basketbalovým míčem po dobu 2 minut,
přeskoky přes švihadla ve variacích 2 minuty, hluboký ohnutý
předklon, postoj čápa – rovnovážný postoj, hod basketbalovým
míčem vpřed ze sedu a hod medicinbalem přes hlavu vzad nám
daly zabrat, současně jsme splnili disciplíny projektu Sazka

olympijský víceboj a soutěžíme i v odznaku všestrannosti. Nejlepší žáci budou na jaře reprezentovat naši školu v okresním kole
odznaku všestrannosti v Jablunkově. Projektový den byl pestrý,
za splnění náročných disciplín dostali žáci drobné odměny, tou
největší byl ale pocit, že podpořili své zdraví. Celý den nám
počasí přálo a žáci si krásně zasportovali, všem děkuji za účast
a těším se na další ročník.
Marcela Jašková

MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNA BIOLOGIE
V pondělí 11. prosince nepřijel Martin na bílém koni, ale ve
škole na druhém stupni proběhlo projektové vyučování s názvem

Multimediální učebna biologie. Projekt je financován z Místního
akčního plánu Fr ýdek – Místek II a realizují ho lektoři
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z neziskové společnosti Kvalifikační a personální agentura, o. p.
s. se sídlem v Třinci.

Lektoři využívali svých osobních zkušeností, kromě lektorské činnosti pracují na záchranné službě.

Takto popsali průběh projektového vyučování žáci osmého
a devátého ročníku.

Při následném hodnocení projektového vyučování od žáků
zaznělo:

„Byli jsme rozděleni do skupin a všichni jsme postupně
navštívili čtyři stanoviště. Na prvním stanovišti jsme s panem
lektorem probírali prevenci úrazů. Opět nám byla připomenuta
nutnost nosit helmy a další ochranné prvky při jízdě na kolech
i při dalších sportech. Byli jsme upozorněni na další rizika vzniku
úrazů. Již na druhém stanovišti jsme se setkali s praktickým
nácvikem obvazování různých zranění. Resuscitaci dospělé
osoby a miminka jsme si vyzkoušeli na třetím stanovišti. Na
posledním stanovišti jsme s paní lektorkou probrali teorii potřebnou k záchraně života. Zopakovali jsme si nejen čísla tísňového
volání, ale také nám paní lektorka pomocí prezentace ukázala
sanitní vozy a vrtulníky, které se v současnosti používá
záchranná služba. Vysvětlila nám, jak vše probíhá, když zavoláme číslo 112.“

„Dozvěděla jsem se mnoho užitečných informací a hodně
jsem se naučila.
Doufám, že získané dovednosti nebudu nikdy potřebovat.
Nejv íce se mi lí bilo obvazování zranění a nác v ik
resuscitace.
Připomněl jsem si, jaké číslo volat, když je někdo v nouzi.
Díky projektu jsem se naučil resuscitaci.
Lektoři byli milí lidé.
Zachráním člověka a hotovo….“
Stanislav a Václav Kapsiovi,
žáci 8. ročníku, Hana Piskořová

I MLOCI MAJÍ PORODNICI!
Česká televize požádala naši základní školu, aby vyslala žáky
5. třídy na natáčení dalšího dílu pořadu Nedej se…. V polovině
října jsme se proto na Hukvaldech moc rádi vydali ke starému
lomu, v němž se kdysi těžil kámen. Nyní má zde své místo minirezervace obojživelníků. Jsou to čtyři malé rybníčky, v nichž našli
útočiště mloci, čolci a žáby. Paní ochranářka nám nejprve pověděla něco o jejich rozmnožování, poté jsme na fotografiích poznávali různé druhy obojživelníků, také jejich vajíčka (napodobeniny). Už víme, že každý mlok je jinak skvrnitý, jen u nohou a hlavy
jsou u všech skvrny stejné. A zahráli jsme si, v bazénku se špinavou
vodou jsme lovili umělá žabí vajíčka a přenášeli je do nádržky

s čistou vodou. Ochutnali jsme pitnou vodu z mločí studánky.
Protože jsme byli šikovní, dostali jsme za odměnu spoustu
pohledů, časopisů, omalovánek a doplňovaček. V televizi jste nás
mohli vidět 10. listopadu. Pokud jste to nestihli, najdete náš díl
v archivu ČT. Návštěvu mločí porodnice a školky vřele doporučujeme. Na jaře se k nim znovu vydáme, tentokrát bez kamer,
doufáme, že uvidíme probuzené mloky a žáby.
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E. Bernatíková, E. Burešová, B. Kocianová, B. Máchová,
A. Motalová, V. Niklová, M. Ošmera (třída 5. A ZŠ a MŠ L. J.
Hukvaldy)

SETKÁNÍ S ILUSTRÁTOREM ADOLFEM DUDKEM
Po osmi letech k nám na Hukvaldy opět „přiletěl“ ilustrátor
dětských knih Adolf Dudek. Jeho obrázky provází texty knížek
pro nejmenší, ale i školou povinné děti. V nakladatelství Librex
získal ocenění nejprodávanějšího ilustrátora dětských knih. I naši
školu zdobí strom s liškou Bystrouškou, který namaloval na zeď
naproti schodišti v 1. patře při své první návštěvě v roce 2011.
Ve čtvrtek 3. října předvedl žákům 1. stupně zábavnou interaktivní show “MALOVÁNÍ PRO DĚTI”. Velmi vtipně seznámil
děti se svou prací, ukázal jim různé malířské techniky a vysvětlil,
jak vznikají ilustrace od počáteční inspirace až po dokončení celé

knížky. Vybraní žáci si společně s ním vyzkoušeli nakreslit úplně
jednoduchý obrázek pouze pomocí geometrických tvarů. A co je
důležité – ve vystoupení pana Adolfa Dudka nikdy nechybí humor!
Velmi dobře se bavily děti i paní učitelky.
Příjemné setkání bylo zakončeno autogramiádou. Utvořila
se dlouhá fronta zájemců o typický podpis s ptáčkem dudkem do
památníku, knížky, na ruku nebo čelo. Děti odcházely spokojené.
Zjistily, že namalovat obrázek není vůbec složité. Možná některé
z nich rozšíří v budoucnu řadu výtvarných umělců z naší vesnice.

POTRAVINOVÁ SBÍRKA
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Lenka Stiborková, učitelka 1. třídy

OBECNÍ KNIHOVNA INFORMUJE
PŘECHOD NA NOVÝ KNIHOVNÍ SYSTÉM
Od října letošního roku přešla naše knihovna na nový knihovní
systém. V rámci přechodu celého regionu, který spravuje Městská
knihovna v Brušperku, jsme ze stávajícího končícího systému
Clavius přešli na systém KOHA, který je pro naši knihovnu také
finančně výhodnější.
S nástupem nového systému přichází také několik novinek.
1. Nový katalog naleznete na: https://hukvaldy-katalog.
brusperk.com/ , kde je také přihlášení do nového čtenářského
konta. Přihlašovací údaje můžete získat přímo při návštěvě
knihovny, popřípadě na e-mailu info@knihovna-hukvaldy.cz
. Nové čtenářské konto umožňuje rezervovat knihy z katalogu
knihovny, prodlužovat dobu výpůjčky a to vždy nejdříve 14 dní
před jejím vypršením. Nabízí také přehled o vypůjčených
knihách a o historii všech výpůjček.
2. Registrace je stále na rok a její ceny se nemění: děti – 20 Kč,
dospělí – 80 Kč, senioři a rodiče na MD – 50 Kč. Nově však
nebude možno na dětskou registraci půjčovat knihy pro
dospělé.
3. Nový systém účtuje poplatek při pozdním vrácení knihy a to
1 Kč/ kniha/den.
4. Pokud jste na sebe uvedli kontaktní e-mail, systém automaticky
zasílá informace o vypůjčených knihách, vrácených knihách,
přichystaných rezervacích, blížící se době vrácení a prodlení.
Zasílání těchto e-mailu lze změnit přímo v knihovně, popř.
prostřednictvím e-mailu.

děkujeme za pomoc s přechodem
a zajištění jeho realizace.
Tematické kufříky v akci
Od září navštívily knihovnu děti ze
všech tříd mateřské školky. Při jednotlivých setkáních jsme dětem
představili naše nové tematické kufříky, které mohou využít jak při
návštěvách knihovny, tak při hrách ve školce. Kufříky jsme pořídili
v rámci projektu financovaného prostřednictvím MAP Frýdek-Místek II. Při návštěvách dětí jsme v případě nejmenších využili
kufřík Pohádky a s předškoláky jsme zabrousili na téma Doprava.
Všechny děti byly moc šikovné a tak si každý odnesl z knihovny
také drobné odměny, které jsme pro ně v rámci projektu připravili
(pastelky, frisbee, reflexní přívěšky, hlavolamy).
Univerzita třetího věku
V letošním semestru jsme zaznamenali zvýšený zájem o virtuální kurzy univerzity třetího věku. Na téma Cestování se přihlásilo
18 seniorů, kteří se prostřednictvím videopřednášek dozvídají
zajímavosti z oblasti cestovního ruchu či z historie lázeňství.
Další semestr bude začínat v únoru 2020 a o vybraném tématu
budeme případné další zájemce informovat prostřednictvím
obecních vývěsek.
Vánoční půjčovní doba
Upozorňujeme čtenáře, že knihovna bude od 24. 12. 2019
do 31. 12. 2019 uzavřena. Budeme se na Vás opět těšit v novém
roce od 2. 1. 2020.

Děkujeme za Vaši přízeň a doufáme, že nový systém přinese
Vám i nám mnoho pozitivního. Městské knihovně Brušperk

– 42 –

Markéta Kološová, knihovnice

KLUB SENIORŮ
Vážení spoluobčané,
i v letošním roce bychom Vás rádi seznámili s činností Klubu
seniorů na Hukvaldech. Scházíme se každý čtvrtek v klubovně
v rodném domě Leoše Janáčka na Hukvaldech. Na programu
máme např. přednášky – cestování s p. Petrem Sobotíkem,
p. Petrem Laníkem. Pan Zdeněk Hubeňák nás seznámil s historií
Vily TUGENDHAT a pan Stanislav Gelnar vyprávěl o životě včel.
Vše bylo doplněno zajímavým videem.

Bylo uskutečněno 6 zájezdů. V prvním pololetí jsme navštívili Velké Losiny, kde jsme si prohlédli papírnu s ruční výrobou.
V Čechách pod Kosířem jsme zhlédli muzeum kočárů s velmi
vzácnými exponáty. V měsíci září jsme byli v Lednici, v říjnu
v arboretu v Nových Dvorech a Úvalnu. Zde jsme si prohlédli
kozí farmu a také jsme měli možnost zavzpomínat na své dětství
a mládí v retro muzeu. Posledním zájezdem byla návštěva vánočních trhů v Olomouci.

Oslavili jsme Den matek, smažili vaječinu a opékali „vuřty“ na
koupališti. K tomu nám pro dobrou náladu zahrála paní doktorka
Marcelka Chalupová se svojí kapelou.

