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Vážení čtenáři,

hlavním tématem tohoto čísla Hukvaldského občasníku je armáda.
Asi se ptáte - proč právě ta? Vysvětlení je jednoduché – nedávno jsme vzpomněli výročí konce 
2. světové války. Nyní žijeme v relativně klidné době a v oblasti bez válečných konfliktů. Máme 
profesionální armádu, takže dnešní mladí muži znají povinnou 
vojenskou službu pouze z vyprávění. Válečné události světa 
jsou nám zprostředkovány medií, která sledujeme z pohodlí 
svých obývacích pokojů. Já osobně si tento komfort uvědomuji 
a jsem přesvědčen, že by se na válečné události, které se v mi-
nulosti přehnaly naším územím, zapomínat nemělo. Proto Vám 
přinášíme také rozhovor  s naším spoluobčanem-pamětníkem 
těch dob, kdy nejen ulice Hukvald nebyly zdaleka tak klidné a 
bezpečné jako dnes, a kdy šlo mnohdy i o život.

Přeji Vám hezké čtení i vzpomínání. Václav Holub



3

slovo starosty

Vážení spoluobčané,

pravidelně vás na tomto místě informuji o připravovaných a probíhajících větších investičních 
akcích v obci.
Začnu tou finančně nejnáročnější, a to odkanalizováním obcí Fryčovice a Hukvaldy. V březnu 
proběhlo výběrové řízení, kterého se účastnilo celkem 11 firem. Vítězem se stalo sdružení 
firem EUROVIA a STASPO s cenou 214 488 402,- Kč bez DPH. Jen pro zajímavost uvádím, že 
položkový rozpočet dle projektu činil cca 447 mil. bez DPH. V této chvíli se připravuje podpis 
smlouvy s vítězným uchazečem. Náklady stavební části pro naši obec činí 75 232 865,- Kč bez 
DPH. Celkové náklady včetně projekce, žádosti o dotaci, výběrového řízení, dozorů a propaga-
ce činí cca 121 mil. Kč včetně DPH. Po odečtení dotace činí podíl obce na celkové realizaci cca 
25 mil. Kč. Tuto částku musíme získat prostřednictvím bankovního úvěru. Přesný harmono-
gram prací bude znám v průběhu dalších měsíců, zahájení prací je teoreticky možné v listopa-
du tohoto roku.
V měsíci červnu byly zahájeny práce na projektu „Zateplení fasády a výměna oken v budově 
ZŠ a MŠ L. Janáčka“. Z tohoto důvodu byla ukončena školní výuka již 15. června. Výběrového 
řízení, které probíhalo na přelomu roku 2011 a 2012 se zúčastnilo 20 firem. Vítězem s nejnižší 
cenovou nabídkou 8 843 446,- Kč včetně DPH se stala firma RENO stavební VMM, s. r. o. , 
z Valašského Meziříčí. V rámci prací dojde k výměně oken a vstupních dveří, zateplení stěn a 
stropních konstrukcí pod střechami jednotlivých budov školy. Původní rozpočet z roku 2009, 
který činil přes 24 mil. Kč, se díky přepracování projektu snížil na 16,5 mil. Kč a následně 
výběrovým řízením poklesla realizační cena na necelých 9 mil. Kč. I když v této chvíli neznáme 
přesně výši tzv. uznatelných nákladů (z této částky se vypočítává výše dotace), můžeme říci, že 
částka, kterou obec investuje ze svých zdrojů, by neměla nepřekročit 3 mil. Kč.
Jednou z podmínek přidělení dotace na tuto akci je rekonstrukce otopného systému – instala-
ce nových kondenzačních kotlů a termoregulačních ventilů. Z tohoto důvodu bude souběžně 
se zateplováním probíhat rekonstrukce kotelny. Dojde k výměně 3 ks stávajících plynových 
kotlů za 2 nové plynové kondenzační kotle o výkonu 2 x 170 kW, k montáži nové regulační 
technologie kotelny, výměně zásobníku teplé užitkové vody o objemu 500 l, instalaci komíno-
vých vložek, dodávce a montáži nových termoregulačních ventilů na stávající otopná tělesa. 
Tuto rekonstrukci bude provádět firma Jurečka heating, s. r. o. , z Ostravy za cenu
1 255 070,- Kč bez DPH. Termín ukončení je stejně jako v případě zateplení naplánován na 31. 
8. 2012. 
V důsledku realizace výše uvedených opatření dojde dle údaje z energetického auditu ke sní-
žení spotřeby tepla o 900-1100 GJ/rok (ve finančním vyjádření cca 500 – 600 tis. Kč). 
Přeji vám všem krásné slunečné léto a dětem báječné prodloužené prázdniny.

   
Mgr. Luděk Bujnošek, starosta
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Odbor Klubu českých turistů 
v Hukvaldech uspořádal v so-
botu 12. května 2012 jarní 
turistický pochod Po zarost-
lém chodníčku, který patří 
k tradičním akcím tohoto 
klubu. Letos se konal již 31. 
ročník této akce, první ročník 
se uskutečnil už v roce 1982. 
Za tu dobu se okolím obce 
prošlo skoro 12 000 turistů.

Na startu 
Zvláštností je, že hukvaldští 
turisté pochod organizují 
dvakrát ročně, na jaře a 
na podzim, kdy mu dávají 
romantický přívlastek „spa-
daným listím“, takže sobotní 
pochod byl vlastně už
61. v pořadí. 
Pěkné sobotní ráno i přes ne-
příznivou předpověď počasí 
přilákalo na start patnáctiki-
lometrového pochodu kolem 
400 turistů všech věkových 
kategorií. Trasa vedla okolím 
Hukvald pod zříceninou zná-
mého hradu, který je jedním 
z největších hradů na Moravě 
a byl vybudován v první 
polovině 13. století. 
Turisté dále prošli oborou 
úpatím vrchu Kazničov (601 
m n. m.). Následoval výstup 
na Kubánkov, nejvyšší vrchol 
Palkovických hůrek (660 m n. 
m.). Jarní příroda je nádher-
ná, přesto právě zde většinu 

účastníků překvapil chladný 
déšť. Naštěstí obdobně jako 
v několika předcházejících 
ročnících byla v nejvyšším 
bodu trasy na vrchu Kubán-
kov opět postavena občer-
stvovací stanice s pivem, 
bufetem a opékanými párky. 
Postavené altány vybízely k 
zastavení, ukrytí před deštěm 
i načerpání nových sil. 
V cíli pochodu Na Koupališti 
byla připravena tradiční 
tvarůžková pomazánka od 
„předsedy“, skvělý guláš, 
předávaly se účastnické listy 
pochodu a pro zájemce zde 
byla k zakoupení trička od-
boru KČT Hukvaldy a výroční 
turistická známka vydaná 
k loňskému 30. ročníku 
pochodu.
Poděkování za zdařilou akci 
patří všem, kdo se podíleli 
na přípravě a zajištění jejího 

zdárného průběhu. Nezbý-
vá než se těšit na podzimní 
pochod Po zarostlém chod-
níčku – spadaným listím, 
který se uskuteční poslední 
říjnovou sobotu 2012.
 

 Drahoslav Koval,
Břetislav Boháč

Po zarostlém chodníčku kolem Hukvald 
se vydali další turisté

Vyznamenání pro
Zarostlý chodníček

Letošní 31. ročník pochodu 
„Po zarostlém chodníčku“ 
konaný 12. května 2012 
vstoupil do čtvrté desítky 
a proběhl po tradiční trase 
s tradičním rozsahem. To 
znamená start a cíl na býva-
lém koupališti s přechodem 
přes oboru a výstupem na 
Kubánkov. Podle počtu 401 
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registrovaných účastníků je o 
pochod stále zájem. Statisti-
ka účastníků ukazuje, že
78 % jsou účastníci z blízké-
ho i vzdáleného okolí, z toho 
někteří jsou pravidelnými 
účastníky. Nejvzdálenější 
účastníci přijeli z Králova 
Dvora a Prahy. Účastníků do 
6 let bylo 21 (10 chlapců, 11 
děvčat).  Celkem 88 bylo star-
ších dětí do 15 let, přičemž 
chlapci a dívky byli rozděleni 
v poměru 48:42. Účastníků 
starších 15 let bylo 127 mužů 
a 165 žen. Z těch nejstarších 
absolvovali pochod pan 
Vlastimil Mokroš, 83 let, pan 
Miroslav Holeček, 75 let a 
paní Dagmar Kulová, 78 let. 
Počasí letos pochodu příliš 
nepřálo. Ráno sluníčko sice 
vylákalo hodně turistů, ale 
někteří podcenili předpověď 
počasí, která zněla: ochlazení, 
déšť. To nastalo přesně v 11 
hodin. Někteří účastníci už 
sice docházeli do cíle, ale 
většina se s touto změnou 
musela vyrovnat na trase. 
V kontrolním bodě na Ku-
bánkově se účastníci mohli 
schovat do postavených 
altánů (tři velké 6 x 3 m a je-
den 3 x 3 m), kde se posilnili 
opečeným párkem a doplnili 
tekutiny.
Na závěr pochodu se dostavil 
pan Ing. Břetislav Boháč, 
předseda výboru KČT Oblasti 
moravskoslezské, který přive-
zl a předal ocenění ve formě 
dvou Čestných uznání:
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pro náš odbor KČT za vytr-
valost při pořádání tohoto 
pochodu a osobní pro před-
sedu odboru Jiřího Strakoše. 
U předání asistovala televize, 
která natočila rozhovory 
s oběma představiteli, ale i 
s dalšími účastníky pochodu 
na trase a v cíli. Toto pásmo 
jsme měli možnost sledovat 
v LOKAL TV. Jirka Strakoš 
zdůraznil, že na organizaci 
pochodu se podílí vždy velký 
počet dobrovolných činov-
níků z řad členů i nečlenů a 
všem poděkoval. Zkusme si 
je letos vyjmenovat.  Kon-
cem března nám firma Relax 
v podhůří Beskyd zajišťuje 
propagační materiály, po-
zvánky a účastnické listy. 
Před pochodem probíhá 
kontrola trasy, na níž se letos 
uskutečnily dvě brigády: 
úprava chodníčku a lávky 
od skanzenu Na mlýně (J. 
Strakoš, D. Koval, J. Červenka, 
M. Uhlíř a J. Mlčoch) a oprava 
žebříků přes ploty za oborou 
(T. Elbel, D. Koval). V týdnu 
před pochodem se nakupuje 
občerstvení na Kubánkov (J. 
Strakoš). V den pochodu si 
musí členové služby přivstat, 
aby před sedmou hodi-
nou byli na koupališti, kde 
probíhá závěrečná „bojová“ 
porada. Letošní službu na 
startu zajišťovali P. Kozlová, 
M. Strakošová, J. Rožnovská, 
P. Axmann a T. Elbel.  Dopra-
vu materiálu na Kubánkov 
zajistili hasiči z Rychaltic a 

byl 78, z toho 29 dětí.  Zájezd 
se uskutečnil v sobotu 2. 
června 2012 a jednalo se o 
zájezd zahraniční na pomezí 
Kysuc a Oravy. Stejně jako 
loni v Mladějově byla magne-
tem zájmu jízda vláčkem 
s parní lokomotivou. Tento-
krát jsme využili jízdu po ob-
noveném úseku úzkokolejné 
trati oravsko-kysucké lesní 
železnice v Oravské Lesné 
v lokalitě Tanečník. „Oravská 
lesná železnica“ byla posta-
vena během první světové 
války z Lokce do Oravské 
Lesné a v roce 1927 byla 
propojena s Kysuckou lesní 
železnicí přes sedlo Beskyd 
(935 m n. m.) do Oščadnice. 
Železnice až do r. 1968, tedy 
více než 40 let sloužila pouze 
nákladní dopravě. Celá trasa 
měřila asi 60 km a dnes z ní 
zbyly, spíše jako muzejní a 
turistická atrakce jen 2 úseky. 
Během zájezdu jsme navští-
vili oba úseky. Nejprve jsme 
se svezli z Tanečníku do sedla 
Beskyd a zpět. Jízda trvá 20 
minut a v sedle Beskyd je 
přestávka k návštěvě vyhlíd-
kové rozhledny s výhledy na 
vrcholy Oravy a při dobré 
viditelnosti na Západní Tatry 
a Malou Fatru. Po jízdě jsme 
přes sedlo Beskyd putovali 
asi 10 km pěšky do Kysucké-
ho skanzenu ve Vychylovce. 
Sedlo Beskyd je totiž hranicí 
mezi Oravou a Kysucí. Ve 
Vychylovce jsme si prohlédli 
skanzen Kysucké dědiny, ob-

