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starosta Luděk Bujnošek
místostarostka Ivana Hrčková
a všichni pracovníci Obecního úřadu na Hukvaldech.
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi opět přispět slovem starosty.
Nejdříve bych se rád vrátil zhruba o 2 měsíce zpět, kdy probíhaly volby do obecních
zastupitelstev. V některých obcích je vše při
starém, jinde si voliči vyžádali změnu. O to
větší mám radost z důvěry, kterou jste nám
dali svými hlasy. Vaše podpora nás zavazuje dále pokračovat v práci, kterou jsme
začali. Budeme i nadále usilovat o to, aby
se nám v naši obci dobře žilo. Rádi si vyslechneme všechny vaše názory a podněty
a odpovíme na vaše dotazy.
Nejčastější otázky, které dostávám se
týkají výstavby kanalizace. Od posledního
vydání občasníku práce opět o nějaký kus
pokročily. V některých úsecích probíhají

MJ

Revizní ks
šachty
Stoky

Kanalizační
přípojky

416,00

množství
celkem
376,00

bez problémů, jinde s menšími, ale i většími zádrheli. Komplikace někde způsobilo skalnaté podloží, jinde velké množství
spodní vody nebo nestabilní propustky
v místech křížení potoků s místní komunikací. Ale bohužel musím říct, že zbytečné
komplikace způsobuje i jedna z realizačních ﬁrem. Jedná se hlavně o sjízdnost
a průjezdnost komunikací, nepořádek
na staveništi a nedodržování sjednaných
termínů nápravy námi nahlášených nedostatků. Práce v letošním roce budou ukončeny k 19. 12. 2014 a pokračovat budou
podle počasí po novém roce. Co se udělalo
a co zbývá udělat přehledně ukazuje následující tabulka.
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Jedná se o údaje ke konci měsíce října.
V současnosti je kompletně položeno
sběrné potrubí pod krajskou komunikací,
zde však ještě nejsou zhotoveny všechny
přípojky. Realizovat se budou až na jaře.
Z místních komunikací není hotová už jen
stoka A.31, což je „malá strana“ na Hukvaldech. Realizovat se začne ještě letos.
Dále chybí v Dolním Sklenově a na Hukvaldech propojit některé stoky s hlavním
sběračem v krajské komunikaci. Jedná se
o stoky A.26 (u pana Hodináře), A.24 (u
pana Kuboše), A.25 (u pana Lanče) a propojení pod mlýnským náhonem na stoce
A u pana Kovala. Dále chybí propojit stoku A.26.1 (ulice k panu Větřilovi) se stokou A.26 a realizovat protlak pod dvěma
potoky na stoce A.25 u veteriny paní Lančové. Všechny tyto krátké úseky se budou
realizovat na jaře. Následně bude probíhat
asfaltování místních komunikací a komunikace krajské.
Začátkem příštího roku je ještě v plánu
opravit propustek pod točnou na Horním
Sklenově. Betonové prefabrikáty, které
budou použity na stavbu propustku jsou
již uloženy na travnaté ploše vedle autobusové zastávky. Současný propustek v délce
cca 10 m je tvořen kamennou klenbou.
Kameny jsou jen naskládány na sebe bez
pojiva a bez základů. Při snaze propustek
podkopat a uložit kanalizační potrubí, došlo ke zborcení daného úseku. Technický
stav celého propustku je velmi špatný.

Výsledky komunálních voleb v obci
Hukvaldy
Komunální volby se v celé České republice
konaly ve dnech 10.10. - 11.10.2014. Celková volební účast dosáhla v ČR 44,46 %.
V obci Hukvaldy pak byla celková volební účast 62,44% - k volbám přišlo 1029
4

V této chvíli je průtočnost zajištěna provizorně potrubím 2x300 mm. Z důvodu
zajištění dostatečného průtočného množství vody, a únosnosti, byla pro opravu
vybrána varianta s použitím výše zmíněných prefabrikátu obdélníkového průřezu
o rozměrech 146 x 82 cm (š x v) a délce
240 cm (budou použity 4 ks) Součástí
stavby bude i nové zábradlí, odpovídající
současným normám.
Na některých už zaasfaltovaných místních komunikacích jste určitě zaregistrovali některá špatně uložená víka kanalizačních šachet, případně jiné nedostatky.
Tyto závady budou odstraněny na jaře.
Jednou z těchto závad je i špatně odvodněná ulice v Rychalticích u autobusové
zastávky Dvůr. V místě napojení na hlavní cestu se při dešti tvoří přes celou šířku
cesty velká kaluž. Asfalt bude v potřebném
úseku odfrézován a položen znovu tak,
aby voda vtékala do přilehlé vpustě dešťové kanalizace. V některých částech nebyla dodržena původní šířka komunikace.
Dané úseky budou zaasfaltovány. Na jaře
budou taky probíhat terénní úpravy na pozemcích dotčených stavbou.
Celá stavba kanalizace, včetně všech přípojek, oprav komunikací musí být dokončena do konce května 2015 a připravena
ke kolaudaci.
Luděk Bujnošek

z možných 1648 voličů. Ve volebním
okrsku číslo 1 (Hukvaldy, Horní Sklenov)
přišlo volit 60,84% oprávněných voličů,
ve volebním okrsku číslo 2 (Dolní Sklenov, Rychaltice) to bylo 63,47%. Celkem
o přízeň voličů bojovalo 90 kandidátů rozmístěných na šesti kandidátních listinách.
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Nejstaršímu kandidátovi bylo 76 let, nejmladšímu 21.
Volby v obci Hukvaldy dopadly takto:
1. Hukvaldy 20+10 – 41,43%, 7 mandátů.
2. Občané pro obec 2014 - 2018
– 14,6%, 2 mandáty.
3. ČSSD – 14,42%, 2 mandáty.
4. KDU-ČSL – 12,89%, 2 mandáty.
5. KSČM – 9,59%, 1 mandát.
6. ODS – 7,05%, 1 mandát.
Zvoleni byli tito kandidáti:

tomto zasedání byl do funkce starosty
zvolen Mgr. Luděk Bujnošek (Hukvaldy 20+10, 10 hlasů) a místostarostkou
se stala Ing. Ivana Hrčková (Občané pro
obec 2014-2018, 13 hlasů).
Do Rady obce Hukvaldy byli zvoleni:
Ing. Petr Laník (Hukvaldy 20+10)
– 11 hlasů.
Jiří Sedlář (KSČM)
– 9 hlasů.
Mgr. Kateřina Eliášová (Hukvaldy 20+10)
– 10 hlasů.

2. Mgr. Alena Lévová – 522 hlasů.

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva
se volili rovněž členové ﬁnančního a kontrolního výboru.

3. Ing. Ivana Hrčková – 471 hlasů.

Finanční výbor byl zvolen v tomto složení:

4. Mgr. Ida Klosíková – 434 hlasů.
5. Ing. Petr Laník – 431 hlasů.

Mgr. Ida Klosíková – předsedkyně FV
– 11 hlasů.

6. MUDr. Jan Vicher, ml. – 414 hlasů.

Dagmar Blahutová – 12 hlasů.

7. Alexandra Reková – 389 hlasů.

Ing. Ivo Dienelt – 11 hlasů.

8. Mgr. Kateřina Eliášová – 387 hlasů.

Pavel Reisig – 11 hlasů.

9. Ing. Lukáš Strakoš – 317 hlasů.

Ing. Marta Szopová – 11 hlasů.

10. Ing. Antonín Petratur – 206 hlasů.

Do kontrolního výboru byli zvoleni:

11. Bc. Jan Sasín – 197 hlasů.

Bc. Ivana Kapsiová – předsedkyně KV
– 10 hlasů.

1. Mgr. Luděk Bujnošek – 634 hlasů.

12. Bc. Ivana Kapsiová – 197 hlasů.
13. Jiří Sedlář – 192 hlasů.
14. Ing. Luděk Žáček – 189 hlasů.
15. Petr Sobotík – 119 hlasů.
V zastupitelstvu je 9 zastupitelů, kteří
v něm pracovali i v minulém volebním období, 6 zastupitelů bylo zvoleno nově. Nejmladšímu členovi zastupitelstva je 32 let,
nejstaršímu 71 let. Věkový průměr zvolených zastupitelů je 47,86 let.
Dne 3.11.2014 se konalo ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva. Na

Petr Axmann – 11 hlasů.
Bc. Jan Sasín – 12 hlasů.
Ing. Mgr. Zuzana Slaná – 11 hlasů.
Ing. Lukáš Strakoš – 13 hlasů.

Ivo Dienelt
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Vážení čtenáři,
rada Obce Hukvaldy schválila na svém
prvním zasedání dne 10.11.2014 redakční radu Hukvaldského občasníku ve složení:

Nová redakční rada Občasníku se těší
na spolupráci se všemi přispěvateli, kteří
budou zasílat příspěvky týkající se aktuálního dění v naší obci.

Mgr.Luděk Bujnošek, Ing.Ivo Dienelt,
Ing.Ivana Hrčková, Ing.Svatopluk Lév,
Mgr.Ing.Zuzana Slaná a Karel Šlosar.

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE HUKVALDY.
Od minulého vydání Hukvaldského
občasníku se Rada obce sešla 8.9.,22.9.
a 6.10, a pak po ustavujícím jednání zastupitelstva v novém složení ve dnech
10.11., 19.11. a 24.11.2014. Novými členy Rady obce Hukvaldy se stali Ing.Petr
Laník, Mgr. Kateřina Eliášová a Jiří Sedlář, starosta a místostarosta, kteří jsou ze
zákona automaticky členové RO zůstali
stejní – Mgr. Luděk Bujnošek a Ing. Ivana
Hrčková.

Rada obce také rozhodla o zhotovení
stolních kalendářů na rok 2015, které dostanou naši občané do svých domácností
zdarma, zhotovitelem je tiskárna Kleinwachter z Frýdku-Místku za částku 61 Kč
za kus, celkem bude vyrobeno 800 kusů
kalendářů.

Mezi nejdůležitější rozhodnutí RO patřilo uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
České republiky ve výši 1.057.690,80 Kč
na akci „Kompostéry pro občany obce
Hukvaldy“.

Dále RO schválila uzavření smlouvy
o dílo s ﬁrmou AWT Rekultivace z Havířova-Horní Suché na rekultivaci skládky
TDO za cenu 9.863.728,20 Kč vč. DPH

Dalšími body bylo schválení poskytnutí
ﬁnančního daru z rozpočtu obce Hukvaldy
na rok 2014 ve výši 1000,- Kč na činnost
záchranné stanici ZO ČSOP Nový Jičín,
Bartošovice 146, 1000,- Kč, na činnost
Střední škole, Základní škole a Mateřské
škole
Frýdek-Místek, p.o. Pionýrů 2352 také
1000,- Kč na činnost Žirafě, 5000,- Kč na
činnost oddílu Junák- svaz skautů a skautek ČR, kde máme své členy, 10.000,- Kč
na činnost společnosti Podané ruce, o.s.
Projekt OSA.
6

Rada obce dále rozhodla z důvodu přeplněnosti nádob na papír na některých
stanovištích o navýšení počtu nádob z 19
kusů na 22 kusů s účinností od 1.1.2015

Rada obce se zabývala výběrem nabídek
na realizaci zakázek a vybrala tyto nejvýhodnější:
- na provedení opravy sněhových zábran
a eternitu na střeše v rodném domě Leoše
Janáčka ﬁrmu Střechy Ewerest z Palkovic
za cenu 37.100,- Kč bez DPH.
- zhotovitele betonových žlabů kolem
místní komunikace na Horním Sklenově
za cenu 71.947,-Kč, opravu odvodnění v
hukvaldském dvoře za cenu 59.182,-Kč
včetně DPH, opravu odvodnění místní komunikace v Rychalticích u č.p.108 za cenu
21.303,-Kč včetně DHP, opravu odvodně-
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ní místní komunikace u č.p. 94 Hukvaldy Mičanovi za cenu 105.676,-Kč včetně
DPH, odvodnění místní komunikace
v Rychalticích „Dráhy“ za cenu 84.700,-Kč
včetně DPH ﬁrmu Jan Slabý z Brušperka
- zhotovitele projektové dokumentace
„Rekonstrukce mostu ev.č. HU-M-04 přes
řeku
Ondřejnici v obci Hukvaldy, část Rychaltice ﬁrmu PROJECT WORK, Studénka
za cenu 196.988,- Kč včetně DPH.

- zpracovatele žádosti o dotaci na vybudování chodníku pro pěší Rychaltice
–Dolní Sklenov ﬁrmu INNOVA za cenu
30.250,-Kč včetně DPH.
- dodavatele radiostanic pro zásahové
hasičské jednotky ﬁrmu HANEL z Pardubic za cenu 25.780,- Kč.
- zakoupení 88 kusů indikátorů spotřeby tepla do bytů v Domě s pečovatelskou
službou od ﬁrmy ENBRA z Havířova za
425,-Kč za kus bez DPH.

-zpracovatele projektové dokumentace
na akci „ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy – Rekonstrukce sociálního zařízení–3.
část, ﬁrmu ASA Expert z Ostravy za cenu
49.900,- Kč bez DPH.