To byl jen částečný výčet činností našeho klubu. Vše by
nemohlo být uskutečněno bez finanční dotace obce Hukvaldy, za
což velmi moc děkujeme.
Výbor Klubu seniorů

Velmi oblíbené jsou i vycházky po okolí naší vesnice.
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DĚDEČKOVÉ A BABIČKY
před domečkem v malé zahrádce
ze tmy voní růžička
tam spolu žijou jako v pohádce
dědeček a babička
každé ráno děda vyžene ovce, slípky ze
chlívku
a než venku práci dodělá
babička uvaří mu polívku

když dědeček dojí polívku
dá si hoďku šlofíčka
babička mu zatím uvaří
do hrnku trochu kafíčka
když se děda potom probudí
z dýmky párkrát zabafá
usměje se na svou babičku
a zase ven odchvátá

odpoledne pozve babička
na kus řeči sousedy
s povídáním čas tak utíká
sníh už střídaj jehnědy
před očima rostou vnoučátka
už nedělaj hlouposti
občas zaklepou nám na vrátka
dům je plný radosti

Refrén:
až jednou budem staří doma žít
a užívat si důchodu
taky bychom chtěli spolu mít
jó takovouhle pohodu

Refrén:
jó, až jednou budem staří doma žít
a užívat si důchodu
taky bychom chtěli spolu mít
jó takovouhle pohodu

Refrén:
jó, až jednou budem staří doma žít
a užívat si důchodu
taky bychom chtěli spolu mít
jó takovouhle pohodu

Tahle písnička, kterou zazpívaly Natálie, ta zároveň k ní hrála
na ukulele, a Zita Křenkovy, dívenky z naší školy, chytla za srdce
všechny dědečky a babičky, kteří se ve čtvrtek 21. listopadu sešli
ve společenském sále na setkání seniorů.
Ale popořadě. Ve vedení obce vznikla myšlenka uspořádat setkání
spoluobčanů starších sedmdesáti let, a to nejen těch, kteří jsou
členy místního klubu seniorů. Všem chtěli vyjádřit své poděkování.
Proto připravili ve spolupráci se školou a klubem seniorů program,
zajistili občerstvení, hudbu, pro ženy obstarali krásné růže, prostě
zorganizovali tuto velmi pěknou akci.
Po přivítání panem starostou a paní místostarostkou vystoupily
s písní sestry Křenkovy, jak už bylo napsáno v úvodu, kterou
otextovala paní učitelka Radka Křenková. Písničku Babičko, nauč
mě charleston i s půvabným zatančením tohoto tance, nechybělo
pletení svetru, předvedly a zazpívaly Natálka Křenková a Charlotka
Jatti. Všem se velice líbilo vystoupení mažoretky Evy Turečkové.
Byla sice nezvykle jen jedna, ale naprosto perfektní. Potlesk sklidily
i dámy ze skupiny HOBA z Hodslavic – Hodslavské babičky. Také
tančily charleston v kostýmech z doby první republiky. Oblečení
zdobily nejenom čelenky ve vlasech, ale také péřová boa. Z nich
pár peříček po tanci zůstalo na parketách.
Nechyběla ani hudba. Byla to fryčovická dechovka. Skladby, které
muzikanti hráli, vylákaly na sál i tanečníky.
Paní místostarostka připomenula existenci mládežnické dechovky,
která nějakou dobu ve škole působila a byla úspěšná. Při té příležitosti zavzpomínala na pana Aloise Piskoře, který ji založil. Jako
poděkování a vzpomínku na něj a také na pana Karla Šlosara,
který s panem Piskořem dlouhá léta hrál, přednesli Markéta
Chamrádová na flétnu a Zdeněk Krutílek na klarinet skladbu
Serenáda Amorosa.

Určitě se všichni dobře bavili. Na parketu přibývalo tančících.
Setkání se známými, sousedy, přáteli, popovídání si všichni užili.
Také si pochutnali na chlebíčcích a koláčcích, které byly pro
ně připraveny na stolech, popili kávu, víno, k večeři byl pro ně
připraven řízek s bramborovým salátem. Dík za vzornou obsluhu
patří děvčatům z obecního úřadu Martě Sobotíkové, Monice Odlevákové, Lence Rojíčkové, Heleně Šlosarové i klubu seniorů Elišce
Škorvánkové, Dáši Blahutové a manželům Gelnarovým. Vždyt se
sešlo 120 seniorů a všichni obsluhující měli honičku, aby uvařili
tolik kávy, roznesli občerstvení, večeři, dolévali nápoje. Také velký
dík patří všem ostatním, paní ředitelce Aleně Lévové, kuchařkám
ze školní kuchyně, Petru Domčíkovi a hasičům za dovoz děvčat z
Hodslavic, Radce Křenkové a také dětem ze školy, které pomáhaly
v šatně a také při roznášení občerstvení a večeří.
Prostě to byla moc hezká akce.
Proto bylo vysloveno přání, zda by se mohla třeba v příštím roce
zopakovat.
Za sebe i za i ty ostatní Karla Klečková
Ještě malý dodatek k článku paní Klečkové:
Naše obec podporuje činnost Klubu seniorů Hukvaldy, ale ne
všichni senioři v obci jsou členy a využívají výhod, které jim
členství nabízí. Proto jsme se v letošním roce rozhodli uspořádat
setkání i pro ostatní seniory od 70 let a výše. Volba padla na termín
21. listopadu. Nakonec se přihlásilo 120 občanů z více než 250
pozvaných. Podrobnosti jste se dočetli v předcházejícím článku
paní Karly Klečkové a protože jsme cítili, že se všem moc líbilo, už
teď je jasné, že se můžeme těšit na Setkání seniorů 2020. Termín
se určitě včas dozvíte.
Ivana Hrčková, místostarostka
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Foto: Svatopluk Lév a Stanislav Gelnar

TJ SOKOL HUKVALDY
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Listopadový výlet KČT
Odbor KČT při TJ SOKOL Hukvaldy uskutečnil výlet, který byl
symbolickým loučením se sezónou pěší turistiky 2019. Výlet byl
směřován do méně známých míst Moravské brány. Konal se 9. listopadu a zúčastnilo se ho 25 účastníků, z toho 2 děti a 12 veteránů.
Start byl v parku zámku Lešná u Valašského Meziříčí. Mnozí
si pletou tento zámek sš stejnojmennou vesnicí a zámkem se ZOO
u Zlína. Zámek už byl uzavřen k přezimování, nicméně podzimní
procházka mezi vzácnými, různě zbarvenými stromy byla romantickou rozcvičkou k dalšímu putování. Po procházce následoval
přesun autobusem (asi 4 km) do Petřkovic, kde bylo krátké, ale
strmé stoupání na vrchol 607 m vysoké Petřkovické hůrky. Stoupání ozvláštnil mariánský poutní areál v přírodě „Lurdy“, který
zdejší obyvatelé vybudovali v roce 1888.

Z vrcholu se postupovalo dolů do sedla v osadě Kojetín a na
vrchol Svince (545 m n.m). Počasí bylo od rána pošmourné
s omezenými výhledy do krajiny. Kolem poledne došlo i na déšť.
To už někteří účastníci byli v teple chaty na Svinci nebo v restauraci Na skalkách. Po občerstvení a zklidnění počasí následovala
prohlídka skalního divadla a sestup do Nového Jičína. Odtud už
se výprava vrátila autobusem domů. Účastníci zájezdu poznali
méně známou lokalitu, kolem které často jezdíme po dálnici od
Hranic, aniž bychom viděli, co skrývají blízké kopečky, lesíky
a sídla. V cíli 12 kilometrového pěšího putování v Novém Jičíně
čekal na účastníky autobus. Nenáročná trasa se všem líbila a i děti
ji úspěšně zdolali. Čtenářům Hukvaldského občasníku doporučujeme návštěvu této oblasti, která kromě líbezné krajiny nabízí
i kulturní a historické památky.

– 46 –

Tomáš Elbel

FOTBAL
ROZHOVOR S HRÁČEM HUKVALDSKÉ KOPANÉ
Srdcař, tak lze jedním
slovem charakterizovat
obránce hukvaldského mužského týmu v kopané. Pravý
bek, který svou bojovností
a zápalem pro hru je dlouhodobě základním kamenem
naší obrany. Jan Chamrád,
33 let.
Ahoj Honzo, ty jsi jeden
z mála, který bez přestupu
hraješ za Hukvaldy min.
10 let. Jak dlouho už hájíš
hukvaldské barvy?
Ahoj a zdravím také všechny čtenáře hukvaldského občasníku. Fotbal hraji od svých 11 let. Začínal jsem ve Válcovnách
FM (dnešní MFK FM) a na Hukvaldy jsem přestoupil v roce 2005.
Jeden rok jsem tu odehrál za dorost a pak už za muže. Současná
sezóna v hukvaldském „A týmu“ je moje třináctá.
A to tě nelákaly jiné týmy?
Ano a ne. To se občas stává, že by sis to chtěl vyzkoušet
v jiném klubu. Já jsem dostal poslední nabídku loni z Fryčovic
zahrát si opět I.B třídu, ale prostě to nakonec nevyšlo. Teď už na
to nepomýšlím.
Teď hraješ pravého obránce, hrál si vždy obranu?
Ještě v mládežnických kategoriích a občas v mužích jsem hrával i krajní zálohu. Samozřejmě jsem to kdysi chtěl zkusit i v útoku
a dávat góly, ale tam mi to moc nesedlo. Jako útočník jsem góly
nedával. Ze zálohy jsem jich pár nastřílel, ale stejně jsem si moje
místo našel na pravém beku, tam mi to nejvíce vyhovuje. Byl jsem
a pořád snad ještě jsem týmu na tomto postu nejvíce prospěšný.
A víš co. V obraně mě to vždy bavilo nejvíce. Kdysi se hrálo hodně
defenzivně a být obránce byla velká výzva. Když jsem zastavil
útok, když jsem zmařil soupeři gólovou šanci, když jsem pomohl
gólmanovi hrát na nulu...s nadsázkou mě napadá, že po vyhraném
utkání s těžkým soupeřem jsem si připadal jako rytíř, který ubránil
hukvaldské hradby a byl jsem vždy hrdý, že jsem mohl svým dílem
přispět k vítězství týmu.
Ale přece jenom, vzpomínáš si na svůj první gól za muže?
Jasně, že ano. To si snad pamatuje každý fotbalista. Bylo to
v mojí druhé sezóně za muže, hráli jsme proti Nošovicím a ze
skrumáže ve velkém vápně jsem se dostal k odraženému míči
a vstřelil gól.