Rekordní zájezd
turistů

Mnoho čtenářů tohoto 
příspěvku jistě bude znát 
český film Kulový blesk, který 
má podtitul  „největší akce 
v dějinách stěhování“. Letošní 
turistický zájezd pro rodiče 
s dětmi bychom mohli para-
frázovat jako „největší zájezd 
v dějinách KČT Hukvaldy“. O 
zájezd byl tak velký zájem, 
že pro uspokojení všech zá-
jemců musely být vypraveny 
2 autobusy! Počet účastníků 

L. Foldyna.  O stavbu stanů, 
lavic a občerstvení se starali 
J. Strakoš, L. Strakošová, A. 
Rožnovský, L. Foldyna, D. 
Koval, P. Kovalová, T. Koval a 
P. Kuča. 
To, že jsme letos získali 
vyznamenání od oblastního 
KČT, nás těší a povzbuzuje 
do pořádání dalších roční-
ků. Ještě větším impulsem 
k tomu, abychom vytrvali, je 
skutečnost, že ročně při-
jíždí na Hukvaldy za tímto 
pochodem na jaře přes 300 
lidí a na podzim 150 lidí 
z blízka i daleka. Možná, že si 
toho všímá a tuto propagaci 
obce bere v úvahu obecní 
zastupitelstvo při přidělování 
finanční podpory pro TJ SO-
KOL Hukvaldy, jehož složkou 
hukvaldský odbor KČT je.

Tomáš Elbel
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čerstvili se ve stylové restau-
raci a někteří účastníci využili 
i možnost projížďky vláčkem 
touto lokalitou. Pro děti byla 
jízda vláčkem s parní loko-
motivou krásným zážitkem. 
Děti si užívaly i dětská hřiště 
vybudovaná v obou areálech 
s houpačkami, prolézačkami 
a kolotoči. Je dobré, že se 
dětem věnuje taková pozor-
nost. Pro starší účastníky bylo 
pískání parní lokomotivy 
rozléhající se po hlubokých 
lesních údolích nostalgickou 
vzpomínkou na mládí, kdy 
vlaky jezdily pouze s parními 
lokomotivami. 
Cestou domů jsme měli ještě 
2 zastávky. Nejprve v Nové 
Bystrici u místního farmáře 
s prodejem ovčích sýrů a pak 
ve Staré Bystrici u sloven-
ského orloje. Tam jsme byli 
už loni po návratu z výstupu 
na Velkou Raču. Vyčkali jsme 

do 18 hodin, kdy po zvonění 
ve věžičce orloje prochází 
okýnkem slovenští světci. 
Na toto defilé nás připravila 
pětiminutová zvuková infor-
mace s popisem konstrukce 
a funkcí orloje. Po této tečce 
jsme se vydali na cestu zpět. 
A počasí? Velmi chladno bylo, 
nepršelo, nelilo i sluníčko 
nám trochu svítilo, a nám se 
to líbilo!

Tomáš Elbel



SDH Hukvaldy 
SDH  Hukvaldy starší a mladší žáci začínají 
novou sezónu

Starší a mladší žáci SDH  Hukvaldy zahajují 
novou sezónu. Koncem dubna hukvaldští 
hasiči opět oprášili sportovní vybavení a 
začali pilně s přípravou na hasičskou sezónu 
2012. Každý pátek chodíme trénovat požární 
útok k ZŠ Leoše Janáčka. Cílem letošní sezóny 
je účast na soutěžích s kladnými výsledky 
a získání nových mladých členů do našich 
řad, z nichž by měl vzniknout tým  mladších  
hasičů. V letošním roce se již tým starších 
žáků složený z 3 děvčat a 6 chlapců zúčastnil 
soutěží v Krmelíně a Fryčovicích.

Matěj Gřes
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Chovatelská přehlídka 
trofejí

Již sedmým rokem probí-
há na Hukvaldech svátek 
myslivců, a tím je bezesporu 
chovatelská přehlídka trofejí, 
kterou organizuje Okres-
ní myslivecké sdružení ve 
Frýdku-Místku ve spolupráci 
s Moravskoslezským krajem, 
statutárním městem Frýdek-
Místek a městem Frýdlant 
nad Ostravicí.
Letošní přehlídka proběhla 
ve dnech 25. – 28. května 
2012 v prostorách sálu huk-
valdského hotelu, kde byly 
vystaveny trofeje jelenů, srn-
ců, daňků, muflonů, jelence 
běloocasého a lebky šelem.
Na výstavě vystavovaly své 
práce také děti ze ZŠ a MŠ Le-
oše Janáčka na Hukvaldech, 
které své kresby připravily 
v rámci zájmového kroužku 
myslivosti, organizovaného 
v mimoškolním čase. 
Součástí přehlídky trofejí byl 

doprovodný program v Huk-
valdské oboře, kde proběhla 
Svatohubertská mše dopro-
vázená trubači na lesní rohy. 
Své vystoupení předvedly 
také mažoretky místní zá-
kladní školy, sokolníci přivezli 
na ukázku dravce a kynolo-
gové seznámili návštěvníky 
s loveckými plemeny psů.
A protože se blížil Meziná-
rodní den dětí, byly pro naše 
nejmenší přichystány různé 
atrakce a soutěže. 
Zpestřením mysliveckého 
odpoledne byla i cimbálová 
muzika a místní myslivci se 
postarali o bohaté občerst-
vení.
Díky krásnému počasí a 
velké účasti myslivecké i 
laické veřejnosti se celá akce 
vydařila. Poděkování patří 
všem sponzorům a oběta-
vým lidem, kteří se na tomto 
mysliveckém svátku podíleli.
Myslivosti zdar. Milan Koutný,

předseda myslivecké komise 
ČMMJ OHS ve F-M
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Slavnostní otevření 
nově rekonstruova-
ných kabin v areálu TJ 
Sokol Hukvaldy

Dne 22. 4. 2012 byly slav-
nostně otevřeny nově 
rekonstruované kabiny 
v areálu TJ Sokol Hukvaldy 
za přítomnosti představi-
telů Obce Hukvaldy, členů 
obecního zastupitelstva, 
zástupců firmy Severomo-
ravská stavební společnost 
ze Šenova u Nového Jičína, 
která akci realizovala, a ostat-
ních návštěvníků a příznivců 
sportu a fotbalu nejen z naší 
obce, ale i z okolí.
Nejprve vystoupil starosta 
obce Mgr. Luděk Bujnošek, 
aby krátce přivítal přítomné 
a poděkoval všem, kdo se na 
celé akci podíleli. Poté násle-
dovalo slavnostní přestřižení 
pásky a přípitek. Všichni 
přítomní si pak mohli pro-
hlédnout nově zrekonstruo-
vané prostory. Následně byli 
pozváni k malému pohoštění 

formou rautu. Celou akci 
zdokumentovalo televizní 
studio Sněženka a záznam 
byl bezprostředně odvysílán 
v místní kabelové televizi.
Po slavnostním začátku 
následoval zápas našeho 
fotbalového týmu s fotbalisty 
z Nebor. Přestože naši kluci 
usilovali o vítězství a dali do 
hry veškerou energii, jak už 
se to ve sportu stává, bohu-
žel se jim nepodařilo vyhrát 
a hra skončila 0:1 ve pro-
spěch týmu z Nebor. Nevadí, 
další týdny pak při zápasech 
dokázali, že umí vyhrávat a 
že jejich forma jde nahoru. 
Že jsou dobrý tým prokázali 
také, když sami přiložili ruku 
k dílu při úpravách terénu 
v areálu a dokončili výstavbu 
chodníku, který už nebyl 
v projektu rekonstrukce 
zahrnut.
První červnový den byla na 
hřišti další slavnostní akce, 
svatba kapitána mužstva 
Michala Vichra s Veroni-
kou Sládkovou, která byla 
takovou třešinkou na dortu, 
malým fotbalovým svát-
kem, jehož se kromě rodiny 
a přátel ženicha a nevěsty 
zúčastnilo i velké množství 
nejen fotbalových příznivců a 
fanoušků. Členové fotbalové-
ho výboru a oddílu připravili 
na trávníku pěkně vyzdobe-
né svatební prostředí.  

Ivana Hrčková,
místostarostka



20. 12. 2010 4. 10. 2011

22. 4. 2012

27. 10. 2011
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téma: armáda

Hukvalďan, který vzpomíná aneb rozhovor
s Vojtěchem Hrabovským
S armádami různých zemí má celá Česká republika spoustu zkušeností. Zastavili se u nás Něm-
ci, Američané a Rusové, ti se svou „pomocí“ dokonce dvakrát. Zároveň má mnoho lidí, zvláště 
staršího věku, zkušenost s ještě nedávnou povinnou vojenskou službou. Máme to štěstí, že si 
stále můžeme s některými spoluobčany zavzpomínat, jak velká část naší historie probíhala a 
co se dělo v různých těžkých dobách v obyčejných rodinách. Přesně takové vzpomínání vám 
nyní leží před očima v rozhovoru s panem Vojtěchem Hrabovským, který všechny výše zmíně-
né úseky historie prožil, a to přímo na Hukvaldech.  Pročtěme si tyto řádky, které nám mohou 
hodně dát. Které nám připomenou, že doba nebyla vždy tak bezproblémová jako dnes. Které 
nám mohou vnuknout zamyšlení, jestli některé naše novodobé problémy nezavánějí mali-
cherností. 

Na začátek - kde jste byl na vojně?
Narukoval jsem, jak jsem později zjistil, do 
Olomouce roku 1952. Bylo to tehdy přísně 
tajné. Naložili nás do vagónu a jeli jsme 
neznámo kam. Už tehdy měli při narukování 
vojáci, kteří odvedené přebírali, na ramenou 
označení jakou zbraní bude kdo disponovat, 
ale když přijeli pro nás, do Frýdku na nádraží, 
tak vojáci, kteří nás přebírali, byli bez označe-
ní, ke které zbrani patří. Nikdo nesměl říkat, 
kam a do jakého města pojedeme. To bylo 
opravdu přísně utajeno. Takže jsme nastoupili 
a dojeli do Olomouce, tam nás naložili na sto-
jedenáctky (Tatra 111) a vezli nás do kasáren. 

Na tzv. Tabulák -  Tabulový vrch. Tam jsme 
byli rozděleni do příjímače, do tří světnic. V 
každé světnici nás bylo asi 15 – 18, někdy 20. 
To byla stará kasárna z doby Marie Terezie. 
Všechny budovy byly cihlové. Většina vojáků 
byla umístěna ve sklepě, v suterénu, ale bylo 
tam čisto a sucho. Dole byly ubikace a nahoře 
učebny.

Asi vzhledem k tehdejší utajenosti jste ani 
teď neprozradil, k čemu jste vlastně naru-
koval. Prozradíte nám to?
Nastoupil jsem k protiletadlovému oddílu, 
tzv. přísně tajný 192. pluk to byl.
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Vojtěch Hrabovský v uniformě na fotce použité ve vojenské knížce.
Na fotce vpravo jako nejmenší, společně se svou sestrou a bratrem před útěkem ze Štramberka.
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Obsluhovali jsme staré německé „osumaosu-
mdesátky“, které zbyly. Za Německa používa-
né protiletadlové kanóny. Všechna technika 
tam byla německá – děla, ústřední zaměřova-
če a radary měřící kruhový obsah. Měli jsme 
tam tehdy 3 baterie po čtyřech kanónech. 
Opakuji - přísně utajované! -  ale z jakého 
důvodu, to nevím. Byla to, jak jsem již řekl, 
stará ukořistěná technika po Němcích. Takže 
dle mého nebyl důvod k utajení.