Rada obce dále uložila:

-zpracovatelem studie proveditelnosti
na akci „Odborné učebny ve 4.NP Základní školy a Mateřské školy L. Janáčka
Hukvaldy“ ﬁrmu Projekty statika, Frýdek-Místek, za cenu 79.000,- Kč, není plátce
DPH

- zpracovat a podat žádost o dotaci
z Programu obnovy kulturních památek
a památkově chráněných nemovitostí
v Moravskoslezské kraji na rok 2015 na
Obnovu fasády a přístavku v rodném
domě Leoše Janáčka na Hukvaldech, č.p.
40

-dodavatelem díla „Náhradní výsadba stromů v obci Hukvaldy“ ﬁrmu Ivan
Tachezy, Ostrava za cenu 745.768,68
vč. DPH.
-zhotovitele opravy zídky mlýnského náhonu v Dolním Sklenově mezi rodinnými
domky pana Valy a pana Kantora ﬁrmu
Josefa Kazíka za cenu 119. 000,-Kč včetně
DPH.
- zhotovitele opravy poškozené podlahy
v kanceláři a kuchyňce Fondu Janáčkovy
Hukvaldy ﬁrmu Františka Řeháčka za celkovou cenu 28.640,-Kč bez DPH.
- zpracovatele žádosti o dotaci z ROP
Moravskoslezsko – 4.1.Rozvoj venkova,
na rozšíření školního hřiště v areálu Základní a Mateřské školy Hukvaldy ﬁrmu
INNOVA za cenu 30.250,-Kč včetně DPH

- zahájit realizaci Naučné stezky v obci
Hukvaldy dle návrhu a rozpočtu předloženého členy Klubu českých turistů při TJ
Sokol Hukvaldy v částce 50.000,-Kč.

- podat žádost o dotaci z ROP Moravskoslezsko – 4.1 Rozvoj venkova na rozšíření školního hřiště v areálu Základní
škola a Mateřské školy Hukvaldy
- připravit podklady k podání žádosti
o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj „
Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci Hukvaldy“
Rada obce se také 19.11.2014 mimořádně sešla kvůli rozhodnutí o přijetí dotace.
V loňském roce jsme požádali o dotaci
z Programu obnovy kulturních památek
a památkově chráněných nemovitostí
v Moravskoslezském kraji na rok 2014 na
Výměnu oken v rodném domě Leoše Janáčka na Hukvaldech, která nám nebyla
přiznána, ale byli jsme zařazeni mezi ná7
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hradníky. Nakonec v rozpočtu MSK zůstaly nevyčerpané ﬁnanční prostředky, takže
nám byla nabídnuta částka 85.200,-Kč na

částečnou úhradu nákladů na akci, kterou
jsme již realizovali.
Ivana Hrčková

KALENDÁŘ NA ROK 2015
Stolní kalendáře, které jsme nechali vyrobit jako dárek
pro každou domácnost naší obce na rok 2015 si můžete
vyzvednout v podatelně Obecního úřadu na Hukvaldech
u paní Pavly Kovalové.

NÁVOD PRO OBČANA: CO MÁM DĚLAT, KDYŽ SI
MĚNÍM ADRESU TRVALÉHO POBYTU?
Zpracoval: Správa základních registrů a Ministerstvo vnitra ČR
Praha – srpen 2014
Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?
Už od poloviny roku 2012 se můžete
spolehnout na tzv. základní registry, které
zajišťují, že už nemusíte obíhat všechny
úřady a hlásit změnu na každém úřadě
zvlášť. Většina úřadů si data, která potřebuje, předává díky registrům mezi sebou
automaticky.
Následujícím textem nás provede Jan
Novák.
První krok – místně příslušný obecní úřad.
Jan Novák se přestěhoval. Jeho první
zastávkou je obecní úřad v místě nového
trvalého pobytu. Vyplní tam a podepíše
přihlašovací lístek k trvalému pobytu.
Předloží platný občanský průkaz a doklad, který ho opravňuje užívat byt nebo
dům (např. výpis z katastru nemovitostí,
8

kupní smlouvu, nájemní smlouvu) anebo
úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby (např. Majitele nemovitosti) o
souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu a opět doklad, který to dokazuje (např. výpis z katastru nemovitostí).
Úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje v
případě, že oprávněná osoba potvrdí svůj
souhlas na přihlašovacím tiskopisu přímo
na úřadu a předloží i doklad o oprávněnosti užívání bytu či domu.
Katastrální úřad
Na katastrální úřad nemusí Jan Novák
nic oznamovat. Data si tento úřad aktualizuje automaticky. Správnost nové adresy
je možné ověřit na veřejném portále Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v sekci „Nahlížení do katastru nemovitostí“ http://nahlizenidokn.cuzk.cz/.
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Zdravotní pojišťovna.
I když jsou k základním registrům připojeny všechny tuzemské zdravotní pojišťovny, stále však platí pro Jana Nováka oznamovací povinnost dle zákona o veřejném
zdravotním pojištění. Musí tedy do 30 dnů
od přestěhování tuto změnu své pojišťovně oznámit bez ohledu na to, zda pojišťovna provede změnu sama.
Finanční úřad
Všechny ﬁnanční úřady jsou k základním
registrům napojeny. Dejte ale pozor na to,
že ﬁnanční úřady rozlišují, zda v daňovém
řízení je daňový subjekt (v našem případě
Jan Novák) registrován či nikoliv. Pokud
Jan Novák není registrován, postupuje
ﬁnanční úřad podle daňového řádu. Tedy
původně místně příslušný ﬁnanční úřad
zašle Janu Novákovi oznámení o změně místní příslušnosti (uvede, u kterého
územního pracoviště příslušného ﬁnančního úřadu bude uložen jeho daňový spis).
Pokud se však jedná o registrovaný daňový subjekt, vydá ﬁnanční úřad rozhodnutí
o stanovení data konce místní příslušnosti
a teprve tímto datem, tedy dnem výslovně
uvedeným v tomto rozhodnutí, přechází
místní příslušnost na ﬁnanční úřad podle
nové adresy trvalého pobytu.
Řidičský průkaz a registr vozidel.
Řidičský průkaz:
Pokud Jan Novák mění adresu trvalého
pobytu v rámci jedné obce, nemá povinnost tuto změnu oznamovat.
Jestli se však Jan Novák stěhuje z jedné
obce do druhé (v praxi častější případ),
musí tuto změnu nahlásit do pěti pracovních dnů na příslušném obecním úřadu
obce s rozšířenou působností tam, kam se
přestěhoval. Za změnu údajů v řidičském
průkaze zaplatí správní poplatek ve výši
padesáti korun.

Registr vozidel:
Jestli Jan Novák vlastní automobil, bude
ho čekat také cesta na registr vozidel
a v případě stěhování do jiného kraje
i výměna registračních značek. Změnu je
potřeba nahlásit nejpozději do 10 pracovních dnů od doby změny adresy trvalého
pobytu. Na správní poplatek si opět přichystá padesát korun. Následně bude vydáno nové osvědčení o registraci vozidla.
Při stěhování na území jiného kraje
obdrží i nové registrační značky s danou
krajskou příslušností. Správní poplatky činí 100 Kč (50 Kč za změnu pobytu
a 50 Kč za změnu registrační značky).
Samotné vydání registračních značek je
pak zdarma.
Úřad práce.
V oblasti státní sociální podpory (rodičovský příspěvek; přídavek na dítě; příspěvek na bydlení; porodné; pohřebné;
dávky pěstounské péče; dávky pro osoby
se zdravotním postižením atd.) získávají úřady práce údaje automaticky – vše si
zkontrolují a evidují sami.
Jestliže jde ale o další agendy (pomoc
v hmotné nouzi; podporu v nezaměstnanosti apod.), tam má z technických důvodů Jan Novák povinnost nahlásit změnu
příslušnému kontaktnímu pracovišti úřadu práce.
Živnostenský úřad.
Živnostenskému úřadu nemusí Jan Novák, pokud podniká, žádnou změnu hlásit. Správnost nové adresy si může Jan
Novák ověřit na veřejném portálu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky – http://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJFND.
Česká správa sociálního zabezpečení.
V případě, že Jan Novák pobírá důchod,
musí změnu nahlásit sám. Způsob hlášení
9
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změny u příjemců důchodu závisí na způsobu výplaty důchodu, tj. zda v hotovosti
na pobočce pošty nebo na účet u peněžního ústavu.
1. Jan Novák pobírá důchod na poště

denou adresu ČSSZ (s tím, že do adresy
připíše Oddělení výplat důchodů v oblasti
mezinárodních důchodových agend),
nebo na výše uvedený e-mail či datovou
schránku.

Pokud Janu Novákovi ČSSZ vyplácí
důchod prostřednictvím pošty, změnu
nahlásí na kterékoli poště, která převede
výplatu důchodu na poštu v novém místě
trvalého pobytu a následně změnu adresy
ohlásí ČSSZ.

Další instituce, kam Jan Novák musí
zatím změnu trvalého pobytu hlásit.

2. Jan Novák pobírá důchod na účet
u banky

• banky (či jiné ﬁnanční společnosti, kde
má Jan Novák např. úvěr),

Změnu musí Jan Novák nahlásit sám –
třeba formou vlastnoručně podepsaného
dopisu, v němž uvede svoje rodné číslo
a novou adresu trvalého pobytu. Ten musí
poslat na adresu ČSSZ, Křížová 25, Praha 5, 225 08. Je možné však také použít
formulář, který je k dispozici na webových
stránkách ČSSZ a také na okresních správách sociálního zabezpečení.

• dodavatele elektrické energie,

Oznámení o změně je možné poslat též
v elektronické podobě podepsaným uznávaným elektronickým podpisem na adresu
e-podatelny: posta@cssz.cz nebo datovou
zprávou přes informační systém datových
schránek do datové schránky ČSSZ: ID
49kaiq3.
Jestli Jan Novák pobírá důchod a bydlí
v cizině, musí oznámit změnu adresy buďto písemnou formou vlastnoručně podepsaného dopisu, který zašle na výše uveNáhradní výsadba
V souvislosti s výstavbou rychlostní komunikace R48 bylo na území naší obce vykáceno velké množství stromů a náhradou
za to poskytlo Ředitelství silnic a dálnic ﬁnanční částku na náhradní výsadbu, která
proběhla ve dvou etapách.
10

Jan Novák musí změnu i nadále ohlašovat
především nestátním (komerčním) subjektům.
Jde především o:

• plynárny,
• komerční pojišťovny, u kterých má pojistku,
• ošetřujícího lékaře, zubaře,
• zaměstnavatele či školu,
• poštu (v případě SIPO, placení televizních a rozhlasových poplatků),
• telefonního operátora, atd.
Připravujeme možnost, že i komerční
subjekty budou napojeny na základní registry a občanům se tak v případě změny
adresy trvalého pobytu zase o něco zjednoduší komunikace nejenom s orgány
státní správy, ale rovněž i s komerčními
subjekty.

V první etapě byla upravena alej podél
komunikace vedoucí od hotelu Hukvaldy
do Drážek a vysázeny stromy v Rychalticích za bývalým kulturním domem.
V rámci druhé etapy výsadby vznikla nová
alej podél nedávno vybudované náhradní
cesty mezi poli z Rychaltic do Krnalovic,
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kterou tvoří 150 kusů jeřábu obecného
a 81 kusů švestek a třešní a dále byly umístěny 3 kusy jedlí korejských, 3 kusy jedlí
Normandských a 7 kusů jedlí obrovských

do zahrady kolem základní školy na Hukvaldech za celkovou částku 745.769,-Kč
včetně DPH.
Ivana Hrčková

Okénko: Dotazy občanů

je třeba velice dobře zvážit i všechny negativní důsledky, které to přinese. Jedná
se např. o zvýšení hlučnosti, nebezpečí
úrazu pro cyklisty, problémy při zimní
údržbě, v případě celoplošného retardéru (asfaltový, přes celou šířku vozovky)
je potřeba vyřešit jeho osvětlení, odvodnění atd.

Člen redakční rady Hukvaldského občasníku Karel Šlosar obcházel občany dolní části Rychaltic a společně diskutovali
nad různými tématy a z toho vyplynuly
dotazy na vedení obce. Co občany nejvíce
zajímalo? Na otázky odpověděl starosta
Luděk Bujnošek:
Jak to vypadá s možností vybudování
chodníku podél hlavní cesty od rychaltického viaduktu směrem k Fryčovicím?
V současné době je zpracovaná projektová dokumentace na výstavbu chodníku od
mostu v Dolním Sklenově (esíčko) po č.p.
103 (Rožnovští) v Rychalticích, čeká se na
potřebná povolení. Do konce ledna roku
2015 bude schváleno územní rozhodnutí
a s takto připravenou dokumentací můžeme žádat o případně vyhlášené dotační
tituly. Máme předběžné zprávy, že na jaře
bude vyhlášen dotační titul z ROP (regionální operační program) na podporu
bezpečnosti. Nedokážu v této chvíli říct,
kdy by se se stavbou chodníku v případě
získání dotace mohlo začít. Jestli už příští
rok nebo až v roce 2016.
Můžeme nějakým způsobem zpomalit
některá velmi rychle jedoucí vozidla
od Hájova na staré cestě? Jedná se o
místní komunikaci 2. třídy. Při vjezdu do
Rychaltic od Hájova maximální rychlost
upravuje značka označující obec a dále
značka upravující rychlost na 30 km/
hod.
Ale přiznejme si, že vše záleží na ukázněnosti řidičů. Další možností je umístění retardérů. Toto řešení je možné, ale