Říkáš, že už za muže hraješ 13 let, jak se změnila hra? Změnila
se vůbec?
Zásadní rozdíl je v pojetí hry. Obecně můžu říct, že se kdysi
hrálo více defenzivně, ze zajištěné obrany. Padalo méně gólů,
většinou se zápasy rozhodovaly rozdílem jedné vstřelené branky.
Dneska je hra postavená na útoku, hodně hráčů se vysouvá
dopředu a podporuje útok a tím se otevírají zadní vrátka a padá
hodně gólů z rychlých protiútoků. Kdysi jsem měl mnohem více
osobních soubojů za zápas. Dnes je to spíše o rychlosti.
Na jakou sezónu nejvíce vzpomínáš, která byla pro tebe ta
nejlepší?
Určitě to byla sezóna 2012-2013. Tehdy jsme s týmem poprvé
postoupili do I.B třídy, sice z druhého místa, ale postoupili. Přišel
nový trenér Radek Chýlek, Jan Rumel z Fryčovic, Zdena Matějka
z Kozlovic a Roman Galásek z Petřvaldu. Dále tu hráli další skvělí
domácí hráči, celkově si tým sedl, byla dobrá parta. Tehdy jsme
postup poprvé oslavili spanilou jízdou vláčkem podhoráčkem,
byli jsme v euforii jako kdybychom vyhráli ligu mistrů. Jinak těch
dobrých sezón bylo více, ale tuto řadím nejvýše.
A naopak, ta nejhorší sezóna?
No to byla sezóna 2010–2011. Tenkrát jsme málem spadli
do pralesa (okresní soutěž). Nevědělo se, zda budou sestupovat
dva nebo tři, tak se hrálo do posledního kola. Před sezónou se
nám rozpadl tým. Odešli klíčoví hráči: Nejlepší střelec „Befa“
Radek Štefek se přestěhoval do Olomouce, Adam Hubeňák
a Martin Šproch skončili kvůli studijním povinnostem, Michal
Vicher šel hrát za Janovice a k tomu všemu i Jura Šplíchal
ukončil svou fotbalovou kariéru. Ten ročník byl fakt obtížný.
Samozřejmě, když se třikrát padalo z I.B třídy, to vždy zabolelo.
Hlavně u druhého postupu nám hodně krát uteklo vítězství
v posledních minutách.
Jak vnímáš současnou sezónu?
No rozhodně je lepší než ta loňská. Každý má ještě v čerstvých
vzpomínkách, že jsme málem opět spadli do okresní soutěže
a zachránili se až v Palkovicích. Sice se následně okresní přebor
i soutěž spojila, ale to se předem nevědělo. Každopádně je letošní
situace úplně jiná. Tým opět posílil střelec Jan Rumel, vrátil je
Jan Ermis z Kanady, taky se po zdravotních komplikacích vrátil
Martin Tomek. V neposlední řadě musím zmínit, že se začali v týmu
prosazovat i naší dorostenci. Za všechny budu jmenovat Davida
Horu a Vojtu Lyčku. Ale i ostatní nechali na hřišti vždy maximum.
I díky tomu budeme na jaře bojovat v postupové skupině. Prostě
se hukvaldskému fotbalu podzim 2019 vydařil. Podívejte se třeba
na dorostence, kde je Petr Giergiel dostal. Po podzimu ztrácejí na
druhý tým v tabulce jeden bod.
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Závěrem už jen v rychlosti. Jaké máš oblíbené číslo dresu, kdo
je tvůj fotbalový vzor a kterému profi týmu fandíš?
No vždycky jsem chtěl hrát v dresu č. 5, který na svých zádech
nosíval René Bolf, ikona Baníku Ostrava. Na Hukvaldech jej ale
oblékal Jan Kosa a teď Zdeněk Velart. Takže mám čtyřku a už
jsem si na ní zvyknul. A komu fandím? Bez diskuze BANÍK OSTRAVA!!! A ze zahraničních klubů fandím Manchesteru United
FC. Mezi mé fotbalové vzory vždy patřil Pavel Nedvěd, René Bolf
a ze zahraničí Eric Cantona.

opět dojde k rozdělení soutěží, tím pádem budou hrát i o udržení
v okresním přeboru. Hukvaldští borci už ale obavy o sestup mít
nemusí. Podzim se jim vydařil. Někdy přesvědčivě, někdy i se
štěstím urvali pod novým trenérem Vašendou na podzim deset
vítězství jednu remízu a jen dvakrát prohráli. S předstihem si
zajistili postup mezi šestici nejlepších.
Okresní přebor dorostu

Díky Honzo a ať se Ti daří a celému A týmu i v jarní části sezóny.
Já díky a chtěl bych touto formou popřát za celý hukvaldský
tým všem naším fanynkám a fandům příjemné prožití vánočních
svátků a na jaře vás všechny rádi přivítáme na našich zápasech.
Petr Giergiel

KOPANÁ HUKVALDY

Ačkoliv výsledky z jarní části minulé sezóny naznačovaly, že
v té další již dorostenci nebudou hrát na „chvostu“ tabulky, tomu že
budou hrát podzim o čelo soutěže asi nikdo, kromě jich samotných
a mne, nevěřil. Kluci, kteří se loni teprve začleňovali do týmu šli
neskutečně výkonnostně nahoru. Tady musím vyzdvihnout Tomáše
Nováka a Matyáše Pokorného. Do toho posílil tým navrátilec David
Hora a z rozpadlého palkovického dorostu Petr Lako. A když i stále
opory včele s kapitánem Lyčkou měli celý podzim formu, stalo se,
že jsme prohráli jen dva zápasy a na domácím hřišti jsme dokonce
vše vyhráli. Veřejně bych chtěl poděkovat všem hráčům za přístup
k tréninkovým jednotkám a zodpovědné výkony v jednotlivých
zápasech. Trenér Petr Giergiel

Okresní přebor Muži, sk. A

Okresní přebor starších žáků 6+1

Sezóna 2019/2020 je zcela výjimečná. Spojili se dvě soutěže,
okresní přebor a okresní soutěž a zároveň se rozdělily týmy do
dvou skupin. Frýdeckomístecké a Třinecké. Na podzim se hrálo
dvoukolově a na jaře se pak utkají o postup tři nejlepší týmy z obou
skupin. Ostatní si zahrají o konečné umístění a kdo ví, třeba

Překvapení pro trenéry a všechny, kteří došli na první podzimní
zápas bylo, že se na sraz dostavilo 13 hráčů! Ale jak už to bývá
v těchto žákovských kategoriích: nemoci, rodinné oslavy a výlety,
výjimečně i špatné výsledky ve škole a další okolnosti postupně

Foto: Amálie Mlčochová, 19.10.2019, Pržno
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ubírali trenérům možnosti střídání a na některých zápasech nebylo
ani koho střídat. Přesto se po podzimu drží kluci na krásném
šestém místě a jarní vyhlídky na další zlepšení jsou realistické.

Organizační tým oddílu kopané v roce 2019:

Na závěr pár vět od předsedy klubu

Trenéři: Jiří Matula, Michal Vicher, Vít Lanča, Miroslav Dryják
(do 6/2019), Petr Žáček, Marek Mlčoch, Jan Sasín, Petr Gold,
Petr Giergiel a Václav Vašenda

Fotbal je kolektivní hra. Z tohoto důvodů je důležitá souhra
nejen hráčů na hřišti, ale také celého týmu lidí, kteří se podíleli
v roce 2019 na organizaci jednotlivých zápasů, tréninků a dalších
akcí, například v letošním roce Minicupu nebo oslav 100 let Sokola.
Bez těchto dobrovolníků a nadšenců by kopaná nemohla fungovat.
Chtěl bych jim tímto poděkovat. A protože se blíží konec roku,
přeji jménem celého výboru oddílu kopané všem naším hráčům
a členům organizačního týmu, fandům, sponzorům a donorům,
jejich rodinám a nejen jim příjemné prožití vánočních svátků
a hodně úspěchu v roce 2020. Zdeněk Bůžek.

HODNOCENÍ PODZIMNÍ FOTBALOVÉ SEZÓNY
2019 – 2020 KATEGORIE U9 – U8 MLADŠÍ PŘÍPRAVKY
Přípravu na novou fotbalovou sezónu 2019 – 2020 jsme začali
společným soustředěním, které se uskutečnilo od 20. do 24. srpna
2019 na hřišti TJ Sokol Hukvaldy. Zúčastnilo se jej 11 hráčů
kategorie U9 – U8. Během fotbalového soustředění jsme trénovali
metodou Coerver Coaching, s níž pracujeme i nadále. Jedním
z důvodu, proč jsme vstoupili do tréninků takto brzy, je přechod
hráčů na větší hřiště a hra 4 + 1. Během soustředění jsme odehráli
dvě přátelská utkání s top kluby: MFK Frýdek - Místek a Baník Ostrava. V těchto utkáních nám nešlo o výsledek, ale o to vyzkoušet si
hru 4 + 1 na větším hřišti. Kluci se svých soupeřů nezalekli a předvedli skvělé výkony v obou utkáních. Po ukončení soustředění jsme
najeli na pravidelný cyklus tréninkových jednotek, a to PO – ST
– PÁ. V průběhu celé přípravy jsme mohli u většiny hráčů sledovat
jednoznačně velký pokrok. Někteří udělali větší krok či skok, ale
jsou zde i jedinci, kteří se učí pomaleji. Přesto zůstává prioritou,
že děti fotbal a samotný pohyb baví. A na tom všem si zakládáme.
V podzimní části sezony jsme odehráli celkem 9 mistrovských
utkání s výsledkem 6 vítězství, 1 remíza a 2 porážky. Ač některé

Výbor: Zdeněk Bůžek, Petr Giergiel, Tomáš Sasín, Jiří Tobiáš, Jiří
Matula, Martin Vicher, Ivo Válek (do 6/2019)

Gril mistři: Lukáš Strakoš, Monika Strakošová, Pavel Mlčoch
(občasný záskok), Miroslav Popp (Minicup)
Další členové: Tobiáš Lukáš, Tobiáš Jiří, Radka Tobiáš Babilonová,
Jiřík Tobiáš, Herta Giergielová, Hanka Bůžková, Simona Dryjáková, Iva Drlíková, Jana Blahutová a další dobrovolní pořadatelé…
Petr Giergiel

zápasy nebyly, co se týče
výkonů optimální, podzim
je pro nás velkým odrazovým můstkem. Přispělo
k tomu i přidání jedné
tréninkové jednotky navíc
a rozdělení kluků v rámci
tréninku na ty, kteří více
chtějí a na ty, kteří chtějí
méně. Ti kluci, kteří mají
velkou chuť do tréninků,
se tak zlepšují rychleji,
více si toho můžeme ukázat a vysvětlit. Ovšem i u
kluků, kteří moc nechtějí,
byl v mnoha věcech znát
pokrok. Je to o tom, jak to vnímají, když je vidět vůle a chuť, tak
hrají moc pěkné zápasy a mají velmi zajímavé tréninky, na nichž se
velmi posouvají. Celý tým se na trénincích i zápasech snaží podávat
maximum. Z toho má radost i celý realizační tým trenérů. Největší
posun nastal jednoznačně v herní činnosti jednotlivců a individuální technika s míčem. Začíná se objevovat i kombinace a týmová
spolupráce. Plán do nové sezóny 2018 – 2019 má celý tým takový,
že chce předvádět hezký fotbal. Těšíme se na další zápasy, které
se budou hrát ve sportovních halách v rámci krajské zimní ligy,
a stále budeme pokračovat v nastaveném trendu zaměřeném na
práci s míčem, na techniku a mnoho vstřelených gólů. Na závěr
několik čísel:
Tréninkových jednotek od zahájení přípravy bylo celkem 40.
Zápasy podzim U9 – U8:
Celkem