Proč jste sloužili s německou technikou? 
Tipoval bych spíše ruskou.
Kdepak - ty německé osmaosmdesátky byly 

mnohem přesnější než ruské, ty byly ráže 85.

Co ten rok 1952?
Rok 1952 byl dle mého z pohledu vojny rok 
nejhorší. Protože se měnilo celé důstojnic-
ké vedení. Nastupovali mladí komunističtí 
oficíři, kteří sice měli akademie, ale neovládali 
bojovou techniku tak jako ostatní vojáci. Já 
jsem zažil i staré důstojníky, kteří sloužili za 
republiky po čtyřicátém pátém roku, a ti rozu-
měli opravdu všemu, i administrativě. Zkrátka 
- byli to staří dobří důstojníci. Mladí, kteří je 
nahradili, ti byli všichni dělnického původu - 
kominík, zedník, prostě výměna dělnických 
kádrů za pravé oficíry.

Jestli to dobře chápu, docházelo k obměně 
vedení ne z důvodu vysokého věku, ale z 
důvodu politického?
Kádrové změny. 

Takže tyto posty byly obsazovány komu-
nisty?
To úplně ne. Na tyto posty byli dosazováni 
lidé komunistickým vedením. Jestli byli všich-
ni členy KSČ, to už nevím.

Z jakého důvodu byli odstraněni prvore-
publikoví důstojníci? Byli nebezpeční?
Ano, byli nebezpeční a KSČ jim nevěřila. Na-
příklad kapitán Raubic, který byl příslušníkem 
cizinecké legie ve Francii, po válce se vrátil do 
Československé armády. Toho jsem zažil, ten 
byl z armády vyhozen. Pořádně ani nevím, z 
jakého důvodu.

Vy, jako řadový voják, pocítil jste tyto zmí-
něné změny? Nastal nějaký chaos … ?
Určitě ano. Vedení, které přišlo, bylo založeno 
pouze na takzvaném paragrafu – také se jim 
říkalo paragrafisté. Byli to lidé, kteří museli na 
základě paragrafu opustit civilní zaměstnání a 
nastoupit do armády – učitelé, doktoři,
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... V armádě jim pak byla svěřena velitelská 
funkce. Nebyli prostě zkušení. 

Rok, ve kterém jste byl na vojně, byl 
rokem, kdy se již brojilo proti západním 
mocnostem. Jak jste to vnímal vy osobně?
To bylo jenom takové „ty ty ty“ hrození. Aby 
byli všichni držení v hrůze. Aby všichni věděli, 
že nás můžou západní mocnosti napadnout. 
Takový strašák pro lidi. Propaganda proti zá-
padu. Vzpomínám si třeba, jak nás roku 1953 
z Tabuláku přestěhovali do sokolovských 
kasáren. Tam byly opět čtyři kanóny, ústřední 
zaměřovač, radar, velitelské stanoviště. Tam 
už byly připravené granáty k ostré střelbě, 
protože jsme se stali „pásmem obrany míru“. 
Za Vídní už byli Američané.  Dostřel naší 
osmaosmdesátky byl asi 8,5 km do výšky – 
účinná střelba. Já jsem díky dobrému zraku 
byl vždy u dálkoměřičů. U čtyřmetrového 
dalekohledu. Bylo tam těch dalekohledů 
samozřejmě více, ale ty sloužily k přesnému 
nastavení toho mého, největšího. Měl jsem 
možnost dění na obloze sledovat a jednou 
jsem je nad námi zahlédl, ve výšce asi 120 
– 130 hektametrů, což je 13 km. Pět americ-
kých Tornád – letadel. Viděl jsem je dobře tím 
dalekohledem, viděl jsem i výsostné znaky 
americké armády. Předpokládám, že si nás 
jen fotografovali do občanek. Ale samozřej-
mě to bylo všechno přísně utajené.

Takže se nestřílelo?
Kdepak! My jsme na ně nemohli nikdy dostře-
lit. To bylo ještě 4 km nad námi. Nedalo se nic 
dělat. Kromě střelnice se nikdy nestřílelo. Na 
střelnici se střílelo na vlečný rukáv, který vlekl 
starý německý dvoumotorák. Ten měl asi 
kilometrové lano a na konci měl terč – vlečný 
rukáv.

Vy tedy asi nemáte pocit, že kdyby tehdy 
opravdu došlo k nějakému konfliktu, že by 

se dalo s takovou technikou něco ubránit.
Naprosto ne. Žádná šance.

Jaká ta vojna byla? Byla přísná? 
Rozhodně to nebyla zábava. Byl to dril a dril. 
Brzké ranní vstávání a přísný režim. Ještě 
večer jsme museli chodit po placu a zpívat 
budovatelské písně. To bylo nejhorší.

Když se na to díváte zpětně – myslíte, že 
vojna měla smysl?
Zabitý čas to byl, ale na druhé straně se 
opravdu někteří kluci naučili určitému pořád-
ku. To je fakt. Stačil by ale asi půlrok až nad 
hlavu. Je pravdou, že tam bylo i dost tako-
vých, co se například při rozcvičce v zimě, bez 
oděvu do půl těla, raději schovali za barák 
a mrzli, než aby se zahřáli při běhání. Byl to 
takový tichý bojkot. Sice s nimi mlela zima, 
ale raději ten mráz na protest vydrželi.

Vaše hodnost byla…?
Desátník. Byl jsem kontrolní dálkoměřič 
u druhého vojenského pluku – to tam ale 
nemusíš dávat.

Setkal jste se na vojně někdy s šikanou?
Byl tam jeden takový. No, raději nemluvit. 

Byl tam tehdy někdo, kdo hlídal, aby se 
nešířily kriticky zaměřené politické řeči?
Byli tam dva,  kteří byli ve straně. Ale ani 
jeden, ani druhý nikdy nikoho neudal. Asi ze 
strachu. To si člověk rozmyslel. To by se jim 
mohlo vymstít. 

Vraťme se zpět v čase. Kolik jste měl let, 
když přijeli Němci?
My jsme bydleli ve Štramberku a v roce 1938 
byl ohlášen zábor Sudet. Utekli jsme před Hit-
lerem na Hukvaldy. Bylo mi sedm roků, bratr 
měl devět a sestra jedenáct.  Samozřejmě, v 
třicátémdevátém byl vyhlášen protektorát, 
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takže jsme před nim utekli jen na pár měsíců.

Tady na Hukvadech jste se setkal s němec-
kou armádou? 
Ne.  Až roku 1945, když utíkali. 

Doba „za Německa“, dá se to popsat? Bylo 
i na Hukvaldech zřejmé, že něco není v 
pořádku?
Ano, na Hukvaldech to bylo hodně divoké. 
Hodně lidí bylo odvezeno do koncentračních 
táborů. Bylo tady i hodně popravených. 

Sledovali jste vývoj války? Věděli jste vů-
bec, že Němci ustupují?
Jistě, že jsme to věděli. Měli jsme mapy, kde 
jsme sledovali, kde která armáda je, a těšili 
jsme se na tuto chvíli.

Pamatujete si na ten čas, kdy Němci začali 
utíkat? 
Jistě.

Co jste dělal?
Byl jsem i s rodinou ve sklepě u Červenků. 
S otcem, sestrou, tetou, panem Červenkou 
Edou a dalšími. Německé tanky jezdily kolem 
po cestě - utíkali. Ten den vyhořel rychaltický 
kostel, u Jalůvku stodola, u Ondříčků mlýn. 
Byla to velká kanonáda. Dost se střílelo. 
Pan Červenka měl tehdy takového starého 
chromého koně. Když si všiml, že hoří mlýn u 
Ondříčka, tak toho koně zapřáhnul a jel tam. 
Našel tam těžce raněného pana Ondříčka a 
odvezl ho do hotelu, kde byla umístěna ne-
mocnice. Tenkrát ho zachránili - pan Červen-
ka s povozem, do kterého byl zapřažený ten 
chromý kůň, ho až na ty Hukvaldy do hotelu 
odvezl i přes těžkou střelbu – zachránili mu 
život.

Byla to velká změna, když Němci utekli a 
přijeli Rusové? 

Jistě, byla to nesmírná úleva.

Další, pozdější kapitolou, je příjezd sovět-
ské armády znovu, po několika letech.
To už je méně radostný příjezd. To je jak  
……. , jako povídky... tisíc a jedna. Tenkrát 
jsme byli skutečně hrozně rádi, že nás osvo-
bodili, ale v 68 roce jsme je opravdu nevítali.

Jak jste to prožíval? Co jste cítil nejvíce? 
Zklamání, vztek nebo strach?
Zklamání i vztek.

S těmito vojsky jste se přímo na Hukval-
dech setkal? 
Tady přímo u nás se točily dva tanky (pozn. 
zastávka Na Rozcestí). Byli to Bulhaři.

Reagoval jste proti nim nějak?
Jezdilo se protestovat do Ostravy a do Místku. 
Měl jsem ale strach o manželku a dceru, takže 
jsem jel až trošku později. Až třetí nebo čtvrtý 
den. To už byla Ostrava celá pomalovaná 
protiruskými nápisy. 

Dá se srovnávat příjezd německých a rus-
kých vojsk?
Asi nedá. Od Rusů přece jen nešlo cítit, že by 
nás přímo ohrožovali na životě. Němci jo.

Pak se ještě jednou přesouvala technika - 
odjezd Rusů.
To je jedna z nejpěknějších vzpomínek. Když 
odjeli pryč. Prožíval jsem to velice radostně. 
Ještě možná k té předchozí otázce - musím 
se ti přiznat, že já osobně jsem se nikdy do 
žádného konfliktu s ruskými vojáky nedostal. 

Evidentně jste člověk, který toho zažil 
nemálo. Jak hodnotíte armádu ČR v dnešní 
době?
Jako velice profesionální. Hodnotím jí velice 
vysoce.
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Takže - bylo dobré se vydat cestou budo-
vání profesionální armády a zrušit vojnu?
Určitě. 

Zahraniční mise naší armády řada lidí kriti-
zuje. Jaký máte názor Vy?
Opět velice kladný. Tím se předchází násilí. 
Měly by se hlídat země, kde se jeden člověk 
může dostat k moci a ke zbrani. 

15. 3. 1952 - odvod
ročníky 1931 a 1932

vrchní řada zleva:
Jan Laník, Josef Ondříček, Mojmír Fojtík, 
Vojtěch Hrabovský, František Hrček, Josef 
Čajánek

střední řada zleva:
Petr Červenka, František Sasín, Zdeněk Hube-
ňák, Karel Ondříček, Josef Jalůvka

spodní řada zleva:
Jaroslav Šplíchal, Antonín Konvička, tajemník 
MNV Štěpán Tomančák, předseda MNV Fran-
tišek Franke, Josef Fojtík, Josef Marek

Co říkáte sporům mezi Ruskem s Čínou 
a dalšími zeměmi za zády a USA,  resp. 
Severoatlantickou aliancí. Existuje hrozba 
války?
Myslím, že je to taková hra. Udržování 
rovnováhy sil aspoň na oko. Rusové nemají 
zdaleka takový potenciál jako Američané. Asi 
ho nemá ani Čína. Větší nebezpečí vyvolání 
konfliktu cítím ze Severní Koreje, ale ti na to 
asi zase nemají a nebudou mít prostředky. 
Válku si může dovolit jen silný ekonomický 
stát. Díky bohu. 

Takže podle Vás v dnešní době válka 
nehrozí?
Země, které jsme zmínili, válku můžou sto-
procentně vyvolat. Ale byly by bity. Smutné 
je, že u toho zemře i spousta nevinných lidí. 