Další věc, kterou lidé na konci Rychaltic
řeší, jsou záplavy. Jsme schopni řešit orbu okolních polí nebo případnou opravu koryta potoka? Jedná se
o vodní tok, který je ve správě Povodí Odry
s.p. Úpravu koryta je nutno řešit s nimi.
Byla poslána oﬁciální žádost s nabídkou
pomoci při jednání s majiteli dotčených
pozemků, přes které potok teče. Podobnou
situaci také řešíme v Dolním Sklenově Dolnosklenovský potok, kde jsou správcem
toku Lesy ČR, a byla podána žádost na stabilizaci koryta. Podmínkou pro provedení
úprav koryta, je prodej dotčených pozemků
Lesům ČR a zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Pokud jediný z majitelů pozemků nebude s prodejem
za nabídnutou cenu souhlasit, bude celá
akce zmařena. Zatím nevíme, jak se k naší
žádosti postaví Povodí Odry a čím podmíní
případné úpravy.
S tím tak trochu souvisí i pomalu se
rozpadající most na „Juřeňáku“. Jak se
dá řešit tato hrozba a komu ten most patří? Tento most je v majetku obce a veškeré náklady spojené s opravou ponese obec.
V plánu je odborné posouzení stavu mostu a zpracování návrhu na opravu a pak
11

HUKVALDSKÝ ŽďēĂƐŶşŬ
dle ﬁnančních možností obce naplánovat
opravu. V roce 2011 jsme nechali takto
posoudit 6 mostů přes řeku Ondřejnici,
které jsou v majetku obce. Na základě
těchto prohlídek řešíme postupně podle
míry poškození jejich opravy. V loňském
roce proběhla oprava mostu u Košiců,
oprava podpěr mostu u Štefka, na kterém
chystáme celkovou výměnu mostní konstrukce za cca 2,5 mil Kč.
Jsou nějaké možnosti na vybudování
cyklostezky přes naši obec? Otázkou vybudování cyklostezky přes obec se zatím
asi nikdo nezabýval. Myslím, že v tomto případě zatím nikdo neřešil nějakou
celkovou koncepci cyklostezek, které by
mohly obcí procházek a to i v souvislosti s napojením na okolní obce. Přes obec
vedou po místních komunikacích pouze
cyklotrasy. Je nutno si položit otázku kde

Kompostéry pro občany Hukvald
Na podzim roku 2013 byl vyhlášen dotační titul v rámci Operačního programu
Životní prostředí 2007-2013, prioritní
osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady
a odstraňování starých ekologických zátěží, oblast podpory 4.1., s cílem zavedení
separace biologicky rozložitelných odpadů, které vznikají v domácnostech. Rada
obce proto dala souhlas k podání žádosti a po zdlouhavém více než půlročním

cyklostezky případně vybudovat a zda je to
vůbec reálné z hlediska majetkových vztahů. Zatím jediná studie a záměr vybudovat cyklostezku z Krnalovic do Rychaltic
se zastavil právě na souhlasech majitelů
dotčených pozemků.
Můžeme něco udělat s vyvěrající vodou u pana Jiřího Šlosara, která jim
ničí cestu, hlavně v zimním období?
Určitě se dá něco dělat. Podobné situace už jsme řešili na dvou místech v obci.
V místě vyvěrající vody jsme nechali umístit drenážní hadice, které jsme svedli do
nejbližší dešťové kanalizace nebo potoka.
Zatím to funguje.

procesu posuzování žádosti byla ﬁnanční
podpora naší obci přiznána a mohli jsme
vyhlásit výběrové řízení na dodavatele,

které vyhrála s nejlepší nabídkou ﬁrma
ELKOPLAST. Bylo zakoupeno 500 kusů
kompostérů, které získali občané Hukvald na pět let do výpůjčky zdarma a po
uplynutí této doby přejdou kompostéry do
jejich vlastnictví. Jedinou podmínkou je,
že kompostéry výpůjčitel během této doby
nesmí prodat a poskytovatel dotace může
12
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kdykoliv udělat kontrolu na místě. Kompostéry jsme vydávali ve třech termínech,
přičemž v tom prvním bylo vydáno více
než 350 kusů.

Celkové výdaje na pořízení kompostérů byly 1 176 725,-Kč, z toho dotace

Jak správně třídit odpady - aneb opakování je matkou moudrosti
V naší obci máme zavedený sběr separovaného odpadu. Každoročně jsou obce
hodnoceny a oceňovány podle efektivity
třídění, v roce 2010 jsme obsadili 8. místo,
v roce 2012 krásné
4. místo, za které jsme dostali do všech
našich domácností sadu třídících tašek,
v roce 2013 pak 12. Místo, ale za rok 2014
jsme klesli na 29. místo. V kategorii od
1 000 do 5 000 obyvatel, kam spadáme,
bylo hodnoceno 119 obcí.
Třídění odpadu je výhodné nejen z ekologického hlediska, neboť recyklací šetříme primární přírodní zdroje, ale také
z hlediska ekonomického, kdy snižuje
množství směsného komunálního odpadu
odváženého na skládku a navíc na základě
smlouvy o zpětném odběru se společností
EKOKOM získává obce do svého rozpočtu ﬁnanční prostředky, které pak zpětně
pokrývají platby za svoz. Správným a
důsledným tříděním ovlivňujeme i výši

1 057 690,80 Kč, podíl z obecního rozpočtu 119 034,-Kč.
Přestože jsme mnohokrát oslovovali
naše občany prostřednictvím webových
stránek, Facebooku, kabelové televize
i Hukvaldského občasníku, mnozí tuto
možnost prostě nezaznamenali a nyní,
kdy už jsou všechny kompostéry rozdány, najednou mají také zájem. Budeme
sledovat další výzvy a možnosti, abychom
časem mohli uspokojit všechny zájemce.

Ivana Hrčková

místního poplatku za odpady. Proto je
určitě dobré si opět připomenout, jak
správně třídit plasty, papír a sklo.
Vratných obalů v obchodech moc nepřibývá, naopak narůstají obaly, které se dají
využít jen jednou a pokud z nich chceme
mít další užitek, musíme je recyklovat.
Každý člověk podle statistiky ročně vyhodí 30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla,
5 kg kovů a 1,4 kg nápojových kartonů.
Pokud jsou tyto suroviny správně roztříděny do odpadových nádob, lze je znovu
využít a snížit objem odpadů, které jinak
končí na skládkách či spalovnách a přispívají ke znečišťování životního prostředí.
Na mnoha místech v obci máme umístěny speciální kontejnery různých barev
určené ke sběru plastů, papíru, barevného
a bílého skla a textilu.
Do žlutých kontejnerů patří plasty,
které jsou důležitou obchodní komoditou
a zde se dbá o velkou kvalitu, proto musí
být dále dotříděny, např. PET lahve podle
barev. Do kontejnerů na plast patří obalové
13
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materiály s recyklačním symbolem a kódem PET, HOPE, LDPE, PP, PS 1,2,3,4,5
nebo 6. Láhve by měly být vždy sešlápnuté.
Co tedy patří do žlutých kontejnerů:
-PET lahve, plastové lahve od mléka
a mléčných nápojů
-kelímky od jogurtů, pomazánek a krémů
-obaly od šamponů, sprchových gelů, tekutých mýdel
-igelitové tašky, mikroténové i jiné sáčky
-potravinové fólie
-plastové obaly od drogistického a potravinářského zboží
-polystyren bílý (obalový) i tmavý (plastové nádobí, kelímky)
-plastové květináče
-obaly od CD, DVD, VHS včetně samotných nosičů
A co tam určitě nepatří:
-molitan, guma, lino, plastové trubky

nismy a hliník zamezuje přístupu světla.
Papírová část kartonů obvykle končí v papírně, kde je rozvlákněna a použita k výrobě papíru a zbylé materiály jsou spalovány nebo jsou z nich vyráběny přepravní
palety či jiné výrobky. Existují i speciální
linky, které nápojové kartony rozdrtí a lisují do desek, které jsou pak využívány ve
stavebnictví.
Do modrých kontejnerů patří:
-noviny a časopisy
-sešity, bloky, deníčky, diáře, u kterých
není třeba odstraňovat kovové spony
-paperbacky, brožurky, knihy bez tvrdých obalů
-katalogy, telefonní seznamy
-kancelářský papír i ze skartovaček
-krabice, kartony, lepenky, balicí papír
-nepotřebné účtenky, složenky, ale části
s citlivými údaji by měly být znehodnoceny, aby bylo zabráněno jejich zneužití
-dopisy, pohlednice, obálky

-PVC (novodur)

-různé plastové obaly s recyklačním
symbolem a kódem PAP, 20, 21 nebo 22

-pneumatiky, těsnění, žvýkačky

Do modrých kontejnerů ale nepatří:

-koberce, předložky

-pauzovací papír, spodní strany samolepek, kopíráky

-obaly od nebezpečných chemikálií
Do modrých kontejnerů patří papír,
ale není papír jako papír. Odměnou za třídění papíru nám mohou být noviny, lepenky nebo plata na vejce vyrobená z recyklovaného papíru. Krabice od džusů, mléka
nebo jiných mléčných výrobků také patří
do modrých kontejnerů. Existují dva druhy nápojových kartonů, první jsou určeny
pro trvanlivé výrobky a druhé pro pasterizované. Obal je složen z několika vrstev,
z nichž papír dodává obalu pevnost, polyetylen nepropouští vodu ani mikroorga14

-papír s povrchovou úpravou, např. křídový
-papír nebo tapety zašpiněné od barev, lepidel, krve nebo mastnoty
-zalaminovaný papír (průkazky)
-použitý toaletní papír, papírové kapesníčky, plata od vajec bez recyklační značky,
ale lze je kompostovat
-mokré nebo vlhké papírové utěrky, hygienické vložky a dětské pleny
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Zelené a bílé kontejnery:
Pokud sklo vyhazujeme do správných
kontejnerů, je prakticky nesmrtelné, neboť
ho lze na rozdíl od papírů recyklovat donekonečna. Do kontejneru určeného pro
čiré sklo nesmíme vhazovat sklo barevné,
které by bílé sklo znehodnotilo, obráceně
to ale nevadí, protože bílé sklo na recyklaci
barevných skel vliv nemá. Výhodou recyklace je úspora primárních zdrojů surovin
a energie. Do výrobní směsi lze přidávat až
80% střepů a kvalita výsledného skla tím
není nijak snížena. Nevyužité odpadové
sklo je přidáváno do izolací nebo betonových směsí. Důležité také je, aby všechny
obaly od potravin i léků by měly být před
vyhozením vypláchnuty čistou vodou. Kovová víčka a etikety ze skleněných obalů
odstraňovat nemusíme.
Co patří do bílých kontejnerů:
-pouze bílé sklo, čiré lahve, sklenice
a nádoby z domácnosti bez varného skla
Co patří do zelených kontejnerů:
-tabulové sklo, sklenice
-nevratné lahve od piva, vína, limonád

Místo zpětného odběru elektrozařízení
Upozorňujeme občany, že jsme zřídili už
v létě ve dvoře za budovou Obecního úřadu místo zpětného odběru elektrospotřebičů, kam mohou bezplatně odevzdávat
veškeré vysloužilá elekrozařízení ze svých
domácností, a které je pro ně k dispozici
v době provozních hodin Obecního úřadu.

-obaly s recyklačním symbolem a kódem
GL, 70, 71 nebo 72
A co do kontejnerů na sklo nepatří:
-zrcadla, plexisklo, autosklo, drátěné sklo
-varné sklo
-keramika, porcelán
-žárovka, zářivky, výbojky
-obrazovky televizorů a různé displeje
V naší obci také můžete odkládat použitý textil do speciálních kontejnerů, které
jsou umístěny u základní školy, u rybníka
v Drážkách, na parkovišti pod hukvaldským kopcem a pod rychaltickým kostelem. Do těchto kontejnerů mohou občané
ukládat kromě vyřazeného textilu, jako je
oblečení, ložní prádlo, záclony, ručníky,
ubrusy, bytový textil, obuv a hračky.
Do kontejnerů na textil ale nepatří koberce, molitan, znečištěné a mokré textilie.
Od roku 2015 nás čeká povinnost zajistit oddělený sběr biologicky rozložitelných
a kovových odpadů. O způsobu zajištění
budou naši občané včas vyrozuměni.
Ivana Hrčková

2. Pokud elektrospotřebič odhodíte do
komunálního odpadu (do popelnice),
nelze jej již vytřídit a skončí na skládce,
náklady pak budou hrazeny z obecního
rozpočtu

Proč je výhodné využívat této možnosti?

3. Elektrospotřebiče a elektroodpad
mohou obsahovat nebezpečné látky, které mají vliv jak na životní prostředí, tak
na zdraví lidí (jedná se například o freony, kadmium, olovo atd.)

1. Zpětný odběr elektrospotřebičů je
bezplatný, je hrazen z recyklačních příspěvků

4. Elektrospotřebiče obsahují materiály, které lze recyklací znovu získat a využít,
(u některých spotřebičů je materiálová
15
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výtěžnost až 90%), tím se šetří i přírodní
zdroje.

5.Obec za sběr vysloužilých elektrospotřebičů získá peníze do svého rozpočtu.
Ivana Hrčková

Učíme žáky třídit odpad aneb soutěž ve
sběru kelímků
Abychom pomohli v osvětě, proč je důležité třídit odpady, tak jsme se ve spolupráci s Frýdeckou skládkou rozhodli
uspořádat soutěž ve sběru kelímků v naší
škole. Cílová odměna byla v podobě dortu
a rolád pro první tři vítězné třídy. Soutěž
měla na starosti koordinátorka ekologické výchovy na škole paní učitelka Hana
Piskořová. Do soutěže se zapojili nejen

žáci, ale pro větší motivaci také učitelé
a pracovníci Obecního úřadu Hukvaldy.
Celkem bylo nasbíráno 70 kg kelímků!!!!
Při představě, jak je kelímek lehký, to
byl úctyhodný výkon. Učitelé obsadili
2. místo, ale výhru přenechali žákům
4.ročníku. Vítězům blahopřejeme. Věřím, že soutěž alespoň trochu přispěla
k tomu, aby si děti uvědomily, jak je třídění odpadu důležité.
Ivana Hrčková

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Pacholátko boubelaté, očka modrá,
vlásky zlaté …
Sobota 4. 10. 2014 byla významný
a slavnostní den pro naše nejmenší miminka, narozená od dubna do konce srpna 2014.