Z
9

V
6

R
1

P
2

Skóre
92:50

B
19

Trenéři Jiří Matula a Vít Lanča
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KRNALOVICE
U NÁS V KRNALOVICÍCH JE KRÁSNĚ
V uplynulých letech se mezi místními stalo pěkným zvykem
uspořádat během roku několik přátelských posezení. Na jaře jsme
se sešli při stavění májky. Ruku k dílu přidali všichni zúčastnění.
Chlapi přivezli strom, děti jej ozdobily barevnými fáborky a ženy
se postaraly o občerstvení. Když byla májka připravená, zbývala už
jen maličkost - vzpřímit ji. O to se postarali místní muži. Vlastníma
rukama za slovního doprovodu starších a zkušenějších sousedů se
nakonec všechno podařilo, jak mělo a májka tak v květnu zdobila
naše "náměstíčko". Začátkem léta jsme společně škvařili vaječinu.
Tentokrát i na nových lavičkách, které jsme si vyrobili svépomocí.
Když byly prázdniny v plném proudu, uspořádali jsme dětské
odpoledne. Akce se konala poslední červencovou sobotu. Jak už
z názvu vyplývá, připravili jsme program pro místní děti, kterých se
sešlo bezmála dvacet. Kromě skákacího hradu, který zapůjčili jedni
z našich báječných sousedů, na děti čekala cesta za pokladem. Děti
se vydaly na trasu, kde plnily úkoly jako poznávání lesních zvířat,
hod šiškou na terč nebo také stavěly domečky pro lesní skřítky. Na
konci cesty na ně čekala truhla s pokladem. Každé dítě si odneslo
nejen sladkou odměnu, ale i malý dárek v podobě omalovánek,

bublifuku či házecího letadélka. Počasí nám přálo a my jsme si
mohli společně užít krásný letní den.
S létem jsme se rozloučili u táboráku na místním "náměstíčku",
kde jsme si povyprávěli nejen zážitky z letních dovolených.
Začátkem prosince se v duchu nadcházejícího adventu nádherně rozsvítila většina místních domů a navodila tak krásnou
předvánoční atmosféru. Procházka naší místní částí se tak stala
radostí pro oko i při brzkém stmívání.
Během vánočních svátků se potkáváme na vánoční vařonce,
o kterou se několikátým rokem stará náš soused Zbyněk. Konec
roku oslavíme tradičně silvestrovským poledním výstupem k vysílači nad naší vesničkou.
Je krásné, že si v dnešní uspěchané době umíme najít čas,
společně se zastavit a přátelsky se pobavit se sousedy.
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Prožijme nadcházející svátky v klidu, radosti a ve zdraví.
Těším se na další společná setkání.
Lenka Opělová

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
BAVÍM SE SPORTEM, A VY?
Když někdo mluví o sportovci, většina si představí člověka,
který se od mládí plně věnuje sportovní přípravě a tréninku.
Povedlo se mi stát se sportovcem i přesto, že jsem toto období
mládežnické přípravy přeskočila. Věřím, že budu inspirovat ty,
kteří hledají odhodlání začít s jakoukoliv sportovní disciplínou
a dokonce v jakémkoliv věku.
Charakterizovala bych se jako živé dítě, které mělo rádo jakýkoliv pohyb. Nebylo mi cizí zahrát si s kluky fotbal nebo vylézt na
strom. Do cyklistiky jsem se vrhla zhruba před 6 lety, a i když jsem
neměla předchozí zkušenost a vybudovanou fyzickou kondici na
kdovíjaké úrovni, podařilo se mi stát se závodnicí, která se od roku
2016 umísťuje na stupních vítězů.
Po narození dětí a jako aktivní matka, která se nerada nudila,
jsem brávala děti na vyjížďky v cyklosedačce a pomalu se kolo stávalo mojí denní součástí. Začala jsem objevovat místní stezky, polní
a luční cesty v okolí Hukvald a Ondřejníku. Z krátkých vyjížděk
se stávaly delší i několikahodinové výlety, jistota na kole v terénu
byla časem mnohem lepší.
Jakmile děti odrostly, postupně mě začaly lákat i závody horských kol. Nejdříve jich bylo jen pár v roce, ale během posledních
2 let už jich je přes 20 ročně a přibyly také závody na silničním
kole, běžecké závody nebo x-terra triatlony.
Cyklistická příprava je časově i finančně náročná, nehledě na
skloubení rodinného života s dvěma dětmi, prací na plný úvazek
a dalších aktivit jako je vedení rodinného penzionu v Hukvaldech
a pravidelných lekcí funkčního tréninku v Kozlovicích. Pokud
však budete mít silnou vůli, sebekázeň, tolerantní rodinné zázemí

a další podporu okolí, je možné vše zvládat a výsledky na sebe určitě
nenechají dlouho čekat.
Díky mým pódiovým úspěchům v letech 2017-2018 v závodech
na horských kolech se mi otevřely dveře k účasti i na prestižních
závodech.
Letošní rok 2019, byl pro mne velmi ambiciózním a zároveň
i velmi úspěšným. Všechny bikové závody jsem letos kromě jednoho vyhrála. Dostala jsem také příležitost účastnit se mezinárodního silničního závodu Tour de Feminin. Těžký etapový závod týmů
i jednotlivkyň v Českém Švýcarsku je výhradně ženským silničním
závodem. Etapy byly rozděleny do 4 dnů, každý den závodnice
absolvovaly zhruba 100 km, navíc s jednou časovkou v jednom
etapovém dni. Na start se letos postavilo přes 170 silničních
závodnic z celého světa, např. i reprezentace z Ruska, Maďarska,
Ukrajiny nebo např. profi týmy z Polska, Německa, Austrálie.
Českou republiku reprezentovaly 2 týmy, Dukla Praha a tým Cyklo
Trenér, kde bylo moje místo společně s dalšími 5 závodnicemi.
Výkonnost mých soupeřek byla na té nejvyšší světové úrovni, proto
dodržet časový limit v každé etapě bylo velkou výzvou. Postupně
jsem zvládla dojet všechny etapy, kromě té poslední, ze které jsem
musela ze zdravotních důvodů odstoupit. Počasí letošního ročníku
bylo velmi chladné a deštivé, i tak hodnotím účast jako životním
úspěchem a zkušeností.
Dalším mým letošním skvělým výsledkem je 3. místo v Českém
poháru MTB XCM (maraton horských kol) v kategorii ženy elite.
Do poháru bylo začleněno 5 náročných xc maratonů v ČR. Absolvovala jsem 3 maratony, a to Author šela marathon (101 km - 2361
v.m), Rallye Sudety (110km – 3000 v.m.) a Nova cup Harrachov
(125 km – 4000 v.m.).
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Věřím, že i následující rok 2020 bude na vlně pódiových umístění v cyklistických závodech.

Morkovské bike 2019, 1. místo
Mistrovství Evropy XCM 2017, 2. místo kat. masters

Velké díky patří mé rodině, mému týmu SKIBIKECETNRUM.
CZ team, kamarádům a přátelům, kteří mne podporují a jsou
věrnými fandy, někdy i na trati. Zároveň mé poděkovaní směruje
také obci Hukvaldy, která se spolupodílela na financování přípravy
na letošní sezónu.

Silniční cyklistika
O cenu Orlové 2019, 3. místo
Mamut tour 142 km, 2019, 1. místo
Beskyd tour, 52 km, 2019, 1. místo

Vybrané výsledky
Horská kola
ČM XCM Strabag 2019 – celkové 3. místo
Author Šela marathon 2019 – 1. místo
Rallye Sudety 2019 – 2. místo
KPŽ Vysočina Aréna 2019 – 1. místo
KPŽ Jestřebí hory 2019 – 1. místo
Bolatická 30 2019 – 1. místo

Běžecké závody
Starobělské lurdy 3,2km 2019, 3. místo
Mořkovský zajíc 10 km, 2019, 3. místo
Kateřinický trail 12 km, 2018, 3. místo
Travný trek 12 km 2017, 1. místo
X-terra triatlon
Větřkovický triatlon 2018, 2. místo
X-treme triatlon 2017, 1. místo
Markéta Giergielová, rozená Budírská

ONDŘEJSKÁ POUŤ NA HUKVALDECH
Za jasného, avšak chladného počasí se první adventní neděli
uskutečnila na Hukvaldech tradiční Ondřejská pouť. Přímo na
hradě v kapli sv. Ondřeje se od devíti hodin konala mše svatá.
Hradní prostranství lemovaly davy návštěvníků, kteří se za
poslechu fryčovické dechovky mohli ohřát horkou medovinou,
svařákem, punčem nebo poctivou vařonkou. Krásné výhledy ze
zříceniny hradu na celé Lašsko nám umocnily prožitky z tohoto
krásného dne.
Doba polední poté již patřila lašskému králi Zdeňku Vilému
I. Krulikovskému a jeho družině. Lašská divadelní a koncertní
společnost Gigula nám zahrála a zazpívala nejen lašskou hymnu
nebo místní lidovou písničku „Ty hukvaldský kostelíčku“ či neméně
známou „Před susedovym zeleny ořech“. Nechybělo totiž ani
pásmo adventní a lidové poezie koled. Vždyť Vánoce jsou za dveřmi!
Mgr. Pavel Buchta
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NOVÁ EXPOZICE V PAMÁTNÍKU LEOŠE JANÁČKA NA HUKVALDECH
V Památníku Leoše Janáčka na Podoboří byla 12. září 2019 za účasti
mnoha významných hostů slavnostně otevřena nová interaktivní
expozice s názvem „Leoš Janáček na Hukvaldech“. Autorkou scénáře k výstavě je PhDr. Jarmila Procházková, výtvarné zpracování
provedly výtvarnice Zuzana a Pavla Strakošovy.
Tři místnosti v přízemí domečku vypadají přesně tak, jak si by si je
pamatoval ještě Leoš Janáček, na jehož přání byla pracovna, ložnice
a kuchyně zachována v původním stavu. Skladatel domek zakoupil
od své švagrové Máši Janáčkové až v roce 1921. Dlouhé roky sem
jezdil na prázdniny i svátky, ale až v lednu roku 1928 nechal do
domku zavést elektřinu a z jara se pustil do budování místnosti
v prvním patře. To vše v rámci příprav na letní návštěvu paní Kamily
Stösslové, své múzy. Janáček dům odkázal své rodné obci spolu
s částkou na jeho údržbu a přáním zachovat dva hlavní pokoje.
Veřejnosti jej otevřela v roce 1933 Janáčkova manželka Zdeňka, od
té doby měl domek různé správce. Až v roce 1994 se ho ujala brněnská Nadace Leoše Janáčka a zahájila zde generální rekonstrukci.
Po této opravě byl Památník slavnostně znovuotevřen v předvečer
nedožitých 146. narozenin skladatele v červenci 2000. Výsledkem
byla první stálá expozice, která byla k vidění až do loňského roku.
Letošní slavnostní otevření je výsledkem rekonstrukce druhé, během
které se Nadace rozhodla zmodernizovat naučnou část Památníku.
Té jsou věnovány dvě místnosti v přízemí a jedna v patře. Skleněné
vitríny s exponáty tak nahradily obrazovky a kopie originálů, které
si teď návštěvníci mohou osahat. Nová expozice jim nadto přiblíží
Janáčkův rodný kraj a jeho hukvaldské přátele, skladatelovy inspirační podněty, folkloristickou činnost i zapisování nápěvků mluvy.
Slavnostní akt otevření nové expozice zahájil předseda správní rady
Nadace Leoše Janáčka Stanislav Tesař, který představil mnoho
čestných hostů celého shromáždění. Mezi přítomnými byl kupříkladu
ředitel České filharmonie David Mareček, náměstkyně ministra pro
řízení sekce živého umění Kateřina Kalistová, ředitel Janáčkovy
filharmonie Ostrava Jan Žemla, ředitel Moravského zemského
muzea Jiří Mitáček, členové Janáčkova kvarteta či známý klavírní
virtuóz Ivo Kahánek. Poté promluvila ředitelka Nadace Ludmila
Němcová, po níž nastoupilo Pěvecké sdružení moravských učitelů