Zjednodušeně - jsou dva pohledy na ame-
rickou armádu. Jeden říká, že se do všeho 
plete jen kvůli ziskům, např. ropy, a druhý, 
který konstatuje, že je to jediná armáda, 
která je schopna zajistit relativní klid. Vy 
to vidíte jak?
Jednoznačně se přikláním k druhé variantě.

A nakonec - kdybyste se mohl vrátit zpět, 
šel byste do armády?
Nikdy. Za totality, jak jsem říkal, jsem byl dva 
roky na vojně, a to bylo morální ubíjení. Kaž-
dé ráno bylo takzvané náboženství – politika. 
Ať žije soudruh Gotwald, ať žije soudruh 
Stalin, ať žije KSČ. Už toho mám dost – na celý 
život.

Rozhovor vedl
Václav Holub
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Připomenutí z kroniky

Od doby, kdy jsme si po-
čátkem května připomínali 
události z konce 2. světové 
války v naší obci, uplynulo 
již docela dost dnů. To však 
nebrání tomu, abychom se i 
dnes začetli do zápisů v kro-
nikách – obecních, školních 
i farních. Sklenovská kronika 
věnuje událostem té doby 
několik stránek. Zápisy začí-
nají zhodnocením politické 
situace v republice, posléze 
se zmiňují o okupaci – vzniku 
protektorátu. Zaznamenává, 
že město Příbor, kam naši 
studenti chodili na gymnázi-
um i na měšťanku, připadlo 
po okupaci do Sudet a naši 
žáci museli navštěvovat 
školy v Místku, měšťanku 
v Kozlovicích a ve Fryčovi-
cích.  Kronikář také píše o 
tom, že se do obce nastě-
hovalo mnoho uprchlíků a v 
zámecké kuchyni přebýval 
příborský starosta. Německé 
vojsko při okupaci v naší obci 
nebylo. To se u nás objevilo 
až koncem srpna 1939, kdy 
vrcholilo napětí mezi říší 
a Polskem. Vojáci bydleli 
v bývalém zámku i hřebčíně. 
Nezdrželi se však dlouho – 1. 
září v noci zdejší obec vojska 
opustila.
Zajímavé jsou i další údaje. 
Třeba to, že namísto bývalých 
stran nastoupilo jako jediné 
politické hnutí pod názvem 
Národní souručenství. Spolky 

stanici v hotelu Mičaník čd. 
24.“
Kronikář píše o nastěhování 
počítacích strojů Vítkovic-
kých železáren do prostor bý-
valého hukvaldského hřebčí-
na. Na Hukvaldy se stěhovaly 
skupiny dětí a mládeže. Učily 
se v budově obecné školy, a 
to dopoledne, naše děti měly 
vyučování až v odpoledních 
hodinách. V hotelu Mičaník 
našla své místo i ostravská 
nemocnice. Primář byl ubyto-
ván v zámku.
Podrobně se v kronice píše 
o posledních dnech války. 
Kapitolka je nazvaná Týden 
války u nás:
„Poslední zprávy zachyceny 
rozhlasem ještě večer o do-
bytí Ostravy 30. 4. 1945. Na 
to radio zmlklo, elektrický 
proud nešel, úřady neúřa-
dovaly, ani pošta nebyla 
v provozu, telefonní dráty 
byly zpřetrhány, noviny 
nevyšly a jakýkoliv spoj se 
světem byl přerušen. Jen 
od vojáků, kteří měli radio 
na baterie, bylo možno se 
dovědět kusých zpráv.
V úterý 1. května 1945 
rozšířena na Hukvaldech 
zpráva, že od 12 hodin jest 
klid zbraní a že Hitler je 
mrtev. Téhož dne na zdejší 
frontě byl úplný klid, nebylo 
slyšeti výstřelů, jaký to 
obrat proti dřívější kanoná-
dě a také letectvo neproje-
vovalo sebemenší činnost. 
Vše nasvědčovalo tomu, že 

Vlajka nebo Svaz pro spolu-
práci s Němci v obci nevznik-
ly. Všechny veřejné budovy 
byly dvojjazyčně označeny, a 
to nejprve německy a potom 
česky. Ve školách byla zave-
dena výuka němčiny. Učitelé 
skládali zkoušky z němčiny, 
totéž platilo i pro arcibis-
kupské úředníky a četníky. 
Kronikář napsal, že obyvatel-
stvo bylo pod hrozbou trestu 
smrti donuceno pořídit si 
vlajku s hákovým křížem a 
také vlajku protektorátní. 
Arcibiskupské panství bylo 
od 1. října 1941 vloženo pod 
nucenou správu a úřadování 
probíhalo v němčině. Od 1. 
ledna 1944 přešel pod státní 
správu i arcibiskupský pivo-
var. Byly zakázány všechny 
spolky – Sokol, Orel, také 
Čtenářsko-pěvecký spolek
Další stránky v kronice jsou 
věnovány perzekuci. Je 
uveden seznam občanů, 
kteří byli zatčeni gestapem. 
Docela těžké postavení měli 
představitelé obce. Kronikář 
píše: „Všichni činovníci obce 
– učitelé, farář, četníci – se 
chovali vzorně. Ještě se 
nenašel člověk, aby vyhověl 
všem, a tak Starosta obce 
měl těžký úkol. I farář dp. 
František Janýška byl volán 
na gestapo, aby kazatelny 
nezneužíval.  Našim četní-
kům se nevěřilo, a proto 26. 
10. 1944 přišlo na Hukvaldy 
10 četníků německých a 
ubytováni byli na četnické 
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zpráva tj. pravdivá. Obyva-
telstvo tvořilo na Podzámčí 
skupinky, přišli i Měrkovští, 
z Mnišího i Kozlovic. Nápi-
sy lesního úřadu, farního 
úřadu, četnické stanice byly 
odstraněny, na četnické sta-
nici dokonce spálen obraz 
Hitlera.
Nejvyšší velitel prodlévají-
cího vojska na Hukvaldech, 
kapitán Friedrich, obávaje 
se, aby nedošlo k výtrž-
nostem, dal prostřednictví 
obecního úřadu bubnem 
v 19 hodin vyhlásiti výji-
mečný stav, a sice že nikdo 
nesmí přes noc – od 20 ½ 
hod. do 5 hod. ráno z domu 
vycházeti pod trestem 
zastřelení. Němečtí vojáci 
procházeli obcí s puškami 
k ráně. 
Ve středu 2. května 1945 na-
stalo rozčarování. Činnost 
na frontě od Ostravy ožila. 
V 9 hod. na křižovatce v Ry-
chalticích byl první hloub-
kový nálet, před polednem 
druhý a po poledni třetí, se 
zápalnými bombami. Četné 
ohně a nesčíslný počet 
mrtvých vojáků a zejména 
koní, vozatajstvo, které 
všemi směry ustupovalo již 
od 28. 4. Po poledni hnáno 
od Ostravy ke Kozlovicím 
volně velké stádo hovězího 
dobytka.
Ústup trval přes místní obec 
do 6. 5. Obyvatelstvo ve 
středu 2. 5. pilně snášelo 
věci do sklepů a tamtéž 

valdech. V čele jich byl zdejší 
rodák, partyzán Stáňa Rek, 
který je o zdejších poměrech 
informoval.“
Zápisy dále pokračují kapi-
tolou V osvobozené vlasti: 
„V neděli 6. 5. zaznívala 
ještě silná kanonáda od 
Nového Jičína. Ztišila se 
až v pondělí k večeru. Na 
Hukvaldech v neděli 6. 5. 
večer bylo slavné požehnání 
a vzdány díky Bohu za to, 
že nám životy uchránil a že 
polní osení zůstalo válečnou 
vichřicí téměř nedotčeno. 
Nakonec zapěna národní 
hymna. Lid slzel. V pon-
dělí 7. 5. v 9. hod. konáno 
shromáždění obyvatelstva 
v hotelu Mičaník a zvolen 1. 
národní výbor.“ 
Kousek dále můžeme číst: 
„Ve středu 9. vyhlášen 
všeobecný mír a tento den 
prohlášen za den sváteční. 
Konán průvod od sklenov-
ského mostu – sraz v 15. 
hod. – do zámecké zahrady 
na Hukvaldech za velké 
účasti všeho obyvatelstva 
od dětských kočárků až 
po starce. Slavnostní řeč 
z balkonu zámku pronesl 
předseda MNV M. Tuscher.“
Rychaltice, do té doby samo-
statná obec, svou kroniku 
z období konce 2. světové 
války psala retrospektivně. 
Kronikářka paní Jarmila 
Rokosová ji začala psát 
v roce 1957. Konec světové 
války zmiňuje farní kronika: 

většinou až do neděle 6. 5. 
se zdržovalo. Kanonáda a 
bombardování stálé. Jako 
poslední vojsko německé, 
které Hukvaldami – Skle-
novem protáhlo, byla třetí 
rakouská horská divize s ge-
nerálleitnantem  Klathem, 
přenocovavším u pana 
Svitáka v č. 86 z 3. na 4. 5.
V Rychalticích sváděny 
v sobotu dne 5. 5. kruté boje 
od časného rána do pozdní 
noci a byl to i nejpernější 
den pro Hukvaldy-Sklenov. 
Kanonádou trpěla obec 
značně. V 15. hod. vyhořely 
chlévy a stodola u mlýna č. 
35 a stodola č. 30 v Dolním 
Sklenově.  Mlynář Josef On-
dříček byl raněn úlomkem 
granátu na pravé ruce, noze 
a zraku. Odvezen ihned do 
nemocnice na Hukvaldech 
a příštího dne pak převezen 
do Mor. Ostravy za účelem 
operace. Přišel o oko a 
zmrzačena mu byla ruka. 
Všeobecně litován – poně-
vadž během války bez roz-
dílu každému dle možnosti 
nezištně vyhověl.
Požár farního kostela v Ry-
chalticích, ač příšerný, přece 
nádherný, trvající dlouho 
do noci od 17. hod. V 19. 
hod. spadla nejhořejší báně 
s křížem. 
Poslední odcházející ně-
mečtí vojáci rabovali. V čas-
ných ranních hodinách v ne-
děli 6. 5. objevili se první 
Rusové ve Sklenově – Huk-
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„Stále se opakující útoky na 
Moravskou Ostravu, Opavu 
a stanice Severní dráhy nás 
naplňovaly předtuchou, že 
ani u nás se vítězný postup 
ruských vojsk neodbude 
hladce. Když se v druhé po-
lovině dubna blížily oddíly 
Rudé armády k Mor. Ostra-
vě, tu jsme viděli, totiž, že se 
naše farnost stane bojištěm, 
se skutečně neodvratně 
stane. Zejména obec Rychal-
tice již delší dobu značně 
doplácela na svou rozlohu u 
císařské silnice. Od výcho-
du ustupující vojska v této 
obci a v Dolním Sklenově 
často nocovala, nebo i delší 
dobu odpočívala. V Dolním 
Sklenově nově byla dočasně 
zřízena tak zvaná prašivino-
vá stanice koní.
Obě obce, jak Rychaltice, 
tak Sklenov, byly v době 
ústupu německého vojska 
přímo přecpány ustupující-
mi kolonami všeho druhu. 
Ve dvorcích, na kamenci, 
v křovinách a jiných poně-
kud maskovaných nebo kry-
tých místech stály nesčíslné 
spousty nákladních aut, děl, 
pontonů a osobních aut. 
Ve stodolách, kůlnách aj. 
bylo zase plno koní, sklady 
střeliva a výbušnin. Pro 
koně nemělo vojsko dosta-
tek píce, a proto se bralo 
majitelů, co se dalo a nikdo 
se nestaral o to, čím bude on 
sám až do nové úrody krmit, 
kdo mu ukradené nahradí. 