V obřadní místnosti Obecního úřadu
na Hukvaldech se sešlo u této příležitosti
devět dětí z dvanácti pozvaných se svými rodiči, mezi kterými byly tři chlapci
a šest děvčátek: Miriam Elenka Drlíková,
16

Magdalénka Kubečková, Tonička Beňová,
Hedvika Beátka Žídková, Alžbětka Matulová, Terezka Olbertová, Šimonek Románek, Vincent Řeháček, Pepík Šustala. Po
tradičně velmi hezkém vystoupení dětí ze
Základní a Mateřské školy Leoše Janáčka pod vedením paní učitelky Radmily
Křenkové a projevu paní místostarostky
se rodiče podepsali do pamětní knihy, děti
dostaly malý dárek v podobě pohádkové
knížky, pamětní list a maminky kytičku
jako upomínku na tento slavnostní den.
Dalším dárkem našim dětem pak bude
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DVD se záznamem celého vítání, který
natáčela televize Sněženka a album fotograﬁí od místního fotografa pana Stanislava Fojtíka.

a přejeme všem hodně zdraví, pohody
a radosti. A všem našim novým hukvaldským občánkům přejeme, aby šťastně vykročili do života, který na ně teprve čeká.

Děkujeme rodičům, prarodičům i ostat ním hostům, že přijali naše pozvání

Ivana Hrčková

Dokončení prací v projektu „Malé školní
arboretum s učebnou“
V listopadu letošního roku končí realizace našeho projektu „Malé školní arboretum s učebnou“.
V poslední zprávě jsme Vás informovali
o sázení stromů a keřů v našem arboretu
na podzim loňského roku. Naše stromy
a keře pěkně přečkaly zimu. Myslím si, že
k tomuto úspěchu dopomohla naše péče.
Vzhledem k tomu, že zima byla poměrně
suchá, s žáky jsme stromy a keře několikrát pořádně zalévali. Když nám na jaře
počasí dovolilo, umístili jsme ke stromům a keřům novým i stávajícím kolíky
s názvem patřičné rostliny. Brzy z jara se
nám také podařilo před školu zasadit liliovník tulipánokvětý, který jsme nemohli
zasadit na podzim. Mezi žáky se vžil název stromu banánovník. Nevím přesně,
jak se to stalo. Snad proto, že banánovník je název podobný a pro žáky známější. Samozřejmě záhy přišel dotaz: „Kdy
už budou růst na tom našem stromě před
školou ty banány?“
V březnu jsme s žáky šestého a sedmého ročníku vyseli semena léčivých rostlin
pro náš budoucí záhon léčivých rostlin.
Posléze jsme sazenice přepichovali a následně o sazenice pečovali po celé prázd-

niny. Původně jsme chtěli založit záhon
s léčivými rostlinami v červnu, ale protože jaro a hlavně měsíc červen byly extrémně suché, přesunuli jsme realizaci
záhonu na začátek nového školního roku.
A v září pro změnu hodně pršelo. Přesto
jsme záhon především s žáky sedmého
a osmého ročníku založili. Posléze jsme
s žáky devátého ročníku záhon osadili
a vyzdobili. Přes zimu s žáky sedmého
ročníku k rostlinám vyrobíme jmenovky.
Dne 2. května 2014 jsme za přítomnosti vedení celé školy, Obce Hukvaldy
a televize Polar slavnostně otevřeli naše
arboretum s učebnou. Televize Polar
o našem projektu vysílala krátký pořad.
V červnu jsme zkontrolovali s žáky osmého ročníku jednotlivé stromy a keře,
dle potřeby jsme vypleli trávu kolem některých rostlin. Stejnou kontrolu a práci
jsme udělali i tento podzim.
Během roku a půl jsme realizovali
všechny práce, které jsme naplánovali
v rámci projektu.
Mnohokrát děkujeme všem, jež nám
v uplynulé době s realizací projektu pomohli ﬁnančně, pomocí, radou a také
prací. Veliké díky patří žákům druhého
stupně. Ti odvedli veliký kus práce a nemohu opomenout při tom jejich ochotu
a nadšení…
RNDr. Hana Piskořová
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Pomoc potřebným.
Ve čtvrtek 9. října k nám do školy přijela
pracovnice Charity Ostrava PhDr. Marie
Monsportová. Řekla nám něco o Charitě
a potravinové bance. Dozvěděli jsme se,
že se u nás ve škole uskuteční potravinová sbírka. Během úvodu jsme zjistili, že
první potravinová banka byla založena
1967 v USA.

NATO Days 2014 očima
žáka základní školy
Letos se ve dnech 20. - 21. 9. (sobota-neděle) uskutečnily na mošnovském
letišti Leoše Janáčka- Ostrava již 14.
Dny NATO. Nejhorší dny nastaly před
Dny NATO, a to z toho důvodu, že se
neustále měnilo počasí. Měnilo se doslova z hodiny na hodinu. V úterý se na
stránkách www.natodays.cz objevila
zpráva o předpovědi počasí na víkend:
Polojasno a burácení techniky ve vzduchu i na zemi. Ve středu asi kolem 10:00
hod. byl zveřejněn program na sobotu
a kolem 12:00 hod. i na neděli. Areál mošnovského letiště se otevíral v 8:00 hod.
a oficiální zahájení proběhlo mezi 8:309:00 hod. Asi kolem 10:15 hod. již startovaly první stroje, jako například L-159
Albatros. Ale největší ukázka bojové techniky začala až kolem 12:00 hod.
První vzlétl americký stroj F-16 v holandských barvách. Po této ukázce vzlétaly stroje Jas-35 Draken, Jas-37 Viggen a
Jas-39 Gripen. Mezi 12:30-13:20 probíhaly ukázky pozemní bojové techniky, například tanku T-72 M4 CZ. Ve 13:25 startovala dánská stíhačka F-16 D. Ale všichni se
těšili na řeckou stíhačku F-16 D 52+, která létala téměř 20 minut. Poté následoval
společný průlet strojů L-29, L-39 a L-159.
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Také nás informovala, že potravinová
banka v Ostravě byla založena roku 2007.
Po úvodu nám byl puštěn ﬁlm o Charitě
a jejích pobočkách. Nakonec jsme dostali čas pro dotazy. Někteří žáci kladli nesmyslné otázky, neboť doufali, že přijdou
o písemku.
Nikola Sokolová 6. ročník

Hned potom asi kolem 14:10 hod. startovala největší atrakce a to ﬁnská stíhačka
F-18 Hornet. Následující hodinu probíhaly různé pozemní ukázky. A od 15:20 hod.
probíhaly postupné průlety strojů Jas-35,
Jas-37 a Jas-39 Gripen. Každý průlet trval
asi 15 minut. Naposled probíhaly asi od
16:00-18:00 hod. různé pozemní ukázky.
Na těchto Dnech NATO nechyběla ani
účast mnohých politiků, a dokonce přijel
i prezident České republiky Miloš Zeman. A zde několik fotograﬁí:
Marcel Novák, 9. ročník
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L-159

Pomáháme potřebným!
Potravinová sbírka v Základní škole
a Mateřské škole Leoše Janáčka.
Naše škola navázala spolupráci s potravinářskou bankou v Ostravě, která pořádala v rámci akce Mezinárodní den vymýcení chudoby potravinářskou sbírku. Akce
se na naší škole konala od 15. do 17. října
2014. Potraviny jsme vybírali v přízemí ve
cvičné kuchyni nebo v kabinetu učitelů.
Bylo možné přinést trvanlivé potraviny
před datem spotřeby (cukr, olej, luštěniny,
konzervy všeho druhu, těstoviny, rýže,…

F16

apod.). Mezi nevhodné potraviny patřily:
domácí výrobky (marmelády a kompoty),
čerstvé potraviny aj.. Vybralo se necelých
65kg potravin v ceně 2275,-kč.Výtěžek
sbírky je určen pro uživatele služeb Potravinářské banky v Ostravě. Mockrát děkujeme všem, kteří přispěli.

Za mediální kroužek
Míša a Hanka.

Já osobně jsem se naučila pracovat s počítačem.
Projekt Média do škol
V minulém roce byla naší škole poskytnuta možnost zapojit se do projektu
„Média do škol“, který realizuje Dům dětí
a mládeže ve Vratimově. Pod vedením paní
učitelky Jaškové a pana učitele Křenka
jsme vytvořili redakci Ježkovo vočko. Ani
se tomu nechce věřit, ale je to téměř rok
a půl od jejího založení.
Naučili jsme se stříhat videa, psát články, dělat reportáže a spoustu dalších věcí.

Zeptala jsem se kolegů z naší dětské
redakce, co se jim nejvíce líbilo na spolupráci s DDM ve Vratimově.
„Nejvíce se mi líbila práce s elekronikou
a audiovizuální technikou“, řekla Hanka
Tomková. Také ocenila společné workshopy o víkendech.
„Nejlepší bylo občerstvení“, nezapřel
svou mlsnou povahu Filip Laník, další člen
redakce.
Jestli se nám v budoucnu naskytne ještě
19
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podobná šance, určitě se naše škola ráda
zapojí.
Na závěr chceme poděkovat paní ředitelce DDM ve Vratimově Haně Nevrlé, hlavní manažerce projektu Míše Bělohlavé
a dalším dobrým duším projektu - Petro-

Dvoudenní závěrečný pobyt na Morávce
Projekt Média do škol je u konce a my
jsme zakončili celý projekt s našimi partnery na Morávce. Odjeli jsme v pátek 21.
listopadu na hotel Partyzán. Na dvoudenní pobyt se s námi vydaly i redakce
z Vítkova, Řepiště, Sedliště, Frenštátu
p. R. a DDM Vratimov. Krátce před
polednem jsme se ubytovali a celý tým
se rozdělil na dvě části. První skupina se
ihned vydala do nedalekého hotelu na
bazén. Druhá skupina zatím připravovala
v sále elektroniku a potřebné věci k práci.
Po hodině a půl se skupiny vystřídaly. Každá redakce dostala za úkol vytvořit prezentaci svého týmu, která mapovala rok
a půl naší práce. Měli jsme vytvořit tab-

vi Macurovi, Marcele Grácové, Adamovi
Dittrichovi, Petru Sedláčkovi, Evě Bělohlavé a Dagmar Famfulíkové, bez kterých
by se věc jistě nepodařila.
Nikola Sokolová, 6. ročník

lo z fotek a krátký sestřih videa našich
prací a aktivit. Věnovali jsme tomu celý
pátek a v sobotu jsme jenom dokončovali a zlepšovali naše výtvory. Na pět hodin
jsme se připravili na příjezd našich rodičů
a dalších hostů. Program zahájila manažerka projektu Míša Bělohlavá, která řekla
základní informace o projektu a jeho aktivitách. Programu se také zúčastil Adam
Dittrich, Petr Macura, Dagmar Famfulíková nebo ředitelka DDM ve Vratimově
paní Hana Nevrlá. Na závěr každá redakce
představila svůj krátký sestřih a odprezentovala ho. Celý pobyt můžu ohodnotit velmi pozitivně. Zdokonalili jsme se v mnoha
dovednostech, které již zmiňovala naše
spolužačka Nikola v závěrečném shrnutí
o projektu.
Hana Tomková

Vážení občané, přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a ve všech směrech
úspěšný rok 2015. Děkujeme za přízeň a spolupráci v roce 2014.
Zaměstnanci Základní školy a Mateřské školy Leoše Janáčka Hukvaldy

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR INFORMUJE
Vánoce
Vánoce jsou svátky klidu a pohody.
Avšak i ve vánočním období musejí hasiči
zasahovat u požárů, které by se nemusely
při troše pozornosti přihodit.
S vánočními svátky je neodmyslitelně spjato používání svíček. Domác20

nosti jsou v dnešní době doslova přeplněny hořlavými materiály. Čalounění
nábytku, koberce nebo závěsy jsou vyrobeny
z lehce hořlavých látek. I přes častá varování hasičů dochází každý rok v období
vánočních svátků k mnoha požárům způsobených rozšířením ohně od hořících
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svíček. Jakákoli zapálená svíčka je v podstatě otevřený oheň, a proto bychom při
manipulaci s ní měli dbát zvýšené opatrnosti. Je potřeba si uvědomit, že ne každá
vánoční dekorace se svíčkami je určena
k zapalování. Klasickým příkladem je adventní věnec. Při jeho pořízení je potřeba
zjistit, zda svíčky na něm umístěné lze
zapalovat nebo zda věnec má plnit pouze
dekorativní úlohu a svíčky se nesmí zapálit. Na první pohled
se jakákoli vánoční
dekorace se svíčkami
určená k zapalování
liší od dekorativní tím,
že svíčky jsou odděleny od hořlavé dekorace
nehořlavou podložkou.
Toto však nelze vztáhnout paušálně na každý výrobek, proto vždy
před koupí zkontrolujte
návod, který by měl být
vždy připojen.
Dále je nutné vybrat
i vhodné místo, kde
bude vánoční dekorace
se zapálenými svíčkami
umístěna. Rozhodně
není vhodné umístit takovou dekoraci
tam, kde by mohlo dojít ke styku zapálené svíčky s hořlavým vybavením domácností např. k oknům, kde vlivem průvanu
může dojít k pohybu záclon ke svíčkám,
dále do blízkosti sedacích souprav nebo
na police a skříně, kde může dojít k rychlému rozšíření případného požáru. Pod
dekoraci se zapálenými svíčkami položte
vždy nehořlavou podložku. Dávejte také
pozor domácí zvířata nebo děti, které
mohou při hře snadno převrhnout hořící
svíčku a neštěstí je na světě.
Zapálené svíčky stejně jako jiný otevřený oheň nikdy nenechávejte bez dozoru.