se sbormistrem Jiřím Šimáčkem, sbor s více než stoletou tradicí, který
Janáček shledal hodným svého umění a věnoval mu řadu svých mužských sborů se závěrečnou Láskou opravdivou. Tři z nich symbolicky
zazněly i zde. Poté krátce promluvila i autorka nové podoby expozice
a obsahového scénáře PhDr. Jarmila Procházková a představila
i autorky výtvarné stránky projektu Zuzanu a Pavlu Strakošovy.
Vrcholem odpoledne bylo pak klavírní vystoupení Ivo Kahánka
s několika skladbami z Janáčkova cyklu Po zarostlém chodníčku.
Samotná nová expozice je pojata jak tradičně, tak i moderně a inovativně, stejně jako Janáčkova hudba, která dodnes na Hukvaldy
láká tisíce turistů. Tvoří ji celkem tři místnosti – do hlavní místnosti byly zařazeny tři dotykové obrazovky zasazené do starých
dřevěných rámů, ty poskytují fakta i obrazový materiál o Janáčkovi,
jeho rodině, životě a lidech spjatých s jeho hukvaldskými pobyty.
Druhá obrazovka nabízí tři verze opery Příhody lišky Bystroušky.
Na posledním monitoru můžete shlédnout animaci se skladatelem, který prochází rámy několika obrazovek a naslouchá zvukům
přírody – lesu, daňkům v oboře či koním nebo slepicím na dvorku.
Návštěvníci si mohou prohlédnout také mnoho velkoformátových
alb s fotografiemi Janáčkovi blízkých lidí a rodiny. Také jsou zde ke
shlédnutí miniaturní kulisy z jeho oper či scénické návrhy, které by
mohly ocenit i děti. Součástí expozice je krásný starožitný sekretář,
v jehož šuplících najdete kopie různých dokumentů, účtenek,
zápisků týkajících se domku, lesa či dopisů manželce Zdeňce nebo
paní Kamile. Ve vedlejší místnosti, kanceláři správce památníku, pak
najdete na zdech několik kopií dochovaných fotografií a zajímavým
prvkem jsou polštáře se zabudovaným přehravačem, ze kterého zní
Janáčkova hudba. Místnost v prvním patře je pak věnována paní
Kamile Stösslové a jejím synům, po stranách schodiště můžete
shlédnout i původní plány přestavby domku, které Janáček plánoval.
Pokud máte pocit, že o našem rodáku a jeho životě na Hukvaldech
víte stále málo, určitě Památník v sezóně navštivte. Jeho správce
pan David Jurečka vám rád poskytne velmi erudovaný a příjemný
výklad, rozhodně to stojí na návštěvu.
Michaela Hrčková
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POSTUPNÝMI KRŮČKY NA NEJVYŠŠÍ STUPÍNEK PÓDIA
„Postupnými krůčky na nejvyšší stupínek
pódia.“ Tak jednou větou hodnotím svou
letošní sezónu na MTB závodech. V této
závodní sezóně jsem se rozhodla soustředit
spíše na větší závody z oblíbených seriálů
závodu Author Cup a Kolo pro Život.

Bylo dobojováno a já byla nucena ze závodu
odstoupit.

Výjimku tvořila pouze má oblíbená
Bolatická třicítka. Tradiční zahajovací závod
sezóny, který se letos konal již první týden
v dubnu a který prověřuje zimní přípravu
všech závodníků. Na trase dlouhé 36 km jsem
si dojela pro druhé místo ve své kategorii. Na
začátek spokojenost a potvrzení, že se poctivá
zimní příprava osvědčila, stejně jako pro mě
zcela nový druh tréninku na silničním kole.
V dubnu jsme s týmem LowellPro Racing
Team odjeli na šestidenní soustředění do
maďarských lázní Kapuvar v blízkosti Neziderského jezera. Tréninkové dávky kilometrů jsme absolvovali právě
na silničních kolech, což vzhledem ke stavu některých Maďarských
silnic může znít jako šílený nápad, ale naštěstí jsme často vyráželi
do blízkého Rakouska. Bezmála 750 km v těchto šesti dnech mělo
být základem do závodní sezóny 2019.
Opravdovou první velkou zkouškou měla být krásná technická
trasa v okolí hradu Helfštýn - AUTHOR ŠELA MARATHON. Jednalo se o mou první účast na tomto prestižním závodě v Lipníku
nad Bečvou. Závod se pro mě vyvíjel dobře už od startu, cítila
jsem se silná, předjížděla spoustu závodníků, avšak dobrý pocit
a radost z mého výkonu byla předčasná. Závod končí prostě až
v cíli. Dodnes mě mrzí chyba, kterou jsem udělala zhruba v polovině závodu při přejezdu dřevěné lávky. Pozdě jsem na ní najela
a zničila si o její roh přehazovačku. Nebyla jsem daleko od dobrého
umístění, ale s nemožností přeřadit na lehké převody, jsem se
postupně propadávala hluboko do startovního pole. Nakonec jsem
cílovým obloukem projela na 9. místě v kategorii – pro mě velké
zklamání, i když jsem ráda, že se mi vůbec podařilo závod dokončit.
Smůla mě neopustila ani na dalším závodě, prvním ze seriálu
Kolo pro život - BIKEMARATON DRÁSAL. 57 km dlouhou trasu
jsem znala z dřívějších let a na start jsem se postavila s velkými
ambicemi - vždyť jsem na této trase v roce 2017 vyhrála! Cinklo
to tehdy, mohlo by se to přece podařit i dnes. Už od startu jsem
jela na své maximum a prokousávala se na průběžné první místo
ve své kategorii, stále plná sil i odhodlání vyhrát. Na 34. km
nastal osudový zlom – doslova, a během jedné vteřiny mou radost
vystřídala beznaděj, smutek a vztek. Při výjezdu prudkého kopce
mi praskla lyžina sedla, a to neopravitelně od sedlovky upadlo.

O pár týdnů později jsem stála na startu
druhého závodu ze seriálu Kolo pro život
- VYSOČINA ARENA TOUR. Plná nervozity a nejistých pocitů, nejen z předchozích
technických problémů. Startovní poloha ze
zadního koridoru (díky nevyjeté dobré pozici
na seriálu KPŽ) mi nevěstila nic dobrého
a byla jsem plná obav, které se z části i naplnily.
Špunt po startu a na prvních pár kilometrech byl tréninkem mé trpělivosti a umu jet
místy krokem za tlačícími závodníky, ovšem
postupně se mi dařilo krůček po krůčku prokousávat davem cyklistů kupředu a konečně
najet na své závodní tempo. Stíhací jízdou
v režimu "furt šrot" jsem se nakonec probojovala k nádhernému druhému místu ve své
kategorii a porážka od několikanásobné mistryně ČR v cyklokrosu
Pavly Havlíkové o devatenáct minut mě tolik nemrzela.
Návratem k „místním“ závodům byl CREAM BIKE
ČELADNÁ. Po loňském neúspěchu, kdy jsem tento závod nedokončila kvůli zamotanému řetězu, se štěstěna opět přehoupla na
mou stranu a já se v cíli mohla radovat z dokončeného závodu
a navíc opět na druhém místě v kategorii!
Velmi jsem se těšila na poslední velký závod sezóny. Jak uvádějí sami pořadatelé závodu seriálu Kolo pro život - ODERSKÁ
MLÝNICE: "Legendární stoupání plné diváků, hlasitého fandění
a víření bubnů - atmosféra, kterou jinak zažijete pouze na těch
největších světových závodech. Na táhlém kilometrovém úseku
zde nastoupáte přes 110 výškových metrů a některé partie mají
sklon až 17%! Těšit se můžete na tradiční pivní občerstvovací
stanici „bufet v kopcu“ a neskutečnou vřavu diváků podél trati."
Lépe pocity z tohoto závodu a famózního úseku "Oderská mlýnice"
snad nelze popsat. 56 km trať plná nečekaných ostrých zatáček po
šotolinové cestě, prudké a táhlé výjezdy i větrné úseky na oderských
pláních... To vše se mi podařilo překonat v čase, který mě přivedl
na nejvyšší stupínek v kategorii! Nejpříjemnější odměna na konec
letošní sezóny. Konečně je vítězství doma!
Taková byla má závodní sezóna 2019. Nebýt technických
problémů na Šele a Drásalovi, mohly být výsledky ještě lepší, ale
jsem ráda, že alespoň druhá polovina sezóny se povedla a ta krásná
cena z Oderské mlýnice byla pěknou tečkou a odměnou jak pro mě,
tak pro mé nejbližší. Ráda bych poděkovala rodině, svému týmu
a obci Hukvaldy za podporu a těším se na příští závodní sezónu.
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Radka Březinová

HUKVALDSKÁ SPORTOVNÍ
Zas to přišlo
je tu podzim,
že přiberu
už se hrozím.

'Snad už hubnu'
tiše kvílím,
u krmelců
daňky míjím.

Kochám se teď
čím dál více,
scenérií
Ondřejnice.

Ve svalech
se skrývá síla,
chci být fit
tak shodím kila.

Teď k hájence
pořád vzhůru,
tam co bzučí
včely v úlu.

Přes plot koukám
od krajnice,
na daňky
a muflonice.

Sportovci jsou
mými vzory,
zaběhnu si
do obory.

Ještě nejsem
ani v půli,
teprv míjím
pomník z žuly.

U Lozerta
zahnu vlevo,
(lýtka tuhá
jako dřevo).

Do kopce jdu
malou stranou,
rozcvičku mám
hned za branou.

Je to tady…
konec lesa,
nad výhledem
srdce plesá.

Velkou stranou
do stoupání,
rezervy už
nejsou k mání.

Čtyři dřepy
čtyři kliky,
vedle Lípy
republiky.

Bolest svalů
mizí stranou,
když probíhám
zadní branou.

'Zvládnul jsem to'
mumlám větu,
míjím bránu
svoji metu.

Před startem
mě svrbí dlaně,
v duchu slyším
výstřel zbraně.

Za chvilku
to bude kalup,
jen co zahnu
kolem chalup.

Jsem na konci
sil i trasy,
dýchám ztěžka
a říkám si:

Jen vyšlápnu
v mírném klusu,
bota klouže
v daňčím trusu.

Přeběhnul jsem
přes hranice,
vítají mě
Měrkovice.

'Koukni na tu
krásu z vrchu,
(pak jdi domů
dej si sprchu)'.