stěhovali se ke známým, 
schovávali šatstvo, prá-
dlo, peřiny, cenné před-
měty, zakopávali je nebo 
je i zazdívali, zejména ve 
sklepích, s koňmi a povozy 
se stěhovali do lesů, neboť 
jim je Němci brali bezohled-
ně na přípřeže a mnohé již 
ani nevrátili. Každý hleděl 
zachránit, co se dalo, každý 
byl plný starostí, co přijde 
a jak to přečká. Za večerů 
po západu slunce vycházeli 
vesničané na Vápenky nebo 
na jiná vyvýšená místa a 
pozorovali planoucí ohně 
způsobené bombardováním 
nebo blížící se frontou.“
Zápis pokračuje: „Koncem 
dubna a začátkem května 
veškerý civilní život mimo 
dům úplně přestal. Na ces-
tách nebylo kromě vojska 
vidět žádné civilisty. Dělnic-
ké autobusy přestaly jezdit, 
továrny přestaly pracovat, 
každý se jen schovával….“
Fronta se od 29. dubna neza-
držitelně blížila. Po silnicích 
projížděly německé trans-
porty. Kronika také kriticky 
zmiňuje uspořádání lampió-
nového průvodu, dle názoru 
pisatele mělo za následek 
vyhlášení výjimečného stavu.
„Ve čtvrtek 3. května se 
přiblížili Rusové k Rychati-
cím  a v pátek večer vnikli až 
ku císařské silnici . Dělo-
střelectvo stálo u Krnalovic, 
naproti tomu zaujali  Němci 
velmi výhodné obranné 

V té době měly koně vojáků 
tak strašný hlad, že úplně 
zhlodaly dřeva a desky 
stodolách, kůlnách aj. Celé 
spousty koní v této době 
pošly. Vojáci je jednoduše 
vytáhli na pole a tam je 
nechali ležet.  Po jejich od-
chodu se musely obce samy 
postarat o jejich zakopání. 
Již několik týdnů před osvo-
bozením farnosti projížděly 
nejen po císařské silnici, 
nýbrž i po okresních cestách 
od Místku, Mor. Ostravy, 
Frýdlantu n/O. aj. téměř 
nepřetržitě nekonečné řady 
evakuovaných Slováků 
ve službách maďarských 
německých grófů a různých 
trénů  - všechno směrem 
Nový Jičín - Štramberk. V té 
době přešla uvedenými 
obcemi velká stáda hovězí-
ho dobytka evakuovaného 
z velkostatků ze Slezska 
(Radvance) i z východní 
Moravy (ze Staříče, Rychal-
tic a Hukvald). Všechen ten 
dobytek byl hnán přes Val. 
Meziříčí na Kroměřířsko, 
Kojetínsko a Hradišťsko. 
To byla již také doba, kdy 
jsme skoro nepřetržitě 
slyšeli silné dunění děl 
postupující Rudé armády 
k Mor. Ostravě a Frýdku. 
Všechno obyvatelstvo žilo 
ve strachu, každý se zabý-
val myšlenkou, jak nás to 
postihne. Lidé si hledali 
kryty, upravovali sklepy 
k obývání, a kde jich neměli, 
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pozice jednak v Jungových 
Vápenkách, pak v Dolním 
Sklenově těžké tanky mezi 
stromy na zahradě u rolníka 
Tichavského, ve vrbině na 
kamenci  naproti Jalůvko-
vému  gruntu a u Lysové 
zahrady. Mimoto si zřídili 
pozorovatelnu na věži zdej-
šího kostela. Krásný rozhled 
z této věže do celého kraje 
jim dával možnost odtud 
říditi obranu a docilovati 
velmi přesné zásahy a tím 
zdržeti postup Rusů skoro o 
celých 36 hodin.
Teprve kolem čtvrté hodi-
ny odpoledne v sobotu asi 
přišli Rusové na to, že na 
věži kostela je pozorovatel-
na a zapálili jej zápalnými 
pumami. 
Před vniknutím Němců do 
kostela byl tento uzavřen, 
ale němečtí vojáci bezohled-
ně si otevřeli dveře ručním 
granátem, vylezli až do 
horní části věže (do lucerny) 
a tam si zřídili pozorova-
telnu a zavedli telefonické 
vedení se shora uvedenými 
dělostřeleckými pozicemi a 
řídili boj.“
Rychaltická farní kronika na 
dalších stránkách popisuje 

vyhoření kostela. „Na kostele 
shořela střecha, obě věže 
spadly, zničeny byly věžní 
hodiny, také schody. Pa-
mátný zvon z roku 1506 se 
roztavil, velký lustr v chrá-
mové lodi spadl a rozbil 
se. Poškozen byl prostor 
nad sakristií, shořely tam 
ukryté matriční knihy. Také 
kostelní věci. Několikadenní 
déšť úplně promáčel strop 
kostela. Okamžitě se začalo 
s opravami: „Prvním dnem, 
kdy se začalo pracovat, byl 
14. květen. Říkalo se: ještě 
se kouřilo z rychaltického 
kostela a už se na něm pra-
covalo.“ 
Farní kronika zaznamena-
la seznamy občanů, kteří 
jakýmkoli způsobem při-
spěli k velmi rychlé obnově 
kostela.
Zajímavé jsou i záznamy ve 
školních kronikách, kde uči-
telé zapsali, co bylo zapotřebí 
po ukončení války udělat, 
by se mohli žáci zase v klidu 
učit.

Z obecní kroniky obce Sklenov 
a farní kroniky Rychaltice 

vybrala a zpracovala
Karla Klečková

... Dělostře-
lectvo stálo 
u Krnalovic, 
naproti tomu 
zaujali  Němci 
velmi výhod-
né obranné 
pozice jednak 
v Jungových 
Vápenkách, 
pak v Dol-
ním Sklenově 
těžké tanky 
mezi stromy 
na zahradě 
u rolníka Ti-
chavského, ve 
vrbině na ka-
menci  naproti 
Jalůvkovému  
gruntu a u 
Lysové zahra-
dy. Mimoto si 
zřídili pozo-
rovatelnu na 
věži zdejšího 
kostela. ...



Iva Bittová
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Fond Janáčkovy Hukvaldy vás srdečně zve na letošní XIX. ročník 
Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy. Celkem 
jedenadvacet hudebních produkcí, v nichž budou účinkovat reno-
movaní domácí i zahraniční umělci a umělecká tělesa – Emil Viklický, 
Iva Bittová, Michaela Fukačová, Kateřina Chroboková, Carl Petersson, 
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers, Zemlinského kvarteto, Mu-
sica Bohemica, Janáčkova filharmonie Ostrava, Státní opera Banská 
Bystrica nebo Velcí Donští Kozáci – to vše a mnohem víc nabízí letos 
svým návštěvníkům hukvaldský festival ve dnech od 21. června do 22. 
července, a to jak na Hukvaldech, tak v Rychalticích, ve Frýdku-Místku a 
v Sanatoriích Klimkovice.
Organizátor festivalu, Fond Janáčkovy Hukvaldy, nabízí hukvaldským 
občanům mimořádnou výhodu v tom, že mohou veškeré koncerty, 
pořádané v rámci festivalu v letním amfiteátru hukvaldské obory, 
navštívit zdarma. Stačí jen prokazatelný doklad o místě bydliště a vaše 
cesta za mimořádnými hudebními zážitky může být volná! Tato výhoda 
se však týká pouze amfiteátru. Těšíme se na vaši návštěvu a věříme, že 
vás program letošního Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovy 
Hukvaldy opět osloví. 
Více podrobností najdete na stránkách Fondu Janáčkovy Hukvaldy 
www.janackovyhukvaldy.cz.  

Bohdana Rywiková,
předsedkyně Fondu Janáčkovy Hukvaldy  

HUDEBNÍ POZVÁNKA:
Na Hukvaldy za uměním
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Mateřská škola na Hukvaldech

Při rozhovorech s přáteli a známými, kteří již 
jsou sami rodiči, se často v hovoru dostane-
me k tématu mateřské školky našich ratolestí. 
Rodiče volí pro děti různé typy mateřských 
školek, státní, soukromé, firemní či jazykové, 
většinou podle možností, jaké se nabíze-
jí v jejich místě bydliště. Společně si pak 
vyměňujeme zkušenosti a dojmy právě z „té 
naší“ mateřské školky. Když začnu já vyjme-
novávat všechny akce, kroužky, kurzy atd., jež 
probíhají v naší školce, mí známí se většinou 
nestačí divit, protože jejich školky nic tako-
vého nenabízejí. Když pak ještě slyším, že 
někteří místní rodiče mají k hukvaldské školce 
neustále nějaké výhrady, mám neodvratnou 
potřebu se k tomu vyjádřit. Jsem přesvěd-
čena o tom, že pro většinu rodičů dětí, které 
do školky chodily či chodí, to nebude nic 
nového, ale zároveň vím, že jsou tu také 
ostatní občané naší obce a rodiče budoucích 
předškolních dětí, a proto bych ráda nastínila, 
jak to právě v té naší školce vypadá.
Mateřská škola funguje v rámci Základní 
školy Leoše Janáčka na Hukvaldech, což je 
již samo o sobě jasnou výhodou, neboť pro 
děti pak není přechod do vyššího stupně 
vzdělávání téměř žádný problém, prostě jen 
začnou chodit do jiné šatny a třídy. Navíc při 
svém pobytu ve školce se běžně setkávají se 
svými staršími spolužáky a vidí, že tito musí 
dodržovat určitá pravidla, jako je zvonění, 
přestávky, atd. 
Děti jsou rozděleny do tří oddělení, přičemž 
dvě jsou smíšená (Motýlci, Krtečci) a jedno je 
předškolní (Veverky). Vidím to jako skvělé ře-
šení, neboť starší děti mají již mnohem vyšší 
nároky a také jiné zájmy a pobyt ve školce jim 
slouží především jako příprava na školní do-
cházku. A děti v mladších, smíšených třídách 
si zase víc hrají a tolerantní systém je přizpů-
soben jejich potřebám. 