I krátké opuštění bytu se může vlivem
malé nehody, jako třeba zapomenutí
klíčů nebo zaseknutému zámku, protáhnout na delší dobu, během které se případný požár snadno rozšíří na celý byt.
Proto vždy při opuštění bytu jakýkoli
oheň spolehlivě uhaste.
Požáry vánočních stromečků díky používání elektrických svíček již téměř vymizely. I tak je ale potřeba se při nákupu
a užití elektrických
svíček ujistit, že jsou
schváleny pro použití v České republice
a je k nim připojen český návod k použití.
Ve vánočním období
rovněž dochází kvůli
zvýšené činnosti v kuchyních při přípravě
svátečních jídel poměrně často ke vznícení potravin při vaření.
Při hašení vzníceného
oleje na pánvi nikdy
nepoužívejte vodu, ale
vypněte sporák a oheň
uduste přiložením poklice nebo do vody namočené a vyždímané utěrky. Existují také
speciální hasicí deky nebo hasicí přístroje určené právě na požáry tuků (třída požárů F).
Aby vás při tom všem vánočním shonu
v domácnosti nepřekvapila nemilá událost, a případný požár jste včas zjistili, instalujte si v bytě hlásič požáru, který vás
intenzivním zvukovým signálem upozorní na hrozící nebezpečí.

Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje
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Komíny a krby
Začínají přicházet chladné dny spolu
s mrazivými rány, což mnoho z nás vede
k zahájení topné sezóny. Z tohoto důvodu
se vás nyní pokusíme upozornit na některá
nebezpečí, která souvisí jak s komíny, tak
i v posledních letech s velice rozšířeným
trendem, kterým se stala instalace krbových vložek a kamen.
Zásady požární bezpečnosti při provozu
komínů a spotřebičů paliv jsou obsaženy
v nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu
komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv,
které nabylo účinnosti 1. ledna 2011. Před
samotným uvedením spalinové cesty (tj.
komína a kouřovodu) do provozu nebo
po každé stavební úpravě komína, před
výměnou nebo novou instalací spotřebiče
i po komínovém požáru je povinností majitele nemovitosti zajistit revizi spalinové
cesty, kterou provádí odborně způsobilá
osoba, která je držitelem živnostenského
oprávnění v oboru kominictví tj. kominík.
Majitel nemovitosti je také povinen zajistit vyčištění spalinové cesty u spotřebičů na pevná paliva o jmenovitém výkonu
do 50 kW při celoročním provozu 3x ročně a při sezónním provozu 2x ročně (nejlépe před a po skončení topné sezóny).
U spotřebičů do zmíněných 50 kW včetně
lze provádět čištění spalinové cesty svépomocí, přesto je lepší spolehnout se na odborníky - kominíky. Při čištění spalinové
cesty se zejména odstraňují saze, nečistoty
a kondenzáty nahromaděné ve spalinové
cestě.
Dále je povinností majitele nemovitosti
u spotřebičů na pevná paliva zajistit kontrolu spalinové cesty, a to 1 x ročně, kterou rovněž provádí kominík. Při kontrole
spalinové cesty se provádí např. posouzení bezpečného umístění hořlavé stavební
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konstrukce, materiálu a předmětu ve vztahu ke konstrukčnímu provedení spalinové
cesty a připojeného spotřebiče paliv, kontrola prostupů spalinové cesty stavebními
konstrukcemi, půdním prostorem nebo
střechou a vůbec posouzení stavebně
technického stavu spalinové cesty. O provedené revizi, čištění nebo kontrole spalinové cesty musí kominík vyhotovit písemnou zprávu.
Nezapomínejte na pravidelné čistění
komínů a vybírání sazí, stejně jako na
kontrolu technického stavu komínu,
kouřovodu a spotřebičů paliv odborníky, kominíky!
Jak potvrzuje statistika, nebezpečí vzniku požárů není pouhá planá hrozba, za
období od 1.11.2011 do 28.2.2012 došlo
k devatenácti požárům, kdy příčinou byl
špatný stav komínu, či kouřovodu, případně špatná instalace krbu. V roce 2013
za stejné období evidujeme třináct požárů
z této kategorie. V letošním roce vzniklo
již dvanáct požárů tohoto charakteru. Jak
je patrno, tato čísla nejsou zanedbatelná.
Rovněž při instalaci a provozování krbových vložek a kamen je nutné dodržovat
zásady požární ochrany, protože špatně
instalovaný krb může být zvlášť v dřevostavbách velmi nebezpečný. Bezpečné
zásady pro navrhování a provádění krbů
s otevřeným a uzavřeným ohništěm jsou
uvedeny jak v návodech výrobců, tak např.
v ČSN 734230 Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm.
Buďte tedy obezřetní a nepodceňujte rizika spojená s používáním komínů a krbů.
nprap. Ing. Dalibor Kubátka - vrchní
inspektor PO. Pracoviště prevence, ochrany
obyvatelstva a krizového řízení
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek
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Jan Václav Sládek

Jan Václav patří k občanům Hukvald,
o nichž by se mělo psát.
Letos uplynulo 105 let od doby, kdy
tento náš významný rodák přišel na svět.
Narodil v rodině hukvaldského ševce, ale
také hajného a kastelána na hukvaldském
hradě. Do obecné školy chodil na Hukvaldech. Na přímluvu Leoše Janáčka pokračoval ve studiu, nejdříve na gymnáziu
v Příboře, potom na vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze výtvarné umění
a také na ﬁlozoﬁcké fakultě pedagogiku.
Jeho prvotní tvorba byla z prostředí Ostravska, v další se pak vrátil k Hukvaldům
a také Janáčkovi. Jeho obrazové cykly byly
inspirovány postavami z Janáčkových
skladeb a v neposlední řadě i hukvaldskými motivy.

historii Hukvald, své dětství, své vzpomínky na Janáčka i osobnosti, své životní
zážitky i postřehy. Jsou to především Hukvaldské miniatury a Hukvaldské siluety.
„Hukvaldská Andalusie v rajské zahradě“
píše o hukvaldské oboře, o koních, kteří
tam byli chováni. V „Bystroušce na kameni“ vypráví pomníčku Lišky Bystroušky
v oboře naproti amﬁteátru. Ještě byly vydány další malé publikace, které opatruje
rodina Mistra Sládka. Všechny stojí za
přečtení.
Akademickému malíři Janu Václavu
Sládkovi bylo v roce jeho 60. narozenin
uděleno čestné občanství – tehdy ještě
Obce Sklenov. Po jejím přejmenování na
Hukvaldy v roce 1982 mu bylo u příležitosti jeho 75. narozenin uděleno čestné
občanství Hukvald. Slavnost se konala
v obřadní síni v budově tehdy MNV a potom ve škole. V tomto roce také obdržel za
celoživotní dílo titul „zasloužilý umělec“.
Svůj vřelý vztah k rodným Hukvaldům
vyjádřil spolu se svou manželkou paní
Jarmilou Sládkovou darováním zvonů pro
hukvaldský kostel sv. Maxmiliána. Stalo
se tak v roce 1990.
Jan Václav Sládek zemřel 8. října 1992.
Za velké účasti spoluobčanů byl pohřben
na hukvaldském hřbitově.

Mistr Sládek podstatnou část své tvorby věnoval své rodné obci, Základní škole
Leoše Janáčka, obrazy je možno je vidět
při procházení budovou školy. Nalezli bychom je i v e veřejných galeriích, v mnoha
veřejných budovách v okolí, zdobí i příbytky Hukvalďanů.
Jan Václav Sládek byl mimo obrazů
a graﬁk autorem několika publikací, ve
kterých kouzelným vyprávěním přibližuje
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Zvony pro Hukvaldy
„Hlasu zvonů nikdo neunikne. Mají sílu
odbourávat zlé návyky a vrátit obec do hodnoty, kam patří. Ondřejské srazy na hradě
připomínají manifesty a Kateřinské posvícení za touhu po volnosti a veselí. Ať plaší
zlo i lhostejnost a značí cestu míru.“
Toto je přání donátorů zvonů v hukvaldském kostele sv. Maxmiliána manželů Jarmily a Jana Václava Sládkových. V únoru
příštího roku to bude 25 let, co zazněly
z věže kostelíka poprvé.
Zvony z hukvaldského kostela poprvé
zmizely v době 1. světové války, to byly
v roce 1916 zrekvírovány pro válečné
účely. O 10 let později, v roce 1926, byly
arcibiskupem Leopoldem Prečanem darovány zvony nové a jím také posvěceny.
Této události byl přítomen i Leoš Janáček.
Také druhá světová válka jejich hlas zvonů
umlčela. Z věže zazníval jen zvonek, který
tam byl přestěhován z hradní kaple svatého
Ondřeje.
Donátor nových zvonů akademický malíř Jan Václav Sládek, významný hukvaldský rodák o darování nových zvonů o tom
ve svých pamětech říká:
„Nikdo nepátral, kam se poděly původní
zvony, Leošem Janáčkem laděné, zda byly
opravdu přetaveny na hlavně kanónů,
nebo se ještě tísní na hromadě šrotu jako
osvětimské mrtvoly zarostlé plevelem“.
A klade otázku: „Opravdu to nikomu nevadilo?“ Pokračuje: „ Myšlenky dlouho
zrály, vtíraly se a čekaly na nějaký zázrak
probuzení…. Stojí to za vyprávění: Manželka se mi svěřila,že po 40 let střádala na
kontě pro dobročinný účel, na podporu
opuštěných dětí, opuštěných starých lidí,
nebo na úhradu ztráty, jež nelze jen tak
nahradit, že sama, tajně, bez nějakého
nátlaku, za 40 let nastřádala 110 000 Kčs,
a že nastal čas svůj úmysl skutkem napl24

nit. Byl jsem ohromen, ne tak naspořenou
částkou, jako důkazem, že lidská povaha
se nakonec musí projevit.“ Manželé Jarmila a Jan Václav Sládkovi rozhodli darovat
zvony.
A myšlenku začali uskutečňovat. Synovec Mistra Sládka, pan ing. Ivan Sládek,
zjistil veškeré údaje o původních zvonech
a byl pověřen jednat s paní Dytrychovou,
zvonařkou z Brodku u Přerova. Bylo dohodnuto, jaké zvony budou a přislíbeno
dodat je do Dušiček 1989. Věřilo se, že
tomu tak bude. Jenže ta doba tenkrát byla
taková, že s orgány, které se k tomu vyjadřovaly, nebylo jednání jednoduché. Nejdříve byl nezájem, potom dilema, komu
vlastně zvony darovat. To vyvolávalo trpkost v dárcích, kteří hodlali poskytnout
dar nemalé hodnoty, kulturní i ﬁnanční.
Nakonec se podařilo souhlas získat, ale ne
bez podmínek. Ve zvonařské dílně Dytrychových byly dva zvony ulity. Dostaly pod
kazatelnu hukvaldského kostelíka, byly vysvěceny a na věž zavěšeny.
Zvon jménem Ondřej váhy 300 kg s tónem C nese nápis: „Hlas zvonu v jednotě
národa do srdce každého z nás“. Zvon
Kateřina s tónem E a nápisem „Ať rozezní
lepší tóny bytí i život vyplněný plných krás“
váží 150 kg. Jan Václav Sládek ve svých
k tomu dodal: „Při kolaudaci shledáno, že
zní sytě, jasně a velebně a doporučují se
k jejich krásnému a ušlechtilému poslání“.
Jména zvonů nebyla vybrána náhodně. Ondřej má trvale připomínat slavné
poutě na hradě, Kateřina veselí bývalých
hukvaldských posvícení. Aby připomínaly
generacím současným a příštím generace
minulé.
Kronika obce Hukvaldy tuto významnou
událost zaznamenala a je správné po čase
ji těm, co při ní byli, připomenout, ostatním o ni napsat, aby se o daru dověděli
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Ta neděle 25. února, kdy byly zvony olomouckým arcibiskupem a metropolitou
moravským Msgre. Dr. Františkem Vaňákem vysvěceny, byla na tehdejší roční dobu
mimořádně teplá. Věřící, kteří na slavnost
přišli, se do nevelkého kostela všichni nevešli, hodně jich bylo shromážděno venku,
před kostelem, kam byla slavná mše svatá
reproduktory přenášena.

dále zvonit, aby už nikdy nebyly potupně
z věže sundány a nesloužily již jinému účelu, než pro který byly a jsou určeny.

Po ukončení obřadu se ve vile Hutních
montáží sešli ke slavnostnímu obědu
a přátelskému pobesedování sešli s panem arcibiskupem významní hosté – paní
Jarmila Sládková, Mistr Sládek se pro
zdravotní stav nemohl zúčastnit, a ostatní
členové rodiny Sládkových. Dále pak paní
Leticie Tomášková a paní Marie Tomášková-Dytrychová, které zvony vytvořily,
představitelé obce a ostatní hosté.

V tomto článku byly použity písemnosti Mistra Jana Václava Sládka, které mi
laskavě zapůjčila paní Vlasta Doležalová,
rozená Sládková. Čerpáno bylo i z obecní
kroniky.