Nebrzdí mě
otálení,
jen si řeknu:
'to nic není'.

Na provaze
tahám konec,
na kapličce
klinká zvonec.

Nic zvláštního
na tom není,
jenom jedno
povzbuzení.

Jenže náhle
ztrácím slova
v lůně lípy
z dřeva sova.

Náhle krize
drásá plíce,
když probíhám
Kozlovice.

Když ti kila činí tlaky,
ber tenisky a běž taky.

Další plán
se rodí v hlavě,
rovnou k lišce
běžím hravě.

Vnímám, že mé
oči hledí,
jak u mlýna
vodník sedí.

Hubertku
i rysa minu,
(stále běžím
jsem muž činu).

Do žil vtéká
síla vzpruhy,
u brány
kde mají pstruhy.
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Lukáš Sládek, autor básně

HASIČI HUKVALDY
HASIČÁTKA LIŠČÁTKA
Podzim jsme zahájili výletem do HZS MS Třinec, kde nám
hasiči ukázali svou novou stanici, techniku a celé zázemí. Čekal tu
na nás bonus v podobě komentované ukázky vyproštění zraněné
osoby z auta, které před zraky dětí a všech přítomných hasiči celé
rozstříhali. Potom si mohli vyzkoušet nářadí, s kterým hasiči
pracují.
Rodiče se projeli na plošině do výšky 20 metrů a vychutnali si
pohled na okolí Třince.
Hned další den nás čekala soutěž v obci Lučina a následoval
požární útok v Brušperku a Kunčicích pod Ondřejníkem.
V říjnu děti s rodiči a části SDH Hukvaldy vyrazili na zájezd
pořádaný Liščátky z grantu MSK do Slovenské Bojnice, kde nám
vyšlo počasí a mohli jsme si užít stezku v oblacích, zoo, zámek
a nádherné panorama celého městečka.
Také nás naši bratři z SDH Rychaltice pozvali na taktické
cvičení, které se dětem moc líbilo a do kterého se vrhly s nadšením.
Na samém konci října jsme završili sportovní sezónu mejdanem a to už tradičně v halloweenském duchu, kde na děti čekalo
občerstvení, soutěže a zábava.

v Kozlovicích, který byl
pro nás premiérou.
Skončili jsme sice
předposlední, ale o to
bohatší na zážitky.
9. listopadu byl připraven ve spolupráci s horolezeckými
instruktory výcvik mladých hasičů na umělé stěně v Tendon Block
Hlubina, kde se děti seznámily s technikou jištění na laně a správným postupem při lezení a slanění. Na tento kurz je dovezl hasičský
autobus s SDH Čeladná a kurz byl opět financován z grantu MSK.
Také jsme od září rozjeli zdravotnický kroužek pod vedením
p. Lenky Stanovské z ČČK FM, kde se děti učí ošetřit zranění,
anatomii, šití ran a spoustu důležitých znalostí.
Velice rád bych také poděkoval za podporu, které se nám
dostává z obce Hukvaldy, ZŠ Leoše Janáčka.
A členům z HZS MS, ZZS MS, ČČK, horské služby a našim
sponzorům, Moravskoslezskému kraji za finanční prostředky.
Všem našim příznivcům přejeme krásné vánoční svátky,
mnoho zdraví do Nového roku.

Začátkem listopadu jsme se zúčastnili branného závodu
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Jan Koch, vedoucí Liščátek
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BEZ PŘESNÉ STŘELBY SE BRAŇÁK NEVYHRÁVÁ
V sobotu 19. října proběhl ve Starém městě závod požárnické
všestrannosti a v okrese Frýdek-Místek byl tak zahájen nový ročník
celoroční hry Plamen. Letos poprvé jde do hry pětičlenná hlídka
starších žáků SDH Hukvaldy. V kategorii mladších žáků máme ve
startovní listině dvě pětičlenné hlídky, takže pouze jedno družstvo.
V květnovém okresním kole bude startovat deset dětí v kategorii
mladších žáků. Pětici starších žáků doplní mladší děti, abychom
se v této kategorii mohli zúčastnit štafet a požárního útoku.
Hukvaldští mladší žáci nejsou ve startovním poli závodu požárnické všestrannosti v okrese Frýdek-Místek žádnými nováčky,
což dokazovali především vynikajicím během. Lepší výsledný
běžecký čas mělo pouze vítězné družstvo Raškovic. O medailové
pozice naši závodníci přišli zásluhou nepřesné střelby a brali tak
nepopulární 4. místo. V nabité konkurenci 21 družstev mladších
žáků jsme se ovšem rozhodně neztratili. Oproti loňskému roku
jsme o příčku klesli, ale i tak má naše družstvo výbornou pozici
pro další kola celoroční hry Plamen. Pětice starších žáků v sestavě

Aneta Žáčková, Eliška Rašková, Ondřej Červinka, Markéta Kučová
a Zuzana Pěluchová se rvala s nástrahami nové kategorie jako
pětihlavá saň a v premiéře brala 16. místo v celkovém startovním
poli 31 družstev. Kontroly na této trati jsou stejné, ale náplň
teoretických znalostí i dovedností je širší. Na kontrole věnované
topografii je nutné kromě orientování mapy určit pomocí buzoly
správný azimut daného bodu v terénu. Závodníci mají také delší
úsek ručkování na lanové překážce. Nicméně naši borci si závod
doslova „odstřelili“ už na první kontrole, měli nejméně přesnou
střelbu ze vzduchovky ze všech družstev. Stále se nedaří prolomit
špatnou střelbu, popřípadě se přehoupnout do pozice, kdy se
podaří sestřelit více než polovinu špalíků (celkem je jich patnáct).
Celoroční hra Plamen pokračuje v březnu hadicovou a uzlovou
štafetou. Rádi bychom se také zapojili do dalšího ročníku tvůrčí
soutěže „Požární ochrana očima dětí“ a už teď se těšíme na nápady
a tvorbu našich svěřenců.
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Markéta Máchová
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HASIČI RYCHALTICE
MLADŠÍ ŽÁCI SDH RYCHALTICE 18. V MSL MH
Mladičké družstvo mladších žáku SDH Rychaltice, z nichž většina teprve nedávno začala navštěvovat základní školu, se zapojilo
do ligové soutěže v požárním útoku – Moravskoslezské ligy mladých hasičů. V rámci ligy se konalo 15 soutěží v období od května
do září (jednou z nich byl i Memoriál Filipa Juříka v Rychalticích).
Při své premiéře se mladší žáci zúčastnili všech soutěží a skončili

na konečném 18. místě z 19 účastníků. V sobotu 30. listopadu se
soutěžící sešli na závěrečném ceremoniálu ligy ve Frýdlantě nad
Ostravicí, kde byly předány odměny všem družstvům. Nejlepším
družstvem v kategorii mladších žáků byly Malenovice. Věříme, že
v příštím roce děti zužitkují zkušenosti z letoška a dosáhnou na
lepší umístění.

DOROSTENCI ZAHÁJILI SEZÓNU 2019/2020
Čtyři závodníci z Rychaltic se v sobotu 19. října zúčastnili
úvodní soutěže celoroční činnosti dorostenců – závodu požárnické
všestrannosti ve Starém Městě. V kategorii starších dorostenek se
výtečně vedlo Daniele Jurečkové, která zvítězila, před Michaelou

Drlíkovou, která skončila druhá. Obě ještě devátým místem ve
výsledkové listině doplnila Dominika Macášková. V kategorii
starších dorostenců skončil Martin Krutil na 8. místě. Soutěž bude
pokračovat dalšími disciplínami v květnu 2020.

ÚSPĚŠNÝ PODZIM ŽÁKŮ Z RYCHALTIC
V sobotu 19. října odstartoval nový ročník okresního kola hry
Plamen – celoroční soutěže mladých hasičů. Úvodního závodu
požárnické všestrannosti ve Starém Městě se zúčastnila družstva
starších a mladších žáků z Rychaltic. Přestože se většina rychaltických závodníků účastnila této soutěže poprvé, udělali minimum
chyb a mladší skončili na 7. místě (z 21 startujících) a starší na
8. místě (z 31 startujících).
S výsledky jsme byli nadmíru spokojeni. Hra Plamen bude
pokračovat dalšími disciplínami v březnu a květnu 2020.
O dva týdny později se obě družstva vydala na obdobnou
soutěž, pořádanou v Kozlovicích pro družstva našeho okrsku.

Výsledky byly skvělé – mladší i starší žáci dokázali zvítězit. Navíc
se ještě zúčastnilo druhé družstvo mladších žáků „B“, které
skončilo na 7. místě.
Kromě soutěží se žáci věnovali i dalším činnostem, všichni
mladí hasiči se 12. října vydali na výlet na Prašivou, kde se jim
dokonce podařilo objevit sladký poklad. Ve středu 23. října jsme
i s hasiči z Hukvald hasili požár ve dvoře v Rychalticích a poté
vyhledávali zraněné osoby v prostoru bývalého kravína. A v pátek
1. listopadu přespali žáci v hasičárně, nechyběla večerní lehce
strašidelná procházka či projekce pohádky. Všechno si to děti
náramně užily.

LETOŠNÍ MASARYKOVA VATRA SE TĚŠILA REKORDNÍ ÚČASTI
I v roce 2019 se zapalovala Masarykova vatra na Vrchách pod
vedením hasičů z Rychaltic. Na postavení vatry, která (i se špicí)
dosahovala k 7 metrům, jsme využili dřevo, které jsme získali
pomocí obci při demolici přístřešku v rychaltickém dvoře.
V neděli 27. 10. jsme vatru vztyčili a čekali, jaká bude účast.
Díky krásnému počasí dorazilo na Vrchy snad rekordní množství

návštěvníků. Veškeré zásoby nápojů a klobás, které jsme měli připravené, byly během hodiny a půl pryč. Ale stále se sedělo, povídalo
a letos také zpívalo za doprovodu přítomných muzikantů. Poté co
vatra krásně vzplála, částečně se zřítila a dohořívala se lidé, stejně
rychle jako přišli, zase rozešli. Byl to krásný večer a těšíme se na
další vatru v sobotu 24. 10. 2020.