Dětí je ve školce víc než dost a vedení školy 
musí každoročně řešit problém, kam je všech-
ny dát a jak přesvědčit úřady, že se všech těch 
více než 60 dětí do tří tříd klidně vejde. Takže 
hra „škatulata, hejbejte se“ je v naší školce již 
v podstatě tradicí, naštěstí vždy s kladným 
výsledkem, byť samozřejmě nelze vyhovět 
všem.
Tým učitelek pod vedením zástupkyně ředi-
telky školy PaedDr. Vladimíry Nevludové se 
dětem ovšem věnuje také při mnoha škol-
ních, ale i mimoškolních aktivitách, k nimž již 
neodmyslitelně patří například:
Dětský karneval, který se koná vždy někte-
rou sobotu během plesové sezóny. Bohatý 
program probíhá pod vedením klaunů a děti 
plní nejrůznější disciplíny, hrají si, soutěží, 
tančí. Nemůže chybět tombola a spousta 
sladkostí a dobrot nejen pro děti, ale i pro 
rodiče.
Broučkiáda, tradiční podzimní akce, během 
níž se děti převlečené za broučky, berušky, 
motýlky a jiný hmyz vydávají s rodiči na cestu 
plnou úkolů, které když splní, tak je na konci 
čeká pohádkový strom plný dobrot. 
Jízda zručnosti, která umožní dětem po 
splnění úkolů a projetí trasy na nejrůznějších 
dopravních prostředcích získat první řidičský 
průkaz.
Sobotní vycházky starších dětí a rodičů do 
obory a okolních luhů a hájů.
Mikulášská besídka, kdy děti vystupují 
v sále školy s připraveným pásmem, které se 
svými učitelkami pilně nacvičují vždy celý 
měsíc. Na jejich vystoupení se těší všichni ro-
diče, ale také příbuzní a kamarádi, což je vidět 
z neustále se zvyšující návštěvnosti.
Lyžařský kurz, který probíhá většinou v úno-
ru od pondělí do pátku v lyžařském areálu 
Bílá, kde se děti seznamují se základy lyžová-
ní, hrají si, absolvují spoustu zábavných disci-
plín a nakonec v pátek proběhnou společné 
závody, kterých se jako diváci účastní i rodiče.
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Plavání ve fryčovském bazénu, kam děti jezdí 
po dobu pěti týdnů vždy jednou týdně ráno 
autobusem a v poledne se vracejí do školky. 
Ve vodě dovádějí, jezdí na skluzavce a záro-
veň se učí nebát se vody a plavat. „Mokré“ 
vysvědčení a medaile pro každého účastníka 
je samozřejmostí.
Škola v přírodě neboli týdenní pobyt dětí 
na Bílé, kde se děti poprvé dostanou „mimo 
dosah“ rodičů a stráví čas jen se svými spolu-
žáky a učitelkami. Je to pro ně dobrodružství, 
na které se těší dlouho dopředu a za zmínku 
rozhodně stojí, že za celou dobu konání 
pobytu nemuselo být ani jedno dítě „vráceno 
rodičům“, protože by odloučení nezvládlo.
Školní kroužky – Malý Lašánek, Skřítci (eko-
logická výchova), Šikulka (dramaticko-tvořivý 
kroužek), logopedie, výuka angličtiny – kde 
se děti učí spoustě nových věcí. 
Ve výčtu aktivit, které pro naše děti uči-
telky z místní mateřské školy připravují, 
bych mohla pokračovat a zmínit návštěvu 
knihovny, vycházky po Hukvaldech, ukázky 
canisterapie, výpravy za zvířátky, pravidelná 
divadelní představení, velikonoční radovánky, 
Den Země, olympiádu u příležitosti Dne Dětí, 
pasování předškoláků na školáky, školní výlet 
a tak dále.
Další věcí, na kterou bych nerada zapomně-
la, je také to, že se mateřská školka i přes 
omezené prostorové a finanční možnosti 
neustále snaží dětem přinášet něco nového, 
ať už to jsou tradiční vánoční nadílky, kdy děti 
ve všech třech odděleních vždy dostanou 
spoustu nových hraček, nebo nová herna – 
tělocvična s nářadím, která pro děti vznikla 
v přízemí budovy ZŠ. A už teď se mohou děti 
těšit na nové venkovní hřiště, jehož výstavba 
se díky dotaci, kterou získala Obec Hukval-
dy, uskuteční během několika následujících 
měsíců. 
Neoddiskutovatelnou výhodou zejména pro 
zaměstnané rodiče je to, že se po dohodě 

s rodiči, učitelkami, vedením školy a Obcí 
Hukvaldy jako zřizovatelem školy podařilo 
rozjet prázdninový provoz mateřské školky, 
což znamená, že naše děti mohou školku 
navštěvovat i v době jarních prázdnin, po-
loletních prázdnin, velikonočních prázdnin 
a zejména pak první dva týdny o letních 
prázdninách. A letos navíc ještě za výrazně 
ztížených podmínek, neboť budova školy prá-
vě prochází rekonstrukcí, během níž se mění 
okna, zatepluje se celá budova a opravuje se 
kotelna.
Co říci na závěr? Já mohu dodat jediné, že 
naše děti do naší školky chodí moc rády, 
našly si v ní spoustu kamarádů, mají rády paní 
učitelky, doma s rozzářeným úsměvem na 
tváři vypráví o spoustě zážitků a někdy se ani 
nestačíme divit, co všechno se ve školce nau-
čily. Takže nezbývá než celému kolektivu MŠ 
poděkovat a popřát jim krásné, byť o prázdni-
nový provoz zkrácené letní prázdniny.

S přispěním Alexandry Rekové napsala
Kateřina Eliášová.  
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Family Open

Po zahájení tenisové sezóny a prvním neofi-
ciálním tzv. vaječinovém turnaji (viz. komen-
tář na www.tenishukvaldy.cz) proběhl dne 
26. 5. 2012 první z open turnajů, a to turnaj 
rodinných párů. Podle účasti byly stanoveny 
dvě kategorie: mužských čtyřher a smíšených 
čtyřher (do mužských čtyřher se přihlásila i 
dvojice Jitka Janošková a Jirka Škorvánek).
Turnaj rozehrálo celkem 11 dvojic (4 mužské 
+ 7 smíšených).
V mužských čtyřhrách potvrdili papírové 
předpoklady Šplíchalovi. Vyhráli všechny zá-
pasy a i když se nevyvarovali slabších chvilek, 
dokázali své zápasy dotáhnout do vítězného 
konce. Zejména zápas se Solanskými, kteří 
skončili na druhém místě, nabídl pěknou 
podívanou s mnoha tvrdými a přesnými 
výměnami na obou stranách. Na třetím místě 
skončila Jitka Janošková s Jirkou Škorvánkem, 
přičemž musíme pochválit  ukázkovou a oku 
lahodící hru Jitky Janoškové. Musíme pochvá-
lit i zkušené matadory Petra Vondru s Mirkem 
Šimonem. Dokázali bodovat v každém zápase 
a svou účastí rozhodně přispěli ke zdaru celé 
akce.
Ve smíšených čtyřhrách šli trpělivě za vítěz-

stvím manželé Honzíkovi. Ukázali se z celého 
pole jako nejvyrovnanější pár, bez výrazné 
slabiny a i oni všechny své zápasy proměnili 
ve vítězství. Za nimi se řadilo několik dvojic, 
které si rovněž činily ambice na přední umís-
tění. Zejména Strakošovi, Kučovi a Kovalovi 
sváděli napínavé a nelítostné souboje a 
zařadili se na přední příčky. Zde již byla vidět 
nevyrovnanost výkonů a je zajímavé, že ve 
většině případů se silnější z dvojice přizpůso-
bil hře svého spoluhráče (což tento mnohdy 
nelibě nesl a v rodinné atmosféře se začaly 
řešit sportovní spory).
Rodiný turnaj se neobešel ani bez rodinných 
příslušníků. Středem pozornosti byli zejména 
ti nejmenší, Sára a Erika Solanské, Danielka 
Honzíková, Rišánek Bernatský a Kubíček 
Šplíchal. Ostatní si pochvalovali pěkné počasí, 
pěkný areál, nové šatny atd.      
Za velmi dobrou organizaci je nutné poděko-
vat zejména Libuši Štrakošové, jež byla hlav-
ním pořadatelem turnaje, brigádníkům, kteří 
dokázali připravit a upravit kurty po zimní 
přestávce do prvotřídní kondice, sponzorům 
a všem zúčastněným. I když účast byla slušná, 
je tenisový oddíl připraven na zajištění a 
organizaci turnaje s mnohem větším počtem 
účastníku. Turnajů podobných tomuto bude 
ještě dost, a tak srdečně zveme všechny 
příznivce tenisu. Přijďte si zahrát, podívat se a 
hlavně pobavit se…
Sportu zdar a tenisu zvlášť.

více na www.tenishukvaldy.cz
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Pejsci a přestupkový zákon

Jelikož se v naší vesnici stále velmi často se-
tkáváme s volně pobíhajícími psy, chtěla bych 
majitele na příkladech upozornit na některá 
úskalí a problémy, které jim mohou jejich 
čtyřnozí miláčci způsobit.
Pejsci, psi, hafani. Neuběhne den, abyste 
nějakého nepotkali. Možná dokonce máte 
jednoho doma. A jaká je s nimi dřina. Jako 
s dítětem. Chtějí péči, lásku, trpělivost a jsou 
to naše zlatíčka. Jenže chápe to i naše okolí? 
Co je vlastně naše zákonná povinnost a jak je 

to s přestupkovým zákonem?
Začněme od obecné deklarace, a tou je pro-
hlášení, že pes je věc a vy jste jeho majitelé, 
vlastníci. A jak říká Listina základních práv 
a svobod, vlastnictví zavazuje, což je hlavní 
myšlenka, kterou by měl každý páníček mít 
na paměti.
Nejčastěji je to vidět na veřejném pořádku, 
kdy v přestupkovém zákoně je tento upraven 
v § 47. Zde pod písmenem d) naleznete skut-
kovou podstatu, která určuje, že přestupku se 
dopustí ten, kdo znečistí veřejné prostranství. 
Samozřejmě to neznamená, že za hromádku, 
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která zůstane po vašem odchodu na chodní-
ku, tedy za znečištění veřejného prostranství, 
může váš pejsek, který ji udělal, ale odpověd-
ný bude ten, kdo konat měl a nekonal, tedy 
vy jako osoba, která hromádku měla uklidit, 
ale nějak se jí prostě nechtělo.
Dalším přestupkem podle § 49 může být 
i zranění, které váš pes může zapříčinit. 
Z praxe je možno poukázat na případ, kdy 
byl úmysl prokázán, a to když majitel řekl 
svému psovi: „Trhej!“ a ještě poukázal na 
osobu následně postiženou přestupkem, a 
které vznikla naštvaným psem předmětná 
újma na zdraví. Příkladem může být i zavi-
nění zranění z nedbalosti, kdy majitel ví, že 
mu často jeho pes utíká dírou v plotě, kterou 
neopraví v přesvědčení, že pes se vždy vrátí 
a nemůže nikdy nikomu nic udělat. Jenže 
zrovna naneštěstí se pes zakousnul do ruky 
sousedce odhánějícího ho od slepic a ta pak 
byla na pár dní omezena v běžném způsobu 
života. V tomto případě podle § 49 se majitel 
psa dopustil přestupku tím, že z nedbalosti 
ublížil na zdraví.
Dále bych chtěla poukázat na veterinární 
zákon, který ukládá chovateli psa povinnost 
zajistit, aby byl pes ve stáří od 3 do 6 měsí-
ců a poté vždy jednou za rok očkován proti 
vzteklině. U psa, který poranil člověka, navíc 
platí povinnost neprodleně zajistit veterinární 
vyšetření.
Každá osoba, která chová psa nebo je jeho 
vůdcem, odpovídá za chování psa a sama 
musí určit, zda je pes nebezpečný svému oko-
lí a tedy má-li být veden na vodítku anebo 
má-li mít náhubek. Řešit a sankcionovat lze 
až napadení psem. Potom nastává odpověd-
nost vlastníka psa nebo chovatele, a to buď 
v oblasti veterinární tedy správně-právní, 
nebo v rovině trestně-právní, např. za ublížení 
na zdraví.
Bohužel žádný právní předpis neupravuje 
pohyb psů na veřejnosti, ale vlastník či cho-

vatel je povinen dodržovat obecná pravidla 
stanovená např. občanským zákoníkem.
Při přepravě psa v hromadné dopravě osob je 
povinen vlastník dodržovat pokyny stano-
vené v přepravním řádu pro určitý druh pře-
pravy – opatřit pejska náhubkem a vést jej na 
vodítku, v případě malých psů tyto převážet 
ve schránce. Pokud nejsou dodrženy pod-
mínky stanovené v přepravním řádu, bude 
pes z dopravy vyloučen a majiteli lze uložit 
smluvní pokutu.
K problematice volného pobíhání psů na ve-
řejných prostranstvích se také vztahuje zákon 
na ochranu zvířat proti týrání, kde se uvádí: 
„Nikdo nesmí zvíře opustit s úmyslem se ho 
zbavit nebo jej vyhnat. Za opuštění zvířete se 
nepovažuje vypuštění zvířete do jeho přiro-
zeného prostředí, pokud je vhodné z hlediska 
stavu zvířete a podmínek prostředí. Jestliže se 
dotyčné osobě prokáže úmysl se psa zbavit 
nebo ho vyhnat, dopouští se přestupku na 
úseku ochrany zvířat proti týrání.“
Na závěr bych chtěla poukázat na vzájemné 
porozumění lidí a jasná pravidla mezi nimi, 
protože to je ta nejlepší cesta, jak se dá dojít 
k bezproblémovému občanskému soužití, 
které je přijatelné pro všechny pejskaře i pro 
ty, kteří pejsky jen tolerují.