Mistra Jan Václav Sládek do pamětní
knihy napsal: „ Je neděli 25. února 1990.
Zvony Ondřej a Kateřina jsou připraveny
probouzet vědomí tří osad. Jejich hlasu
nelze uniknout. Ve jménu míru a jednoty v obci ať plaší zlo i lhostejnost“. V pamětní knize je i přání pana arcibiskupa:
„Při příležitosti svěcení zvonů na Hukvaldech přeji zdejší obci hodně úspěchů,
spokojenosti, zdraví a Boží požehnání
všem občanům.“ Paní Leticie Tomášková
a paní Marie Tomášková-Dytrychová
Hukvaldům popřály: „V dnešní slavnostní
den pro Vaši obec přejeme jménem rodiny
Dytrychováy, zvonařů z Brodku u Přerova,
alby hlasy Vašich nových zvonů burcovaly
v srdcích všech lidí lásku k bližnímu, lásku
k vlastní a volaly po míru, jehož jsou symbolem, jako jejich jména Ondřej a Kateřina.“
K tomu lze dodat jen to, aby tato přání
byla pro nás stále výzvou jako před 25 lety,
kdy mohly zvony z hukvaldského kostela

Karla Klečková

Ve zvonařské dílně Dytrychových v Brodku u Přerova: zleva:
v podřepu pan Jiří Sládek, synovec Mistra Sládka, Jan Václa
ládek, zcela vpravo paní Jarmila Sládková

V kostele sv. Maxmiliána 25. února 1990 při slavnostní mši
sv. a svěcení zvonů: zleva: paní Dagmar, neteř Jana Václava
Sládka, paní Vlasta Sládková, manželka bratra Mistra
Sládka, paní Jiří Sládek, synovec, paní Jarmila Sládková,
manželka a zároveň dárkyně
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Vánoční koncert našich dětí se skupinou
Michal Tučný Revival Band

Blíží se čas vánoční, a tak po celé republice, ve městech a vesnicích se začínají pořádat různé předvánoční akce, koncerty,
trhy, rozsvěcení stromů a jiné. Naše kapela Michal Tučný Revival Band se těchto
koncertů účastní tradičně již tři roky. Většinou se to ale koná venku na náměstích
u vánočních stromů, a tomu taky odpovídá pracovní prostředí, které se mnohdy
pohybuje pod bodem mrazu. A tak jsem si
řekl, že bychom mohli odehrát nějaký ten
koncert pěkně v teple sálu. A jako první se
mi samozřejmě zjevil sál v naší škole Leoše Janáčka ve Sklenově. No a vzápětí na to
jsem si také vzpomněl na dětskou dechovku před 10-ti léty a že to s děckama bylo
docela fajn a sranda. Pak už stačilo tyto
dvě myšlenky spojit a vzniknul projekt
předvánočního koncetu kapely MTRB

a školního sboru. Schéma koncertu bylo
jasné okamžitě. V první části si zazpívají
děti svůj repertoár a pak bude následovat
koncert, ve kterém sboreček taky zapojíme. Protože kapela MTRB je country kapelou, hrající výhradně písničky Michala
Tučného, tak byl jasný i repertoár sboru.
S paní učitelkou Radkou Křenkovou jsme
vymysleli pár písniček v tomto duchu
a zbývalo jenom naučit je děti. První
zkouška byla v sobotu dopoledne a to už
byli připraveni. Měli texty a znali melodie. Vybrali jsme písničky notoricky známé, jako jsou Stánky, Panenku, Na hradě
Okoři, Zlaté střevíčky, Kdyby tady byla
taková panenka, Marnivá sestřenice a Hlídač krav. Ve škole pak proběhlo 6 zkoušek
a bylo nacvičeno. Podle nového CD kapely, které jsme natočili letos v září se ještě
sbor naučil několik písní M. Tučného jako
Snídaně v trávě, Abych tu žil, Báječnou
ženskou a jiné. Protože muzikanti, se kterými hraji, jsou zkušenými muzikanty, trvalo jenom dvě zkoušky naučit se dětský
repertoár a hodinu před koncertem proběhla generálka, všichni dohromady.

Děti byly zpočátku zakřiknuté a bály se
pořádně zazpívat, protože to bylo něco
úplně nového. Kolem nich aparatura, mikrofony, cizí muzikanti, zvuk kapely, ale
na koncertě to z nich spadlo a myslím si,
že si to opravdu užili. Hlavně závěrečnou
26
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část koncertu, kdy už nebyla odpovědnost
jenom na nich, ale vlastně doplňovali živou muziku se zpěvem. To už si tleskali
a pohupovali se v rytmu písniček. Odměnou jim byl obrovský potlesk diváků, kterých bylo v sále kolem stovky. Atmosféra
byla opravdu báječná a i kapela si to užívala. Hrajeme spolu už tři roky a tak poznám,
kdy je to opravdu to pravé ořechové.

Věřím, že tímto počinem jsme probudili
u dalších mladých v naší obci zájem o muziku. Zažili, co je to vystoupit veřejně před
publikem a ještě k tomu se živou kapelou.
A snad to v nich zanechá pozitivní zážitky
a budou se hudbě věnovat i nadále. Jenom
na závěr nostalgická vzpomínka na bývalou dechovku, kterou jsme s mým otcem
založili a vedli. Z těch 30-ti dětí, které jsme
učili hrát na různé nástroje, jich u aktivní
hudby zůstalo celkem 8 a to už je skoro
třetina z nich. A za to jsem strašně rád,
a třeba i z těch současných malých zpěváků a zpěvaček taky někdo u muziky zůstane.

Lubomír Piskoř

Hukvaldské taneční

Pár chabých kroků „rádoby“ v rytmu
Tango a tápání při krásných tónech typických pro Waltz dalo podnět k tomu, aby
se mezi partičkou přátel na sokolském
plese 2014 zrodila myšlenka „někde“ si
tyto taneční kroky osvěžit…Kde? Ideálně
znovu v tanečních, které už většina z nás
má pěknou řádku let za sebou. Z legrace

se stala skutečnost po té, co jsem na internetu vyhledala příslušné taneční mistry a ti nám nabídli zcela jasné a schůdné
podmínky pro taneční lekce, pořádané od
října letošního roku v sále ZŠ Leoše Janáčka.

Nadešel smluvený „večer V“ a dvanáct
manželských párů, které nebylo potřeba
nikterak složitě shánět, se dalo do gala
27
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bu, Jive, veselý Foxtrot a taktéž Čtverylku
na country melodie.….
Při poslední šesté lekci, která byla jakousi symbolickou prodlouženou, si většina
dvojic uvědomila, jak příjemně a smysluplně se dají trávit „obyčejné“ čtvrteční
večery uspěchaného pracovního týdne….

a v půl osmé večer s lehkou nervozitou
předstoupilo před profesionální lektory
tance, manžele Syrkovy.
Po pět následujících večerů jsme pilovali
nejen již zmiňované kroky Waltz, Tango,
ale došlo i na rytmickou Cha-chu, Sam-

Mikulášský večírek
V sobotu 22. listopadu 2014 se konal
v sále základní školy tradiční Mikulášký
večírek pořádaný ASPV při TJ Sokol
Hukvaldy. Přicházející hosty vítali Mikuláš, čert i anděl velmi chutným a silným
čertovským mokem. Celý večer provázela
skvělá atmosféra za doprovodu kapely
TNT.
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Z původně obávaných tanečních se nakonec stala příjemná povinnost, kterou si
některé páry rozhodly zopakovat následně od ledna 2015 v tanečních již pro pokročilé (čtvrtek od 20 -21.30 hodin) rádi
přivítáme nové tváře.
Třeba se ještě dočkáme „Stardance“ na
Hukvaldech
Silvie Jati
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Ondřejská pouť
Na hradě Hukvaldy se poslední listopadovou neděli konala tradiční Ondřejská
pouť. Hradní kaple na prvním nádvoří je
zasvěcena sv. Ondřeji, a proto se zde ráno
konala i mše svatá.
Počasí tento den přálo a hrad se těšil
velké návštěvnosti. Pro poutníky byly
připraveny oblíbené párky z kotle, hradní
vařonka, svařák či medovina. Návštěvníci si také mohli nakoupit vánoční dárky
v podobě řezbářských výrobků, ruční bižuterie, keramiky apod. V podhradí pak
pokračoval rozmanitý stánkový prodej.
Přes velkou návštěvnost v oparu vařonky se naštěstí nic nestalo, z hradu neby-

Nová naučná stezka na Hukvaldech
Členové Klubu českých turistů na Hukvaldech připravují ve spolupráci s Obcí
Hukvaldy a ZŠ Hukvaldy novou Naučnou stezku věnovanou Leoši Janáčkovi a
historii Hukvald. Jsme moc rádi, že se do
projektu již zapojila řada spoluobčanů a
doufáme, že se nám podaří přitáhnout
ještě spoustu pomocníků a zjistit množství zajímavých informací.
Aktuálně vyvíjíme činnost v několika
hlavních oblastech na naučné stezce:
- vybudování zastavení ( betonování
sloupků pro infopanely)
- příprava panelů a jejich uchycení
v dřevěných rámech
- zpracování textového obsahu a sběr
fotograﬁí
- zpracování graﬁckého vzhledu a obsahu naučných panelů
- zpracování webových stránek

lo nic zcizeno (v loňském roce kolečka),
a každý našel cestu domů.
V zimním období - mimo sezonu bude
hrad i nadále otevřen, denně mimo pondělí, za příznivého počasí, v době od
09.00 hod do 16:00 hod. Poslední vstup
v 15:30 hod.
Aktuální informace:
www.janackovyhukvaldy.cz
Mirek Holiš
kastelán Hradu Hukvaldy

- vyhledávání a zpracování žádosti
o dotace či příspěvky
- dohody s majiteli pozemků přes které
vede trasa NS
- příprava turistické známky k NS
V současné době jednáme se sponzorem-organizací, která by měla pokrýt
zbývající náklady na dobudování Naučné
stezky( zhruba 520 000 ,- ).
Plánovaná zastavení na trase: Infocentrum, Kroužek pod akáty (pod kostelem),
u hřbitova, u Korýtek, Vrchy u zvoničky,
u minipivovaru, u sochy Sv. Nepomuka,
ohrada u teepee, Koupaliště, Janáčkova
lavička, u památníku L. Janáčka – celková délka trasy NS – 8,1 km.
Podrobné informace o Naučné stezce
brzy zveřejníme na webových stránkách
www.stezkyhukvaldy.cz .
Při realizaci Naučné stezky děkujeme
obci Hukvaldy, žákům a učitelům ZŠ Le29
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oše Janáčka na Hukvaldech, kronikářce
Karle Klečkové, panu Karlu Dohnalovi,
všem dalším zainteresovaným lidem do

tohoto projektu.

Po zarostlém chodníčku – spadaným
listím 18.10.2014

Došlo to až tak daleko, že ani nechtěli po některých peníze za objednané
guláše. V cíli pochodu Na Koupališti
byl panem Kuchařem připraven guláš
s výbornou domácí polévkou. A po občerstvení došlo i na kytary a zpěv do
pozdních nočních hodin.

V sobotu dne 18. října 2014 se konal
33. ročník Po zarostlém chodníčku –
spadaným listím. Při krásném počasí
se sešlo na 200 turistů na startu u hospůdky Na Koupališti v půl desáté dopoledne, aby vyrazili společně nebo ve
skupinkách na 15-ti km pochod kolem
obce Hukvaldy a přilehlých obcí. Příroda
v tuto dobu se mění v nádhernou scenérii
všech barev, stromy jsou krásně zbarveny, takže procházka po lesních pěšinách
je balzámem na duši. Někteří turisté využili i možnost navštívit bezplatně hrad
Hukvaldy – podmínkou bylo pouze to,
aby se zaregistrovali na startu pochodu.
Kontrola s občerstvením Na Mlýně – tato
zastávka sloužila pro turisty k tomu, aby
si mohli doplnit razítka tohoto pochodu
na účastnické listy. Jinak obsluha Na
Mlýně opět nezklamala a takříkajíc byla
zmatena tolika lidmi, kteří se přišli občerstvit.