MASOPUSTNÍ TRADICE V ROCE 2020
Jak už se stává dobrým zvykem, v roce 2020 opět oslavíme
masopust párem akcí pod taktovkou SDH Rychaltice. V sobotu
15. února projde Rychalticemi masopustní průvod maškar v čele
s neposedným medvědem. Následující sobotu 22. února pak bude

v sále ZŠ pochována Basa a tím bude zahájeno postní období.
Srdečně zveme všechny zájemce v hojném počtu k účasti na
těchto oslavách.
Ivan Rožnovský, starosta SDH Rychaltice
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VÁNOČNÍ JARMARK PRO DOBROU VĚC 2019
Letos se již po osmé konal na Horním Sklenově Vánoční
jarmark pro dobrou věc, tentokrát vyšel na sobotu 16. listopadu.
Náš spolek Nezávislých vesnických žen Hukvaldy, který vznikl před
13 lety, se opět ujal organizace a snažili jsme se i letos vylepšit
předchozími lety nastavené standardy.
Hlavním cílem této veřejnosti už poměrně dobře známé akce
bylo věnovat výtěžek Základní škole a Mateřské škole Leoše Janáčka
na Hukvaldech a Dětskému oddělení frýdecko-místecké nemocnice.
Každý rok se jarmark snažíme rozšiřovat a uspokojit tak co nejvíce
návštěvníků. Během celého dne si hosté mohli u stánků stojících
u silnice od bývalého pohostinství Bosňa, okolo Penzionu Roubenka
až na menší „horní“ náměstí zakoupit krásné rukodělné výrobky
od keramiky přes dekorační textil, háčkované ozdoby a dřevěné
hračky, perníkové baňky, věnce, bižuterii, kovářské výrobky i šité
tašky a produkty z levandule a medu. K jídlu se podávala domácí
zelňačka, guláš, steaky, popcorn, langoše, smažily se domácí bramboráky, v Toulavé pekárně se připravovalo několik druhů chlebových
placek, ve stánku s keramikou U Kočků se opět opékaly výborné
topinky s česnekem. V jedné části areálu byl ještě v sobotu ráno
postaven párty stan s lavicemi, kde by se dalo poobědvat, posedět,
popovídat si nebo si odpočinout. Silný vítr v noci z pátku na sobotu
nám jej ale bohužel tak poničil, že se musel ještě před začátkem akce
složit a na místě zůstaly jen stoly a lavice. Návštěvníci měli také
možnost zakoupit si domácí uzeniny, zavařené maso, zabíjačkové
výrobky, paštiky, sýry, výborný kváskový chléb s pomazánkami,
proslulé hornosklenovské preclíky, pražené oříšky, domácí zákusky
a cukroví, které napekly maminky dětí ze základní školy či punč,
svařák a teplou medovinu na zahřátí. I když to ani nebylo třeba,
počasí se nám totiž opravdu vyvedlo a sluníčko nám svítilo téměř
po celý den. Pro děti byla u Roubenky jako každoročně otevřena
tvořivá dílna, kde si pod vedením uměleckého kováře Jindřicha
Veselého vlastnoručně ukovaly drobné dárky. Kromě toho měly
děti u hlavního vstupu také možnost nechat si namalovat na obličej
obrázek nebo si samy vymalovat polštářek, dětskou kabelku, vyrobit
si ozdobu ze sody nebo vánoční hvězdu. A již tradičně byl k dispozici
i starodávný kolotoč a koník Orel. Dospělí si mohli nechat vyložit
karty a určit karmu u paní Bronislavy Havlové. Celou atmosféru pak
doplňovala hudba kapel ŘEHOLE, PPL Acoustic a nově na „horním“ náměstí cimbálová skupina Tragač, vystoupil nám tu i malý
Lašánek a samozřejmě nesmíme zapomenout na partu Mikuláše
s Čertem a Andělem, kteří vítali nově příchozí od golfového hřiště.
Díky letošním vysokým listopadovým teplotám a sluníčku přišla
velká spousta lidí, místních i těch přespolních, z čehož máme velkou
radost a velmi si toho vážíme.
Celková tržba z celé akce činila 186.880,- Kč (vstupné, prodej
svařáku, punče a alkoholu, polévek, guláše, bramboráků, zákusků,
tržba z kartárny, pronájem za stánky), od ní byly odečteny celkové

náklady 87.607,- Kč (nákup potravin a alkoholu, obalových materiálů, pronájem kolotoče, hudba, mzda za postavení stánků, grafika,
plakáty a tisk). Celkový zisk tak činil 99.273,- Kč. Částka 50.000,bude věnována Základní škole Leoše Janáčka na Hukvaldech
k dovybavení tříd a zbytek peněz bude po schůzce našeho spolku
Nezávislých vesnických žen Hukvaldy rozdělen stejně jako vloni mezi
instituce, které se v obci věnují dětem a mládeži a k nákupu her pro
Dětské oddělení frýdecké nemocnice.
Za celý pořadatelský tým Vánočního jarmarku pro dobrou věc
2019 bychom chtěli srdečně poděkovat všem, kteří nás podpořili,
pomohli, přišli či nám jen drželi pěsti. Jmenovitě našim sponzorům
– obci Hukvaldy a firmám ČEZ, a. s., Finanční servis, Interiéry
jinak, Ráj na zemi Hukvaldy, RazitkoNaPockani.com, Minipivovaru Hukvaldy, Restauraci U Richarda v Rychalticích, potravinám
Můj obchod na Dolním Sklenově, dále celému organizačnímu
týmu, který tvořila děvčata ze Spolku nezávislých vesnických žen
Hukvaldy a jejich manželé a přátelé - Tereza a Zbyšek Bartulcovi,
Michaela Vytrvalová, Ivana Hrčková, Renáta a Libor Kollerovi,
Helena a Martin Kubešovi, Blanka Jeřábková, Roman Rotter,
Zdeněk Zdřálek, Miriam, Ivoš a Petr Gřesovi, Eva Kalusová, Petra
Řehačková, Broňka a Petr Havlovi, Martin Rašík, Jakub Boháč,
Petra, Bruno a Lucka Schwarzbachovi, Šárka Komendová a Dáša
Vašková, Renáta Šprlová a Monika Danielová, Eva Bílá, Dagmar
Vida Konderlová, Petr Červinka, Mirek Bednář a Andrea Macášková, Honza Koch, Staňka Jurečková, Ríša Soldán, Filip Kočica,
Pavla Gustínová, Zdeňka a Petr Žáčkovi, Zuzka a Lukáš Sládkovi,
Pavel Strakoš. A veliké díky všem babičkám, maminkám a jejich
dětem za dodání pečiva a cukroví. Děkujeme a moc si vaší pomoci
vážíme. Těšíme se na Vás zase za rok v sobotu 14. listopadu 2020!
Za hukvaldský Spolek nezávislých vesnických žen a celý tým
organizátorů Vánočního jarmarku pro dobrou věc
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Michaela Hrčková
Foto: Jarka Svrčková
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PROGRAM FARNOSTI
24. 12. - Vigilie Slavnosti Narození Páně
16.00 Hájov
20.00 Rychaltice
22.00 Hukvaldy

26. 12. - Svátek sv. Štěpána
7.30 Rychaltice
9.30 Hukvaldy
11.00 Hájov

25. 12. - Slavnost Narození Páně
7.30 Rychaltice
9.30 Hukvaldy
11.00 Hájov

Pátek 27. 12.
v 16.00 hod. - Vánoční divadlo - Cesta do Betléma
Dariusz Jedrzejski

POZVÁNKA – ZASTAV SE V BETLÉMĚ!
Milí spoluobčané,
Vánoce jsou takříkajíc za dveřmi. Rádi bychom proto každého
z Vás pozvali do našeho rychaltického betléma. Jesličky k Vánocům
neodmyslitelně patří už od 13. století a krásný betlém máme taky
v našem rychaltickém kostele.
U rychaltického betléma se můžete zastavit na Štědrý den
od 11 do 15 hodin. Kromě jesliček vánoční atmosféru dokreslí
i stromečky nazdobené dětmi z naší obce. Do svých domovů si
budete moct odnést „Betlémské světlo“ – plamen, který každoročně z Betléma putuje do různých koutů světa. Připravíme drobné
občerstvení pro ty, kteří nečekají na zlaté prasátko. Pokud budete
mít chuť obohatit svůj Štědrý den o něco nového, budeme se na
Vás moc těšit.

PŘIJĎTE SI PROHLÉDNOUT BETLÉM VE VÁNOČNÍ ATMOSFÉŘE
NAŠEHO KRÁSNĚ NAZDOBENÉHO KOSTELA.
ODNESTE SI DO SVÝCH DOMOVŮ BETLÉMSKÉ SVĚTLO.

To samé platí o půlnočních bohoslužbách, kde se s námi
můžete radovat ze zázračných událostí Vánoc. V kapli na Hájově
půlnoční začne v 16:00, v Rychalticích ve 20:00 a na Hukvaldech
ve 22:00.

24. 12. 2019
11:00-15:00
KOSTEL SV. MIKULÁŠE V RYCHALTICÍCH

Za rychaltickou farnost zve Ondřej Elbel

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Začátkem ledna se do každého domu v naší obci znovu vypraví
malí poutníci z Betléma – jinými slovy koledníci Tříkrálové sbírky.
Mají nám připomenout, že by byla škoda nechat si radost z vánočních svátků pro sebe. A díky nim proto můžeme pomoct lidem,
kteří se třeba nemají tak dobře jako my.
Skupinky Tří králů s vedoucími projdou naší obcí v sobotu
4. ledna – převážně v dopoledních hodinách. Budeme moc rádi,
pokud jim otevřete – usmějete se na ně a pokud můžete, také přispějete na dobrou věc. Jako každý rok poputuje výtěžek z naší obce

do Charity Frenštát – letos vaše dary
pomohly s rozvojem paliativní péče pro
ty, kteří trpí nevyléčitelnými nemocemi.
Na tomto místě bychom také rádi
vyzdvihli vaši štědrost, v lednu 2019 jsme
totiž v naší obci díky každému z vás mohli
vybrat 81 365 Kč. Tak na viděnou 4. ledna.
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Za všechny koledníky a vedoucí skupinek Marie Elbelová

POLICIE
„KDO S KOHO“ – NÁKUPY V PŘEDVÁNOČNÍM OBDOBÍ
S blížícími se Vánocemi souvisí i větší návštěvnost obchodních center, a to nejen z důvodu nákupu potravin, ale i dárků pro
své nejbližší. V tomto období mívají sebou nakupující také větší
finanční hotovost. Je faktem, že i na psychiku nás všech může
mít toto náročnější období roku vliv. Moravskoslezští policisté
chtějí upozornit veřejnost na možné krádeže při předvánočním
nakupování. Samotní poškození totiž svou nepozorností mohou
usnadnit páchání protiprávního jednání.
A právě nepozornosti 68leté ženy měl využít neznámý pachatel,
který jí v jednom z ostravských obchodních domů odcizil z nákupního
vozíku kabelku. Poškozená v ní měla peněženku s finanční hotovostí,
platební kartou a osobními doklady. Způsobená škoda byla ženou
vyčíslena na částku více jak dva tisíce korun.
V jiném případě měl neznámý pachatel v Ostravě, opět s využitím
nepozornosti tentokráte 89letého muže, odcizit z tašky umístěné
v nákupním vozíku příruční taštičku s peněženkou. V té se nacházely

osobní doklady, platební karta a finanční hotovost ve výši několika
tisíc korun. Celkovou škodu vyčíslil poškozený na částku více jak
sedm tisíc korun.
Jak je z uvedených případů zřejmé, pachatelům této majetkové trestné činnosti postačí situace, kdy nakupující odloží do
nákupního vozíku tašku, kabelku či batoh. Dalším momentem,
který mohou pachatelé využít, je situace, kdy nakupující ukládají
zboží do zavazadlového prostoru vozidla a například onu tašku či
kabelku před tímto odložili do vozidla na místo pro řidiče či spolujezdce. Obvykle vozidlo neuzamknou a přední části nevěnují tolik
pozornosti. Tyto typické situace zachytili moravskoslezští policisté
i v preventivním videospotu kampaně s názvem „KDO S KOHO“
odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=ID2JtaMu7Kw. Ve
spotu je zachycena i další situace, při které dochází ke krádežím,
a to v prostředcích MHD. Opět nepozornosti tentokráte třicetileté
ženy měl využít pachatel při jízdě v tramvaji v Ostravě. Z tašky
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pověšené na kočárku měl odcizit peněženku s osobními doklady,
finanční hotovostí a platební kartou, vše v celkové hodnotě více jak
čtyři tisíce korun.
Ke spáchání uvedených protiprávních jednání stačí opravdu
jen krátký okamžik. Navíc poškozeným při krádeži vznikne nejen

materiální škoda, ale čeká je například i vyřizování nových dokladů.
Policisté proto opětovně apelují na občany, aby při nakupování
a rovněž cestování byli obezřetní, své tašky či batohy si řádně
uzavírali a nenechávali je volně odložené.
por. Mgr. Lukáš Kendzior, komisař