Ivana Hrčková, místostarostka
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Spotřebitelská poradna

Neuspěli jste s reklamací zboží? Chcete odstoupit od nevýhodné smlouvy? Přišlo 
vám podezřelé vyúčtování za telefon? Nebo si jen nejste jisti, jaká práva jako spo-
třebitel máte?

Občanské sdružení spotřebitelů TEST spotřebitelům nabízí své bezplatné 
poradenské služby:

Právní poradenství z oblasti spotřebitelského práva (reklamace, nedodání zboží 
v termínu, poškození oděvu v čistírně, předváděcí akce, ubytování v hotelu nižší 
kategorie, vysoké vyúčtování za energie, podmínky pojistných, úvěrových a lea-
singových smluv a jiné) na telefonní lince a přes elektronickou poradnu. Poraden-
ství je zdarma, v případě telefonní linky se platí pouze cena běžného hovoru.  

Telefonní linka: 299 149 009, Provozní doba: Po – Pá 9 – 17 hod

Elektronická poradna: www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna

Databázi nebezpečných výrobků volně zpřístupněnou na webových stránkách 
www.nebezpecnevyrobky.cz s možností si zvolit pravidelné zasílání nových infor-
mací k vybrané kategorii výrobků

Vzory - vybrané vzory právních listin a podání vypracované pro konkrétní účel 
(volně ke stažení na webových stránkách www.dtest.cz)

Elektronické příručky: např. Informační brožura o marketingových prakti-
kách prodejců na předváděcích akcích určená zejména seniorům

web: http://www.dtest.cz/

Dozvíte se, jak postupovat při reklamaci a vrácení zboží, co dělat s nebezpečným 
výrobkem,  jak odstoupit od smlouvy uzavřené na předváděcích akcích či přes 
internet, jaká práva máte, když si vezmete spotřebitelský úvěr a mnoho dalšího.

Spotřebitelská poradna časopisu dTest je tu pro vás.
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přehled: škola

Návštěva Galerie Antonína Kroči

V pondělí 28. května 2012 žáci 8. a 9. ročníku navštívili Galerii Antonína Kroči. Pan Kroča byl 
velice vstřícný a provedl nás svým ateliérem. Viděli jsme spoustu portrétů a obrazů květin 
malovaných olejovými barvami. Také tam bylo k vidění spousta soch. Byla to velmi krásná ex-
kurze a díky tomuto zážitku žák 9. ročníku Rostislav Bujnošek, náš školní umělec, dostal nápad 
uspořádat svou vlastní výstavu u nás ve škole.
Výstava prací Rostislava Bujnoška
Výstava obsahovala obrazy, portréty, náčrty a skici, na kterých se objevily některé známé osob-
nosti (50 Cent nebo Lady Gaga).
Objevuje se zde i několik vlastních módních návrhů. Výstava pro žáky školy se konala 1. 6. 
2012, pro veřejnost byla přístupná od 4. 6. do 10. 6. 2012. 
Přejeme Rosťovi do dalšího života hodně úspěchů v jeho tvorbě i studiu. 

Blanka Lančová a Hedvika Jurková

Projektový den – Jiří Trnka – malíř a ilustrátor

Stalo se tradicí, že začátkem dubna učitelé ZŠ organizují pro děti akci nazvanou Noc s Ander-
senem. V letošním roce jsme se rozhodli provést změnu a v rámci vyučování jsme pro žáky 1. 
stupně připravili projektový den. Co všechno na děti čekalo? Snad vám napoví slohová práce, 
kterou napsala Štěpánka Nevludová z 5. ročníku:
Projektový den byl zaměřen na podporu čtenářské gramotnosti. Věnován byl Jiřímu Trnkovi – 
ilustrátorovi dětských knih a filmů. A jak takový den vypadal?
Všechno začalo úplně normálně. Byl pátek 30. března a my jsme šli do školy. Jen aktovka byla o 
něco lehčí. Byla tam jen svačina, pouzdro a pár drobností.
V první vyučovací hodině se celý první stupeň schází v 6. třídě. Sledovali jsme prezentaci, která 
byla věnována Jiřímu Trnkovi.
Pak jsme byli rozděleni do tří skupin a obcházeli tři stanoviště. Na první zastávce děti sledovaly 
film Zahrada, který ilustroval Jiří Trnka. Druhá skupina vyráběla lampičky a vybarvovala obráz-
ky. Na třetím stanovišti jsme si povídali o knihách, které Jiří Trnka ilustroval. Z knih, které jsme 
si přinesli, jsme četli ukázky.
Krásně prožité dopoledne jsme zakončili obědem.
Výstupy z projektového dne – obrázky, výrobky, ale hlavně další zážitky dětí, vyjádřené kresba-
mi, krátkými větami či dlouhým vyprávěním, si můžete prohlédnout na nástěnce v 1. patře ZŠ.
A co říci na závěr? Na rozdíl od Noci s Andersenem se do projektového dne zapojili všichni žáci 
z 1. stupně. V pátek se spokojeně vraceli ze školy domů a cestou si povídali, co se komu nejvíce 
líbilo. 

                                                                                                Mgr. Lenka Stiborková
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Předškolní plavání

Na předškolní plavání se přihlásilo celkem 32 dětí. Proto jsme děti rozdělili na dvě skupiny – na 
starší a mladší. Jezdili jsme vždy v pondělí (ti starší) a ve čtvrtek (mladší). Starší skupinu měla 
paní plavčice Gabriela Kleinová a mladší paní Zuzana Jagrová. Začali jsme 23. dubna a po-
slední plavání děti měly 24. května 2012. Děti se naučily nebát se vody, potápěly se (koukaly 
na vodníka), jezdily na skluzavce, „čistily“ bazén, učily se základům plavání a využily i vodních 
atrakcí jako je vodopád či bubliny. Děti chodily z plavání sice unavené, ale vždy s úsměvem a 
plny dojmů a zážitků.

Romana Pavlíková

Informace Obecní knihovny při Základní a Mateřské škole Leoše Janáčka 
Hukvaldy, p. o.

Ve čtvrtek 24. 5. 2012 proběhlo tradiční setkání čtenářů u příležitosti vyhodnocení akce „Čte-
nář roku 2011“. Každoročně jsou vyhodnocováni čtenáři, kteří jsou pravidelnými návštěvníky 
knihovny. Při výběru těchto čtenářů přihlížím k počtu výpůjček a k jejich včasnému vrácení.
Za rok 2011 bylo vybráno 10 čtenářů, z toho 5 mládež do 15 let a 5 dospělých.
Touto cestou vyjadřuji pochvalu: Nikol Poskerové, Miriam Mynářové, Tereze Ermisové, Martinu 
Petříčkovi a Denise Pajurkové.
Z řad dospělých: paní Ludmile Štolfové, paní Alici Zigové, paní Květě Křenkové, paní Janě Valo-
vé a paní Marii Mikušové.  
Po oficiálním zahájení a přivítání pozvaných hostů, kterými byli starosta obce Mgr. Luděk Buj-
nošek, zástupce ředitelky školy Mgr. Martin Křenek a paní Stanislava Fojtíková, byla jmenova-
ným čtenářům předána kniha a pamětní list. Po oficiální části proběhla beseda se zaměřením 
na provoz knihovny. Přítomní ve svých vystoupeních projevili spokojenost nejen s výběrem 
knižních titulů, s otevírací dobou knihovny, ale také s přístupem knihovnice ke čtenářům.
K datu 24. 5. 2012 je zatím registrováno 240 čtenářů. Z toho mládež do 15 let tvoří 50 %. 
Všem zúčastněným děkuji za plodnou besedu, která v příjemném prostředí předsálí společen-
ského sálu při ZŠ a MŠ L. Janáčka Hukvaldy proběhla.

Svatava Hrabovská, knihovnice

Informace Základní školy a Mateřské školy Leoše Janáčka Hukvaldy, p. o.

K zápisu do 1. ročníku Základní školy a Mateřské školy Leoše Janáčka Hukvaldy se dostavilo 16 
dětí, 2 děti budou mít odklad školní docházky o jeden rok. Ve školním roce 2011/2012 ukončí 
školní docházku v 9. ročníku 18 žáků. Sedm žáků bylo přijato na víceletá gymnázia (3 z 5. a 4 ze 
7. ročníku). K 16. 5. 2012 činí počet žáků, kteří by měli navštěvovat základní školu ve školním 
roce 2012/2013, celkem 145. Od školního roku 2012/2013 bude muset být zřizovatelem, 
v souladu se školským zákonem (561/2004Sb., § 23), udělena výjimka z počtu žáků a zřizovatel 
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bude muset hradit zvýšené náklady na vzdělávání.         
K zápisu do mateřské školy se dostavilo 30 dětí. Kapacita mateřské školy (62 dětí) umožňuje 
pro školní rok 2012/2013 přijetí pouze 14 dětí. Protože se jedná většinou o děti dvouleté nebo 
je maminka na mateřské dovolené s druhým dítětem, lze dopředu těžko odhadnout, kolik dětí 
se k zápisu dostaví. Jednáme s obcí o navýšení kapacity mateřské školy. O navýšení kapacity 
žádá Ministerstvo školství prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje zřizova-
tel školy (obec Hukvaldy) se souhlasným stanoviskem Krajské hygienické stanice. Své prostory 
musí uvolnit základní škola a musí dojít k některým stavebním úpravám, aby prostory vyho-
vovaly předpisům. Spolu s vedením obce podnikáme všechny kroky, aby k navýšení kapacity 
mohlo dojít v co nejkratším termínu.
V přiloženém grafu uvádím přibližný nárůst počtu dětí v mateřské škole a následně i žáků v zá-
kladní škole v průběhu dalších šesti let. Počty budou ovlivňovat víceletá gymnázia, přistěho-
vání a odstěhování dětí apod.). Pro naši školu i pro obecní rozpočet je to optimistická vyhlídka. 

Z grafu vyplývá, že bude nutno od školního roku 2013/2014 navýšit také kapacitu školní 
družiny, ze současných 50 na 60 žáků. Toto navýšení nepředstavuje pro obec zvýšené náklady 
na pracovníky, pouze jednorázově na prostředky provozní. Musí dojít k určitým úpravám ve 
třídách, kde bude družina umístěna.

 Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy
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Z  jednání Rady obce Hukvaldy
Rada obce Hukvaldy na své 26. schůzi dne 15. února 2012 projednávala doporučení hodnotící 
komise na investiční akci „Rekonstrukce zdroje tepla ZŠ a MŠ L. Janáčka na Hukvaldech“.  Zadá-
vací dokumentaci na tuto akci si vyzvedlo 20 firem, výběrového řízení se nakonec zúčastnilo 
12 firem, předpokládaná hodnota zakázky byla 1 900 000,- Kč bez DPH. Na základě dopo-
ručení hodnotící komise byla k realizaci díla vybrána firma Jurečka heating, s. r. o. , za cenu 
1 255 000,- Kč bez DPH.  V současnosti je podepsána smlouva o dílo a samotná realizace díla 
začne počátkem měsíce června 2012.
Dalším úkolem, který RO řešila, byla příprava podkladů pro rozhodnutí o vyhlášení konkurzu 
na ředitele Základní školy a Mateřské školy na Hukvaldech.  Konkurzu, který proběhl podle 
předepsaných pravidel dne 23. 4. 2012, se zúčastnily dvě uchazečky. Rozhodnutím konkurzní 
komise byla jednomyslně doporučena do funkce ředitelky ZŠ Mgr. Alena Lévová, následně 
byla do této funkce jmenována RO dne 30. 4. 2012.
Na základě žádostí a požadavků od občanů k zajištění větší bezpečnosti v obci RO uložila pro-
jednání umístění nových dopravních značek s pracovníky Magistrátu města Frýdek-Místek a 
Dopravního inspektorátu Policie České republiky. Po projednání na místě samém byla podána 
písemná žádost, která byla v měsíci květnu schválena a v současnosti byla vybrána certifiko-
vaná firma, která umístění dopravních značek provede. Celková hodnota zakázky bude téměř 
60 000,- Kč.
RO dále schválila zajištění dalších sběrných nádob na sběr plastů a skla ke hřbitovu v Rychalti-
cích, aby měli občané i tady možnost třídit odpad ze hřbitova.
Dne 1. 3. 2012 se konala 27. schůze RO, kdy probíhalo výběrové řízení na zpracování energetic-
kého auditu a kompletní projektové dokumentace na Energetické úspory objektu Janáčkovy 
školy. Byla vybrána firma ASA EXPERT za částku 186 840,- Kč. Jelikož ve schváleném rozpočtu 
obce máme částku 150 000,- Kč, tak do této zakázky zatím nepůjdeme a budeme hledat jiná, 
úspornější řešení, která budou spočívat ve výměně kotlů a namontování  termostatických 
ventilů tak, aby bylo dosaženo úsporného využití tepla v jednotlivých částech budovy.
Z důvodu neposkytnutí dotace na vybavení kabin v areálu TJ Sokol Hukvaldy, o kterou jsme 
žádali prostřednictvím MAS Pobeskydí v částce 400 000,- Kč, požádala TJ o poskytnutí příspěv-
ku z rozpočtu obce v částce do 100 000,- Kč na zařízení – šatní skříňky, stoly, pračku, televizi, 
zabezpečovací zařízení.  RO tento požadavek schválila.
Na 28. schůzi RO dne 14. 3. 2012 byl schválen výběr technického dozoru investora na akci „Za-
teplení a výměna oken ZŠ a MŠ L. Janáčka na Hukvaldech“. Tuto práci bude během realizace 
akce vykonávat Ing. arch. Rybka.
Na 29. schůzi RO dne 21. 3. 2012 bylo schváleno zpřístupnění Krnalovické pěšinky nezbytným 
ořezáním stromů a větví, které bylo ihned provedeno našimi pracovníky. Dalším úkolem z RO 
bylo oslovení tří firem na akci „Zvýšení bezpečnosti občanů v obci Hukvaldy“, na kterou jsme 
dostali dotaci v částce 254 000,- Kč v rámci IV. výzvy, 5. Fiche, kterou vyhlásila MAS Pobeskydí 
v Programu rozvoje venkova. V současnosti je vybrána firma Empesort z Valašského Meziříčí, 
která 4 zařízení na měření rychlosti v jednotlivých částech obce nainstalovala během měsíce 
června 2012 za částku 249 680,- Kč bez  DPH. 
Dále RO schválila vymalování Domu s pečovatelskou službou a Obřadní síně na hřbitově v Ry-
chalticích v měsíci červnu. Na tyto práce byla vybrána firma pana Radomíra Holečka z Rychaltic.

přehled: obec
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Dne 16. 4. 2012 na 30. schůzi byl RO uložen úkol požádat Ministerstvo školství a tělovýchovy 
o vydání souhlasu s ukončením školního roku 2011 – 2012 k 15. 6. 2012 z důvodu zahájení 
přípravy stavebních prací na „Zateplení školy a výměny oken na budově Základní školy L. Ja-
náčka“ s tím, že poslední dva týdny zůstane v provozu Mateřská škola a Školní družina, MŠ pak 
zůstane otevřená ještě první dva prázdninové týdny. Žádost byla na ministerstvu schválena, 
takže provoz školy bude ukončen v pondělí 18. 6. 2012 předáním vysvědčení.
RO dále schválila smlouvu o neprovádění stavebních prací kolem krajské silnice, která vede od 
hotelu Hukvaldy směrem na Hájov z důvodu brzké opravy této vozovky, která je v havarijním 
stavu.
Projednávala se také oprava hasičské zbrojnice v Rychalticích, kde v důsledku zvýšené vlh-
kosti neustále dochází k opadávání zdiva a v zimě pak k vysokým nákladům na topení, jelikož 
budova se musí více vytápět.  RO doporučila nechat zpracovat cenové nabídky na opravu. Byla 
vybrána firma Jana Kosy. Oprava bude spočívat v podřezání zdiva,  oklepání vnitřní omítky, 
venkovního soklu, provedení nové sanační omítky a zhotovení nového soklu a zároveň se 
opraví celá fasáda. Celkové náklady na tuto akci dosáhnou cca 89 000,- Kč.
Další žádostí, tentokrát hukvaldských hasičů byla výměna dveří na hasičské zbrojnici na Huk-
valdech, kdy RO vybrala firmu Durman za částku 21 647,- Kč vč. DPH
Na své 31. schůzi dne 30. 4. 2012 RO vybrala firmu pana Josefa Kabáta, která provede výměnu 
dřevěné podlahy a zábradlí v amfiteátru v oboře za částku 85 000,- Kč. 
Dále RO schválila firmu Hřiště z Brna k realizaci akce „Dopis Ježíškovi“, na kterou jsme začátkem 
roku 2012 žádali o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj, tato dotace nám byla v květnu 
přiznána a výsledkem bude nové oplocené dětské hřiště při vjezdu do areálu základní školy L. 
Janáčka, které bude postaveno podle moderních trendů z akátového dřeva během letošních 
školních prázdnin.
V měsíci březnu provedli naši pracovníci na základě rozhodnutí  RO vyřezání tújí na hřbitově v 
Rychalticích, které velkou měrou zasahovaly do prostor hrobů v urnovém háji. Tím se ale od-
kryla hřbitovní zídka, která se ukázala ve velmi špatném stavu, proto RO rozhodla o vysprávce, 
kterou nechala schválit členy Zastupitelstva obce a majitelem farnosti Rychaltice v zastoupení 
pana faráře Jędrzejského.  Na tuto akci vybrala RO opět místní firmu pana Jana Kosy, v součas-
nosti je už oprava před finálním dokončením.
Již v loňském roce bylo v rozpočtu obce schváleno rozšíření parkovacích míst u Domu s pe-
čovatelskou službou. Vloni k realizaci nedošlo z důvodu nutnosti přeložky sítí, jejíž cena by 
překročila samotnou částku, která byla na vybudování parkoviště určena. Zažádali jsme znovu 
o územní souhlas s tím, že místo 7 stání zde bude jen 5 míst a k přeložce nebude muset dojít. 
RO na realizaci, která by měla proběhnout v měsíci červnu, vybrala z pěti nabídek firmu Jinstav 
za cenu 51 592,- Kč.
RO schválila přijetí účelové neinvestiční dotace, která byla určená na proplacení nouzových 
opatření a opatření nutných k obnovení základních funkcí poškozeného majetku a území 
v důsledku škod během povodní v roce 2010, kdy došlo na chatovišti k sesuvu půdy a obec 
musela nechat postavit gabionovou zídku. Požádali jsme Krajský úřad o dotaci, která nám byla 
schválena, a do rozpočtu obce přijdou zpět veškeré náklady ve výši 183 334,- Kč.

Ing. Ivana Hrčková, místostarostka
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Stav OIIS – TKR HUKVALDY

Od posledního sdělení uplynuly dva měsíce, které byly vyplněny dalšími přípravnými pracemi 
na spuštění plnohodnotného vysílání DVB-C v kabelovém rozvodu. Poskytovatel konektivity, 
firma Miramo Albrechtičky, ve spolupráci s provozovatelem OIIS Hukvaldy firmou 4M Rožnov 
za tímto účelem zmodernizoval Hlavní stanici a doplnil tuto o novou technologii DVB-C. 
V současnosti probíhá testování kvality přenosu nově nainstalovaných digitálních programů 
SD i HD na hlavní stanici v Albrechtičkách. Po ukončení testování bude vpuštěn nový digitální 
signál do systému OIIS Hukvaldy. 
O tomto kroku budete včas informováni prostřednictvím Infokanálu INFO HUKVALDY.   
Rovněž bylo ukončeno testování nových digitálních SET TOP BOXŮ DVB-C HD, které budou 
potřebovat zájemci o digitální příjem, kteří vlastní starší typy televizorů bez digitálního tuneru 
DVB-C. 
Nový SET TOP BOX je jednotunerový STB HD MPEG4 PVR; 
Nový STB je možné připojit k televizoru přes konektor HDMI nebo SCART;
Umožňuje USB PVR (nahrávání na externí USB disk nebo flash);
Umožňuje nahrávat pořady s předem nastaveného časového plánu;
Umožňuje prohlížení obrázků a videí z externího USB zařízení;
Umožňuje TXT, EPG, …;
Cena nového STB bude 2 200,- Kč (cena včetně DPH 20 %);
Informace o prodeji STB bude rovněž zveřejněna prostřednictvím Infokanálu INFO HUKVALDY.
Nový STB doplněný dekódovací kartou, nebo u moderních plochých televizorů dekodér 
– CAM MODUL s dekódovací kartou – umožní uživatelům platícím filmovou nabídku HBO 
příjem digitálních zakódovaných programů HBO, HBO2, HBO COMEDY, HBO HD, CINEMAX, 
CINEMAX2.
Do konce roku bude spuštěna další služba – balíčky HD programů sestavené z nabídky, ve kte-
ré si jednotlivé HD programy bude moci uživatel zvolit sám. Podmínkou příjmu těchto balíčků 
bude buď moderní televizor s DVB-C doplněný CAM modulem s dekódovací kartou nebo u 
starších televizorů SET TOP BOX s dekódovací kartou.  
O všech nových krocích budete včas informováni prostřednictvím Infokanálu INFOHUKVALDY.

Zpětný odběr elektrozařízení

Po velkoobjemovém odpadu patří vyřazené elektrozařízení mezi nejčastěji odevzdávané od-
pady při mobilním sběru a svozu objemných a nebezpečných odpadů v obci Hukvaldy.  Jedná 
se především o vyřazené chladničky, mrazničky, televizory, monitory, mikrovlnné trouby, 
počítače, tiskárny, vysavače, pračky, videorekordéry, zářivky aj.
Obec Hukvaldy zajišťuje prostřednictvím Frýdecké skládky, a. s. , předání vyřazených elektric-
kých a elektronických zařízení v režimu zpětného odběru oprávněným firmám (Elektrowin,  
Asekol,  Ekolamp, Ekobat), které se starají o konečné zpracování a recyklaci těchto spotřebičů. 
Při odběru elektrozařízení je velmi důležité, aby odevzdávané spotřebiče byly kompletní. Po-
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kud dojde k jejich jakékoli neodborné demontáži, již se nejedná o zařízení, které jsou odebírá-
ny v režimu zpětného odběru, ale o odpady a v některých případech i o odpady nebezpečné 
(např. ledničky bez motoru).  Demontované elektrozařízení je následně odebíráno v režimu 
odpadů, což v nemalé míře ovlivní celkové náklady na zajištění odstranění odpadů v naší obci.  
Kompletní vysloužilé domácí elektrospotřebiče mohou občané obce Hukvaldy odevzdat 
zdarma v označených sběrných dvorech, v rámci mobilních svozů (na jaře a na podzim) anebo 
přímo v prodejnách „vyměnit starý za nový“ při nákupu modernějšího pomocníka. Celoročně 
mohou občané odevzdávat kompletní nepotřebná elektrozařízení na sběrném dvoře „Collo 
louky“ vedle hypermarketu TESCO nebo na Panských Nových Dvorech ve Frýdku-Místku.

Ing. Ivana Hrčková, místostarostka  
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inzerce/příspěvky neprošly redakční úpravou
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inzerce/příspěvky neprošly redakční úpravou
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inzerce/příspěvky neprošly redakční úpravou



fo
to

: S
va

to
pl

uk
 L

év



Uzávěrka příštího čísla Hukvaldského občasníku je 26. srpna 2012.
Termín uzávěrky pro příspěvky občanů a reklamu, které nejsou redakcí upravovány, je 31. srpna 2012.

Veškeré příspěvky zasílejte na adresu: mistostarosta@ihukvaldy.cz.
Prosím, řiďte se při psaní a zasílání příspěvků pokyny pro autory článků.

Hukvaldský občasník číslo 3/2012 vyjde kolem 15. září 2012.