Cyklovýlet po České Kanadě
Letos jsme se do třetice vydali na zakončení cyklo sezóny do oblasti jižních
Čech. Přesto, že jsme si vybrali zřejmě
nejdeštivější víkend z celého měsíce září,
najeli jsme pár desítek kilometrů Českou
Kanadou, skrze krásnou přírodu, malebné vesničky a návsí s rybníčky střeženými
vodníky.
Počasí nám nepřálo už při nakládání kol,
také celou ranní cestu autobusem jsme jeli
30

Za organizátory Petr Kuča
a Slávek Koval

Slávek Koval
předseda TJ Sokol Hukvaldy

s bubnováním deště, proto jsme hned první den museli provést mírné úpravy. Příjemnou změnou programu byla návštěva
pivovaru v Dalešicích. Ten je znám hlavně
díky ﬁlmu Postřižiny, který se v jeho prostorách natáčel a samozřejmě také díky
lahodnému dalešickému pivu. Od původně plánované trasy jsme upustili a už bez
deště jsme vyložili kola ve Slavonicích. Po
prohlídce krásného renesančního náměstí, které lemují domy s malovanými i psa-
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níčkovými omítkami, jsme se vydali směr
Nová Bystřice a nám známé ubytování Na
Bojišti, které se v předešlých ročnících
osvědčilo.
Druhý den jsme se probudili do deštivého rána, takže opět došlo k úpravě a my se
vydali autobusem do Třeboně. Dopoledne
jsme si prošli třeboňské náměstí, na kterém se konaly trhy s lidovou tématikou,
navštívili jsme vyhlídkovou věž, prohlédli
si zámek, hrobku Schwanzenbergů a nakoukli jsme i do pivovaru Regent. Po poledni už jen mrholilo, takže většina účastníků vyložila kola a vydala se směr Nová
Bystřice. Cestou jsme se zastavili v Bílé,
kde je malá soukromá farma. Pro veřejnosti je, bohužel, uzavřena, ale lamy, antilopy, ovce, kozy, oslíky, hnědé i bílé klokany a spoustu dalších zvířátek bylo možné
obdivovat i přes plot.

rovskými kalužemi, po projetí luk a lesů se
však ukázalo pole s rozbahněnou cestou.
Po přiblížení se k Jindřichovu Hradci tak
byla koupel kol v místním potůčku nutností. Na samotnou prohlídku města nám
moc času nezbylo, ale vyhlídkovou věž ani
světelnou fontánu jsme si ujít nenechali.
Jak jinak, než za slunečna jsme opouštěli krásný jihočeský kraj s novými zážitky
a kilometry.
Katka Štolfová

Poslední den zájezdu nám počasí umožnilo vyrazit hned z Nové Bystřice na kolech. Po pár kilometrech jsme se zastavili
na farmě Alpaka v Dobré Vodě. Naše obdivování koní a lam přerušil prudký déšť.
Farmu však vlastní dobří lidé, kteří nás
pozvali do jakési klubovny ve stylu country a pohostili nás domácími škvarky a domácím chlebem, uvařili čaj a kávu a hodinovou průtrž jsme přečkali pěkně v suchu.
Naše trasa pokračovala směr Jindřichův
Hradec a to do slova cestou necestou. Zprvu se zdálo, že se budeme „jen“ brodit ob-

Ukončení pěší turistiky KČT Hukvaldy
2014 - zájezd Malá Fatra
Pro zájezd na ukončení pěší turistiky
KČT Hukvaldy v roce 2014 jsme si vybrali
opět oblast Malé Fatry. Zájezd byl naplánován až na konec října – tedy 25.10.26.10.2014, takže jsme mohli očekávat i
chladnější a nestálé počasí. Ale jak už to

bývá, člověk čeká a příroda ho nakonec
přece jenom překvapí. My jsme byli překvapeni mile, protože tak nádherné počasí
na slovenských horách v tomto termínu
jen málokdo z nás zažil.
Vybrali jsme si trasu na vrchol Osnica
( 1362 m ), vrchol Stoh ( 1607 m ), Poludňový Grúň
31
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( 1460 m), obec Štefanová. Tato trasa patří mezi méně navštěvované – však i značení bylo zpočátku nevýrazné, ale na hřebeni
se nám naskýtají nádherné výhledy na slovenské hory. Mraky pod námi, modro nad
hlavami a v dáli vidíme Vysoké Tatry, Velkou Fatru a celou Malou Fatru máme jako
na dlani. Úžasné. Tady na vrcholcích Malé
Fatry si „užíváme“ pořádného terénu,
bláto střídá sníh a led, kloužeme po kamenech a taky dochází i na ne zrovna příjemné pády. Ale vše nám to vynahrazuje
pohled na krásné skalnaté vrcholky Malé
Fatry, které některé zdoláváme. Adrenalinem je sestup po dlouhé sjezdovce z Poludňového Grúně na chatu na Grúni. U
některých turistů došlo i na nedobrovolné
válení sudů. Večer byl zpestřen malou oslavou kulatých narozenin našeho vzácného člena Tomáše Elbela.

strašně rychle, byli jsme spokojeni s tak
prožitým víkendem a teď už nezbývá než
se těšit na turistickou sezónu v roce 2015.
Slávek Koval

Na druhý den jsme se vydali na hlavní
hřeben Kysucké Vrchoviny. Opět – nádherné počasí, příjemná trasa a výhledy na
Malou Fatru. V cíli výletu v Terchové jsme
nemohli minout zdejší vyřezávaný mechanický betlém v kostele – krásná rukodělná
práce.
Dva dny plné náročné turistiky, večerního posezení u kytar se zpěvem uběhly

Sokol oslavil 95 let své činnosti
na Hukvaldech
Již 95 let? Tak to musíme tedy lidem nějak připomenout. To byla slova na schůzi
výboru TJ Sokol Hukvaldy někdy v červenci. Slovo dalo slovo a pozvali jsme lidi na
zábavný den, ať si s námi připomenou tuto
událost. Odpolední program byl vyplněn
tzv. sranda soutěžemi týmů. 7 soutěžních
týmů bylo složeno ze členů všech 4 složek
Sokola, další 3 týmy byly složeny z řad
obecního úřadu, školy a chalupářů. Cílem
32

akce bylo sportem se pobavit, zasoutěžit si
v bláznivých soutěžích, přilákat děti k pohybu a malování. Celou akci vkusně moderoval Petr Laník, vše zdokumentovaly
televize Polar a Sněženka. Vyvrcholením
zábavního odpoledne bylo předání plaket,
jako poděkování za dlouholetou práci v
Sokole bývalým členům, kteří se podíleli
na vedení Sokola na Hukvaldech. Za Sokoly jsme poděkovali těmto lidem: Dáši
Blahutové, Pavle Brunclíkové, Františku
Hrčkovi, Tomáši Elbelovi, Aloisi Rožnov-
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skému, Petru Vondrovi, Františku Sobotíkovi.
Večerní program byl ve znamení společenské zábavy v sále základní školy s živou
hudbou TNT.

Děkuji vedení obce za ceny pro družstva,
všem sponzorům a lidem, kteří se podíleli
na organizaci této zdařilé akce.
Slávek Koval
předseda TJ Sokol Hukvaldy

Sokolské hry

nek, kámen-nůžky-papír, skákání v pytli,
dřevěné lyže a puzzle. Děti si tam mohly
pokreslit trička a vyrobit a nabarvit ﬁgurky.
Já jsem byla v týmu Aspv s mojí mamkou. Nejvíc se mi líbila soutěž házení
s vajíčkem. Hodily jsme 15 metrů se syrovým vajíčkem. Sport mám ráda a těším
se na příště. Vyhráli jsme krásný pohár za
1. místo. Moc se mi tam líbilo.

V sobotu 27.9.2014 Sokol slavil 95 let.
Bylo tam 8 soutěží: slalom s balónem,
házení s vajíčkem, tenis, kopání do bra-

Marta Kučová 10 let

Region Beskydy volejbalová liga
V říjnu se začal hrát ve Frýdku-Místku
už 6. ročník amatérské volejbalové ligy, ve
které se ve volejbalových kláních střetávají
smíšené týmy z celého beskydského regionu (v každém týmu musí k utkání nastoupit z šesti hráčů minimálně 2 ženy). Naši

obec v této soutěži reprezentuje i tým Hukvald, jehož vedoucím je Martin Vicher.
Region Beskydy volejbalová liga se hraje
od října do dubna (každý měsíc je jeden
hrací den, ve kterém každý tým odehraje
2-3 utkání) a je rozdělena podle výkonosti
na ligu A a ligu B. Momentálně hraje v lize
A 16 týmů, v lize B je dokonce týmů 20.
33
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V právě probíhajícím ročníku bojují Hukvaldy v Lize A, po dvou hracích dnech jsou
na 10. místě. V hracím systému této soutěže se hraje každý s každým a následně v
posledním kole se hraje play-off o umístění. Poslední 3 týmy v konečném pořadí ligy
A sestupují do ligy B, ze které naopak první 3 týmy postupují do ligy A.

ně kádr doplňoval hráči i mimo Hukvaldy,
neboť začínající hráči z Hukvald končili
z důvodu rodinných, pracovních či školních. Všech 10 ročníků absolvovali pouze
3
hráči - Adam Holub, Tereza Plesníková a já - Martin Vicher.

Vedoucímu týmu Hukvald Martinu
Vicherovi jsem položil několik otázek:

Co se týče úspěchů, tak za zmínku stojí
rok 2009, kdy jsme skončili na 1. místě po
základní části, ale v play-off jsme již neuspěli a skončili tak na konečném 8. místě.
V roce 2010 jsme skončili celkově na 7.
příčce, což je zatím naše nejlepší umístění. Musím dodat, že družstev je celkem
36, kdy prvních 16 týmů hraje lepší ligu A
a zbývající družstva nižší ligu B.

Jak bys shrnul dosavadní působení týmu
Hukvald v RBVL?

Jakého největšího úspěchu jste zatím dosáhli?

Tak nejprve bych chtěl zdůraznit, že letošní ročník volejbalové ligy je pro nás jubilejní desátý - 4 ročníky (2005 až 2008)
se hrály v Brušperku ještě pod názvem
Beskydská volejbalová liga. A od roku
2009 pod názvem Region Beskydy voJaké jsou cíle pro právě probíhající 6. ročlejbalová liga (RBVL) se již hraje ve F-M
ník?
ve sportovní hale na 6. ZŠ, kde se hrají i
Především jej odehrát bez zranění. Dále
ligová utkání volejbalu a také např. házepobavit se na kurtu i mimo něj. No, a až
né. Za těchto deset let se tým velice obnaposled bych jmenoval, že bychom se
měnil. V prvních ročnících (v Brušperku)
rádi udrželi v elitní lize A.
hráli pouze rodáci z Hukvald anebo hráV čem si myslíš, že jste nejsilnější?
či s rodinnými vazbami na Hukvaldech,
prostě byly to čistokrevné Hukvaldy. Byli
Ve všem.
jsme jednoznačně nejmladší tým ze všech
Jak se váš tým připravuje na utkání?
účastníků, takže jsme sbírali zkušenosVzhledem k nedostatku času jsou naší
ti. Pamatuji si, že jsme v prvním ročníku
přípravou odehrané turnaje. Část hráčů z
vyhráli pouze jedno utkání z 15 a to proti
F-M trénují, řekněme raději hrají, minimáltýmu Bašky. Není třeně 1x týdně. A my na
ba dodávat, že to byl
Hukvaldech se schápro nás tehdy mimozíme každou sobotu v
řádný úspěch a prv18.00. Ale nescházíní vlaštovka, kterou
me se v příliš velkém
jsme
samozřejmě
počtu. A proto bych
řádně oslavili. S přiměl na závěr jedno
bývajícími ročníky se
agitační sdělení: Zvevýkony a výsledky same každého, kdo má
mozřejmě zlepšovaly.
čas a zájem si zahrát
Postupem času dovolejbal, bez rozdílu
cházelo k obměnám v
věku či pohlaví, jste
týmu, kdy se postupSestava Hukvald v počátcích týmu v roce 2008
34
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vítáni každou sobotu v tělocvičně na Hukvaldech od 18.00. Lépe snad sobotní večer
strávit nejde.

internetových stránkách www.rbvl.cz.

Martine, děkuji za rozhovor a týmu přejeme hodně sportovních úspěchů a ještě
mnoho odehraných ročníků v RBVL.

„Pojďme se bavit volejbalem v každém
věku.“

Veškeré informace o RBVL lze nalézt na

Domácí štěstí
Jako každý rok, i letos proběhl poslední dámský tenisový turnaj. S ohledem na
velice náročný program Klubu českých
turistů, se letošní klání odehrálo na začátku měsíce října, a ne v jeho závěru, jak je
již léta zvykem. Za svou ochotu vzdát se
svého tradičního termínu, byly tenistky
odměněny krásným podzimním počasím.
Jak již je zvykem, hrál se na kurtech tenis
nejvyšší kvality, a to ne jen proto, že se sešly kvalitní hráčky, ale i proto, že jsme díky
výsledkům komunálních voleb byly pozitivně naladěny. Ve většině případů máme
problém s vylosováním podobně kvalitních dvojic, ale i toto se letos podařilo na
výbornou. Krásné počasí, dobrá nálada,
podpora našich nejbližších, udělaly z jedné obyčejné neděle krásný den. Nebudu
zde chválit vítězky, protože v tomto turnaji nejde ani tak o vyrovnanost setů, jako
o zábavu, ale musím upřímně pochválit
všechny páry. Jejich sportovní zanícení
a vytrvalost jsou obdivuhodné. Často dostávám otázky na téma názvu našeho turnaje, proto jsem se rozhodla letos odtajnit,
co se pod názvem Domácí štěstí skrývá.
Pokud někdo čekáte něco zázračného, tak
Vás musím zklamat. Celý název před lety
vznikl z recese, ale jeho význam se léty posunul právě tam, kde ho chceme všechny
mít. Domácí štěstí proto, že je to turnaj,
kterým vrcholí celá tenisová sezóna a jen
ženy, které mají doma tolerantní partnery, vstřícné děti, mohou trávit u sportu

Na závěr doplním motto Region Beskydy volejbalové ligy:

Ivo Dienelt

tolik času, jako trávíme my na tenisových
kurtech. V současnosti je Domácí štěstí
turnajem spokojených žen, které právě u
sportu relaxují, a poté jsou schopny být
doma dobrými manželkami a hodnými
matkami. Takže Domácí štěstí je právě ta
pohoda, kterou unavené ženy získávají po
dobře odehraném turnaji.
Všem těm, kdo se zúčastnili, děkuji
a přeji nám hodně dalších zdařilých turnajů.
Za tenisové ženy Iva Kapsiová
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Zimní Brušperská liga 2014-2015
mladší žáci
sestava: Žárský Samuel, Řeháček Tadeáš, Michna Tomáš, Hrček Viktor, Jati Oliver,
Volný Patrik a Lukaštík Vojtěch

mladší
žáci

31-Mž-N

Základní kolo

7.12.2014
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NEPOSTUPUJÍ,byli
jen do počtu!