„POLICEJNÍ POHÁDKY VE ŠKOLÁCH…“
Moravskoslezští preventisté seznámili
zejména žáky prvních stupňů základních
škol se zásadami bezpečného chování
a vysvětlili, jak se zachovat v kritických
situacích. V průběhu listopadového týdne
jim byly nezastupitelným pomocníkem
„Policejní pohádky.“ Často preventisté mířili
zejména k novým žákům prvních tříd, aby
po zahájení školního roku obeznámili děti
vhodnou formou s možnými nástrahami,
ale především jim vysvětlili, jak správně
v nebezpečných situacích postupovat.
Ke vzdělávání nejmenších je publikace
moravskoslezské policie „Policejní
pohádky“ využívána od roku 2014 a je
velmi kladně hodnocena jak odbornou
(pedagogy), tak laickou veřejností (rodiči,
prarodiči..). Kniha obsahuje 16 příběhů
i CD s načtenými pohádkami. Děti se prostřednictvím příběhů
například dozví, jak se bezpečně pohybovat po silnicích
(v příběhu Proč cesta není hřiště), stejně jako základní zásady
bezpečného chování (v dalších příbězích: O ztracené Jitce, Jak
Jaromírovi ubližovali špatní kamarádi a jak ho Oldřich zachránil,
Jak Magdaléna našla injekční stříkačku a co z toho nakonec
bylo atd.). Dětmi oblíbené (dle reakcí pedagogů) jsou příběhy
– O statečném policistovi Honzíkovi, Jak Frantík a Terezka
zkoušeli tatínkovo víno nebo Jak Droga zatemnila Petříkovi mysl.

Autorem příběhů je soudce Roman Pokorný a autorkou ilustrací
paní Šárka Nogová.
V závěru každého příběhu zazní poučení spravedlivého
Přemysla a současně otázky, díky kterým si pravidla bezpečného
chování děti zopakují. Například v závěru příběhu „Jak Jaromírovi
ubližovali špatní kamarádi a jak ho Oldřich zachránil,“ poučení
spravedlivého Přemysla zahrnuje:
„Nikdy, děti, nezavírejte oči nad tím, když se někomu děje
příkoří, nebo někdo někomu ubližuje. Pokud si s tím samy
nedokážete poradit, řekněte to někomu dospělému nebo policistovi
a ti už budou vědět jak na to a určitě vám pomohou.“ V závěrečných
otázkách pak čtenář nalezne třeba otázku „Co byste měly, děti,
udělat, kdybyste viděly, jak někdo ubližuje někomu slabšímu?“
K učení se hrou jsme současně pro děti připravili řadu tiskovin
– pexes, omalovánek, kdy si děti opět mohou připomenout jak
se správně v kritické situaci chovat.
Pedagogové z Moravskoslezského kraje mohou tuto
didaktickou pomůcku získat pro výuku v případě zájmu na
emailu kprt.prevence@pcr.cz. Dalším zájemcům je dostupná
v moravskoslezských knihovnách.
mjr. Mgr. Gabriela Pokorná, vrchní komisař
Špálova 820/3, 702 00 Ostrava
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PODANÉ RUCE
SNAŽÍME SE, ABY LIDÉ MĚLI SNADNĚJŠÍ ŽIVOT
V současné době jsou sociální služby častým tématem, služby
pro lidi s omezenou soběstačností z důvodu nemoci, postižení nebo
věku jsou velmi žádané. Jednou z organizací, která v této oblasti
působí již téměř 20 let, jsou Podané ruce. Mateřská organizace
Podané ruce, z. s. vznikla v roce 2000 a nabízela a rozvíjela v té
době téměř neznámou službu „canisterapie“, což je metoda
terapie, která využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka.
Podané ruce školí a přezkušují dobrovolníky se psy, kteří následně
navštěvují sociální zařízení pro postižené děti i dospělé, školy,
školky, veřejné akce apod. Všude tam se svými psími parťáky přinášejí zájem, radost a rozptýlení, pomoc při socializaci i rehabilitaci
člověka. Každý pes, který poskytuje tuto terapii, musí projít povahovými testy, které ověří, že má pro tuto činnost vhodnou povahu,
že je poslušný a ovladatelný. Zájem o tuto službu je obrovský, takže
stále hledáme další dobrovolníky se psy, kteří by byli ochotni svůj

volný čas věnovat této prospěšné aktivitě.
Mateřská organizace po roce založila
pobočný spolek Podané ruce – osobní asistence, který, jak z názvu vyplývá, poskytuje
registrovanou službu – osobní asistenci.
V době založení byla tato služba „v plenkách“
a začátky nebyly jednoduché. V současné
době jsme jedním z největších poskytovatelů
osobní asistence v České republice. Pomáháme potřebným lidem
od jednoho roku věku žít běžným životem a zůstat v domácím
prostředí, dojít si na procházku, na nákup, k lékaři, za sportem
či za kulturou. Osobní asistent či asistentka pomohou při osobní
hygieně, oblékání, pomohou s pohybem, přípravou jídla, s úklidem
domácnosti, pohlídají pitný režim apod. Mohou poskytnout společnost ve volném čase – přečíst knihu, zavzpomínat u fotografií
rodiny, shlédnout film či seriál apod. Službu osobní asistence
poskytujeme až 7 dnů v týdnu, 24 hodin denně. Pomáhá lidem
zachovat důstojný, aktivní a plnohodnotný život v pohodlí jejich
domova a snaží se je motivovat k větší samostatnosti a soběstačnosti. Ve třech krajích, kde působíme, máme zhruba 130 zaměstnanců a počet klientů se pohybuje kolem 250 měsíčně. V roce
2018 osobní asistentky
a asistenti poskytli více
než 124 tisíc hodin služby
u klientů.
Pro více informací prosím navštivte naše webové
stránky www.podaneruce.
eu. Pro bližší informace
o osobní asistenci můžete
kontaktovat také Bc. Martinu Míčkovou - tel. 778
500 159.

LET
CANISTERAPIE
LET
PODANÝCH
RUKOU

Práce organizace je
závislá po ekonomické
stránce i na příspěvcích
měst, nadací a jiných
donátorů, ke kterým dlouhodobě patří také obec
Hukvaldy. Děkujeme!
Přejeme krásné Vánoce
a úspěšný vstup do roku
2020.
Bc. Jana Marková
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www.podaneruce.eu

PODĚKOVÁNÍ TJ SOKOL HUKVALDY, z.s. ZA PŘÍSPĚVEK OD

Název programu: Program Podpora sportu MSK 2019
Poskytovatel: Moravskoslezský kraj, Česká Unie sportu
Výše dotace: 75 800 Kč
příspěvek byl použit např. na zakoupení nových dresů pro dorost a přípravky
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Práce se dřevem mi učarovala v raném mládí, když jsem byl s bratrancem na prázdninách u dědečka.
Děda měl dílnu, ve které jsem obdivoval velké množství nářadí. Každé mělo svoje přesně určené místo.
Zažil jsem, jak nám děda s úžasnou řemeslnou zručností ručně vyřezal příď lodi. My jsme z odřezků
dodělávali kajuty, záchranné čluny atd. Vytvořil jsem hezčí loď než bratranec. Sklidil jsem pochvalu okolí.
To mi učarovalo. Zřejmě jsem si už tehdy uvědomil, že dřevo je materiál velmi tvárný, krásný a podporuje
kreativní myšlení. Vyučil jsem se truhlářem. Chtěl jsem mít takovou dílnu jako děda a pracovat s voňavým
dřevem. To se mi po letech splnilo. Snažím se, aby mnou zhotovené výrobky měly v sobě krásu a současně
i praktický užitek. Moje výrobky přináší potěšení hlavně milovníkům masivního dřeva. Když je vezmete
do ruky, jako byste se dotkli přírody. Domnívám se, že když se obklopíme krásnými předměty, uvede to
naši duši do příjemného rozpoložení. Dokonce se tvrdí, že masivní dřevo zklidňuje srdeční tep a to se
v dnešní uspěchané době tuze hodí. Mým nosným výrobkem jsou stavitelné stojánky na čtení. Osobně
čtu hlavně vzdělávací časopisy a knihy. Vnímám osobní růst jako celoživotní proces. V ruce při čtení držím
žlutý zvýrazňovač. To dalo impuls pro vznik prvního podpěrného stojanu pro oblíbený časopis First Class.
Myslím si, že dokud člověk čte, tak se rozvíjí. Moje doporučení by znělo: Co můžeme používat z rostlého
dřeva, nekupujme z plastu. Dřevo nezatěžuje naši planetu. Dřevěnými výrobky chraňme naši planetu pro
naše děti. Hodně čtěme a rozvíjejme se.
Truhlářství: Stanislav Kroča, Dolní Sklenov 88, tel.: 602749092, www.LiveWood.cz
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Stojánky pro pohodlné čtení,
zábavu i práci
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WWW.PLOTY-OSTRAVA.CZ
Tel.: 722 550 000, Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39.
Otevřeno v pracovní dny od 8:00 do 15:00.

Kadeřnictví

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

hotel Hukvaldy

pánské – dámské – dětské
otevřeno dle objednávek

telefon 604 203 888

GARÁŽOVÁ VRATA

účesy
účesy na svatby a společenské události
líčení
úprava obočí
prodej kosmetických výrobků.
Těším se na Vás

VÝKLOPNÁ, DVOUKŘÍDLÁ
Doprava zdarma.
Na přání provedeme i montáž.

www.VRATA-OSTRAVA.cz
------------------------------------------------------THUJE NA ŽIVÝ PLOT – www.THUJA.cz

kadeřnice Jitka Pustková

PRODEJ, VÝSADBA U VÁS, TEL.: 722 550 000
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PLOTY – MONTÁŽE, PRODEJ
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HUKVALDSKÝ

sobota 11. ledna 2020 od 14:00

POTLACH

sál ZŠ Hukvaldy

vítěz autorské porty 2019

The Addams Sisters
Vystoupí:
legenda
country-folk
Šansonika
MA
Bluerej
ZDAR
Pacifik
P
U
VST
René Matlášek
( s Tonym Linhartem)
Dřevo a struny
Povídaly proč mu hrály
Vystoupení žáků ZŠ L. Janáčka Hukvaldy
www.hukvaldskypotlach.cz hukvaldskypotlach@seznam.cz
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