Po bojovném výkonu a skvělým zásahům Samuela v brance, postoupili mladší
žáci po mnoha letech do semniﬁnále zimní části Brušperské ligy.
Kdo tam byl, mi dá jistě za pravdu, že
první utkání s Frýdlantem kluci hráli soustředěně, s absolutním nasazením. Spravedlivější by byla asi remíza. Druhý zápas kluci vypustili a dostali pěkný náklep
od Brušperku 0:6. Naštěstí další zápasy
si znovu vzpoměli proč jsou na turnaji
a po remíze s Ostravicí 0:0, vítězstvím
nad Brušperkem „E“ 2:1 (Michna, Jati)
a Čeladnou 1:0 (Hrček) si zajistili přímý
postup do semiﬁnále! Star&s caron;í žáci
do Brušperské ligy pro ročník 2014-2015
přihlášení nebyli, ale David Hora a Ondra
Giňovský nastoupili za družstvo Fryčovic
a také postoupili do dalšího kola, gratulujeme.
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Zatím nejlepší výkon. Jde vidět , že kluci umí držet jako tým a proto vyhráli i nad
silnějšími tými.
Ostatní týmy hrajou totiž většinou vyšší soutěže. Za brušperk X bohužel hrají
i naší odchovanci.
Remíza s Ostravicí byla opravdu smůla ,
protože jsme měli 43 střel na bránu a oni
7. Nemohli jsme je prokopnout až do brány.

František Řeháček
pomocný trenér
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Ohlédnutí za sezónou roku 2014 Lukáše
Šplíchala

na tento podnik. Těsně před odjezdem
jsem byl ale vyškrtnut ze seznamu reprezentantů z důvodu zařazení jiného závodníka, který ani neobjížděl nominační závody... Kolem tohoto kroku byla spousta
spekulací a debat, které mě spíše otrávily,
než povzbudily. Když už jsem se s tímto
krokem smířil, tak jsem tři dny před odjezdem dostal telefonát, že tedy nakonec
jedu. Nic příjemného, jet reprezentovat
naši republiku a mít za sebou dav lidí,
kteří jen čekají, až udělám nějakou chybu
a budou moct rozmáznout v médiích, že
za mne měl jet někdo jiný. No, dopadlo to,
jak to dopadlo, polovina jízdy byla super
a pak jsem lehce zaváhal při nájezdu do
jedné ze zatáček, kde se rychlost pohybovala okolo 50km/h a spadl. Je to opravdu
velké zklamání, když člověk rok trénuje na
jeden závod a pak udělá školáckou chybu.

Vážení spoluobčané, závodní sezóna je u
konce a tak nezbývá nic jiného, než sepsat
shrnutí, a pak opět skočit do tvrdého zimního tréninkového období. Sezóna byla
velice dlouhá a já objel celkem 25 závodů
po celé Evropě. Zúčastnil jsem se exhibičních akcí, dělal učitele na tréninkovém
DH kempu a mnoho dalších akcí.

V příští sezoně chystám velké změny.
Měním tým, materiál i osobního trenéra,
který mi vytváří tréninkový plán na míru
(na jednom z obrázků si můžete prohlédnout, jak takový tréninkový plán vypadá),
takže věřím, že příští sezónu budu zase
o něco rychlejší!

Podařilo se mi vybojovat bronzovou medaili na mistrovství republiky, nominovat
se na mistrovství světa, vyhrát český a moravsko-slovenský pohár a ve slovenském
poháru jsem se umístil i při neúčasti na
všech závodech na třetím místě. Sezónu
tedy hodnotím jako úspěšnou, podařilo se
mi ji odjezdit bez nějakých větších zranění a tak mám zase obrovskou motivaci se
zlepšovat a jít dál!

Všem přeji krásné prožití vánočních
svátků a úspěšný skok do Nového roku!

Lukáš Šplíchal

Rád bych se ve zkratce vrátil k mé účasti
na mistrovství světa v Norsku. Nominaci
na tento závod jsem měl jistou už nějaký
ten týden před touto akcí, takže jsem se
naplno soustředil na přípravu speciálně
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Jak si počínáme na Horním Sklenově
Milí čtenáři hukvaldského občasníku,
rádi bychom Vás informovali o činnosti
a akcích Golfového klubu Hukvaldy, a nejen o něm.
Naše devítijamkové golfové hřiště je
otevřeno veřejnosti po tři sezóny, stalo se
rodinným hřištěm s výbornou partou lidí.
Dnes čítá již na 170 členů. Během dvou
let jich přibylo 120, z toho 20 hukvalďanů. Organizujeme turnaje po celé České
republice i v zahraničí. Svojí koncepcí je
vhodné jak pro začínající, tak i pro pokročilé golﬁsty. V roce 2013 bylo znormováno
pro úpravu HCP status aEGA. Zavlažujeme všech devět greenů a odpališť. Pokročilí hráči i začátečníci mohou využít služeb našich klubových trenérů. V průběhu
celé sezóny pořádáme na hřišti pravidelné
HCP čtvrtky a otevřené víkendové turnaje.
Od roku 2011 je také provozována dětská
golfová školička. Hřiště se stále zvelebuje a jde kupředu jak kvalitou, tak novými
prvky na hrací ploše.
Při golfovém hřišti je od dubna do října
otevřena také klubovna, která není určena
pouze golﬁstům, ale i široké veřejnosti.
Proto si můžete udělat hezkou procházku
na Horní Sklenov a zastavit se u nás na
kávu a zákusek. Klubovna má kapacitu 40
míst uvnitř, 25 dalších pak na otevřené terase s výhledem na hukvaldský hrad. Součástí klubovny je malý golf-shop, kde najdete vše potřebné pro hru, půjčovnu holí,
setů, golfových vozíků a bugin. Informace
o cenách najdete na webových stránkách
klubu (adresa na konci článku).
V říjnu tohoto roku byl otevřen také nový
Penzion Roubenka, ke kterému se dostanete z golfového parkoviště lesní cestou
(20 metrů). Chalupa je částečně roubená.
Interiér je vybaven dobovým restaurovaným nábytkem, světnicí s plně zařízenou
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kuchyní a kachlovými kamny pro „spaní
za pecí“. Je zde 14 ubytovacích míst ve
dvou dvoulůžkových a jednom rodinném
pokoji. V penzionu je také sauna pro cca
10 osob s venkovním bazénem. Plánovaná provozní doba sauny je: úterý – páni,
čtvrtek – dámy, v případě zájmu i smíšená
nebo na objednávku pronájem celé sauny.
Otevírací doba bude uveřejněna na našich
stránkách.
Dne 25. října proběhl již 5. ročník Drakiády pro děti i dospělé. Zúčastnilo se okolo
60 dětí i s rodiči. Přálo nám krásné slunečné počasí i s ideálními a potřebnými povětrnostními podmínkami. Byli vyhlášeni
vítězové v kategoriích netradiční a nejvýše
létající drak. V rámci akce proběhla také
ukázka letadlových modelů Jiřího Matuly.
Děti si také mohly vyrobit svá papírová
letadla. Na zahřátí se podával horký čaj
a teplé párky.
Z iniciativy milovníků běhu a nadšenců
sportu jako takového vznikl Běžecký spolek Hukvaldy. Našim cílem je sdružovat
stejně zapálené lidi všech věkových kategorií, účastnit se organizovaných závodů
a pořádat sportovní akce. Spolek byl založen 1. listopadu 2014 a v týž den jsme
zaregistrovali 18 členů. Pokud byste chtěli
vstoupit do našich řad, neváhejte a kontaktujte nás, prosím, na tel. čísle: 731 504
419, Tereza Bartulcová.
Jako první z akcí pro členy spolku organizujeme společný start v Praze na
Sportisimo ½ Maratonu Praha 2015. Na
duben pak připravujeme zahajovací závod
Hukvaldská Desítka - 1. ročník. O dalších
aktivitách spolku budeme v příštím roce
průběžně informovat na našich webových
stránkách www.bezeckyspolekhukvaldy.cz.
Od 3. listopadu byl také otevřen v prostorách Hotelu Hukvaldy (Galerie Blanky
Hrubé) nový golfový simulátor, na kterém
si můžete zahrát na nejlepších golfových
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hřištích světa, například v St. Andrews ve
Skotsku.
Jako poslední akci tohoto roku jsme
uskutečnili již 3. ročník Vánočního jarmarku pro dobrou věc, tentokrát v prostorách
nově otevřeného Penzionu Roubenka na
Horním Sklenově. Výtěžek z této akce jde
z větší části na činnost Základní školy Leoše Janáčka na Hukvaldech, z menší na dětské oddělení nemocnice ve Frýdku-Místku. Kdo přišel na jarmark tak nejenom,
že nasál atmosféru Vánoc, nakoupil dárky
a posilnil se medovinkou, ale hlavně svým
nákupem podpořil tuto krásnou akci, na
které se podílejí skvělí lidé z naší obce
v rámci charity, a za to jim velký dík.

patří. Nepíši zde o lidech, kteří potřebují
být vidět, ale těch, pro které je důležité, aby byla vidět práce, kterou vykonali
a kteří neváhají pomoci vždy, když je třeba. Takových sousedů si víc než považuji.
Tereza Bartulcová
http://www.golfhukvaldy.cz/
http://www.penzionroubenka.cz
http://www.bezeckyspolekhukvaldy.cz

A na závěr chci poděkovat všem svým
skvělým sousedkám, že se tento rok v tak
hojném počtu připojily k oslavě mezinárodního Dne nezávislých vesnických žen,
který se neoslavuje jen ve světě, ale již 6.
rokem jej společně slavíme 17. října na
Horním Sklenově. Letos jsme se u dobrého moku a výborného jídla podílely na výrobě dárků, které se prodaly na vánočním
jarmarku.
V rámci obce organizujeme také malé
brigády a peněžní sbírky na výsadbu stromů, které sázíme na místa, kam zcela jistě

PODĚKOVÁNÍ
Komunální volby proběhly a občané rozdali karty. Mnozí zastupitelé pokračují v
rozdělané práci, někteří (mezi ně patřím
i já), práci pro naši obec na komunální
úrovni opouští. Děkuji těm spoluobčanům, kteří nepodlehli lžím, pomluvám,
slibům, mycím prostředkům, měli ve mně
důvěru a ve volbách mi dali svůj hlas.
Vážím si toho a dodatečně za tyto hlasy

upřímně děkuji. Bohužel, na ustavujícím
zasedání zastupitelstva nebyl ani tentokrát nikdo ze zastupitelů za KDU-ČSL
zvolen do rady obce. Vítěz bere vše a touha po moci je silná. Potěšilo mě, že Bc. Jan
Sasín (člen KDU-ČSL) byl zvolen členem
„Výboru kontrolního“, a rovněž p. Petr Axmann z naší kandidátky byl zvolen členem
„Výboru kontrolního“. Oběma srdečně
blahopřeji.
39

HUKVALDSKÝ ŽďēĂƐŶşŬ
Všem nově zvoleným zastupitelům přeji
hodně sil, elánu, dotací, ale zejména, aby
dobře zúročili své záměry a plány, které

prezentují ve svých volebních programech.
Jaroslava Michnová

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
VÝBOR MÍSTNÍ ORGANIZACE KDU – ČSL HUKVALDY
PŘEJE VŠEM SPOLUOBČANŮM
KRÁSNÉ VÁNOCE, PROŽITÉ V RODINNÉM KRUHU.
DO NOVÉHO ROKU 2015 PŘEJEME PEVNÉ ZDRAVÍ, SPOKOJENOST
A OSOBNÍ POHODU.

PODĚKOVÁNÍ
Základní organizace KSČM Hukvaldy
děkuje všem voličům, kteří nám dali ve
volbách svůj hlas a pomohli KSČM k ná-

vratu do zastupitelstva obce. Velmi si získaných hlasů vážíme a budeme se snažit
co nejlépe pracovat ve prospěch všech občanů naší krásné obce.

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
ZO KSČM přeje všem občanům klidné Vánoce plné pohody
a zároveň hodně zdraví, štěstí
a úspěchů v roce 2015.
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Poděkování kandidáta do Senátu
Slavomíra Bači (TOP 09) voličům

a poučnou zkušeností, kterou určitě využiji ve svém veřejném, profesním i soukromém životě.
Do senátních voleb jsem šel pod heslem
„Selský rozum do Senátu“ s programem,
který odráží mé dlouhodobé profesní
i občanské priority, názory a postoje.
Jsem hluboce přesvědčen o tom, že selský rozum patří nejenom do Senátu,
ale do všech oblastí našeho veřejného
života a chtěl bych vás ujistit o tom, že
prosazování hlavních myšlenek mého
volebního programu bude nadále přirozenou součástí mého veřejného působení bez ohledu na to, zda zrovna probíhá
nebo neprobíhá volební kampaň. Každý
správný sedlák a hospodář totiž od nepaměti dobře ví, že pokud poctivě nezaseje,
nebude moci ani sklízet.
Vzhledem k blížícímu se konci roku mi
na závěr dovolte popřát vám příjemné
a klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí, úspěchů a pohody do
nového roku 2015.

Vážení občané obce Hukvaldy, dovolte,
abych vám touto cestou upřímně poděkoval za vaše hlasy - 17,57 % - díky kterým
jsem se umístil ve vaší obci na výborném
třetím místě ze sedmi kandidujících.
I když celkový zisk 11,83% hlasů mi
bohužel na postup do 2. kola senátních
voleb nestačil, přesto si celkově pátého
místa ze sedmi kandidátů velmi vážím
také proto, že od čtvrté „příčky“ mne dělilo pouhé 1,1% hlasů.

S úctou

Slavomír Bača
Palkovice

V rámci kontaktní kampaně jsem navštívil všech 38 obcí a měst frýdecko-místeckého volebním obvodu a osobní setkání s příznivci a podporovateli, stejně jako
s těmi, kteří sympatizovali s jinými kandidáty, pro mne byla nesmírně cennou
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REKLAMA

Vykoupíme les i s pozemkem.

Platba v hotovosti.
Tel.: 725 818 818, e-mail: chalupa@marticus.cz
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Nová alej na Krnálovice
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