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Vážení spoluobčané,

dovolte mi touto cestou popřát novým prvňáčkům 

na naší Základní škole a Mateřské škole Leoše Janáčka Hukvaldy výdrž a zaujetí, 

které měli na své první hodině po zahájení školního roku 2016/2017.

                                                                                                   Mgr. Luděk Bujnošek

Ivo Dienelt   |   Ivana Hrčková   |   Svatopluk Lév   |   Zuzana Slaná   |   Karel Šlosar
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Rada obce se v minulém období sešla 6. 6., 27. 6., 20. 7. a 8. 8. 2016.

Mezi nejdůležitější body jednání patřilo:
-  uzavření smlouvy o nájmu se společností  

ZL Production s.r.o. o dočasném užívání 
amfi teátru v hukvaldské oboře za účelem 
uspořádání hudebně zábavní produkce 
Kryštof kemp Hukvaldy dne 23.7.2016. 
Obec získala do svého rozpočtu 
69 950 Kč (5% z prodaných vstupenek).

-  uzavření smlouvy o nájmu s Janou 
Linkovou na dočasné využití amfi teátru 
v oboře za účelem uspořádání koncertu 
Jaromíra Nohavici dne 12.8.2016 za 
částku 100 000 Kč.

-  uzavření několika smluv o poskytnutí 
finančních darů, např. se ZŠ a MŠ 
– Pionýrů ve Frýdku-Místku ve výši 
1 000 Kč, Integrovaným centrem Žirafa 
– 1 000 Kč, Záchrannou stanicí živo-
čichů v Bartošovicích – 1 000 Kč, spo-
lečností Podané ruce z FM - 10 000 Kč, 
futsalovým týmem Růžové Tlapičky 
– 20 000 Kč, Mysliveckým sdružením 
Hukvaldy – 5 000 Kč, Českým svazem 
včelařů Rychaltice – 3 000  Kč.

-  výběr zpracovatele žádosti o dotaci 
z IROP na projekt „Nástavba odborných 
učeben ve IV. patře ZŠ a MŠ Hukvaldy“. 
Nejvýhodnější nabídku podala firma 
Seller Moravia za částku 155 000 Kč 
bez DPH.

-  výběr zhotovitele díla „Rekonstrukce 
silnoproudé elektrotechniky a osvět-
lení v dílnách a tělocvičně základní 
školy Hukvaldy“ - byla vybrána fi rma 
EB – Elektro Bartoš z Frenštátu pod 
Radhoštěm za částku 401 098,- Kč bez 
DPH. Na realizaci akce je přislíbena 
dotace z MSK ve výši 300 000 Kč.

-  souhlas se spolupořádáním akce „Penal-
tový král 2016“ a jeho fi nanční podporu 
ve výši 15 000 Kč 

-  schválení fi nančního a technického zajiš-
tění Mezinárodního hudebního festivalu 
Janáčkovy Hukvaldy do výše 100 000 Kč.

-  výběr fi rmy na provedení revize stožáru 
se zařízením české komunikační infra-
struktury – byla vybrána firma SKY 
Pernica z Ostravy – Petřkovic za částku 
3 400 Kč bez DPH.

-  schválení cenové nabídky na zhotovení 
studny v areálu TJ Sokol Hukvaldy od 
Karla Pončíka z Leskovce za částku 
4 700 Kč bez DPH za 1 metr studny. 
Ná k lad y na v y bud ován í  s t ud ny 
o hloubce 8 metrů činily 52 500 Kč 
a zároveň uzavření kupní smlouvy na 
nákup ocelové scezovací nádoby za 
účelem zásobníku vody na zavlažování 
fotbalového hřiště s Jiřím Kaprálkem 
z bývalých Vinařských závodů za částku 
18 150 Kč a schválení zhotovení základu 
pod tento zásobník za částku 7 000 Kč 
fi rmou Jana Kosy z Fryčovic. RO také 
schválila uzavření smlouvy o právu 
provést stavbu na cizím pozemku s TJ 
Sokol Hukvaldy a uzavřela dohodu 
o bezplatném používání vody ze studny 
na zavlažování hřiště a tenisových kurtů.

-  výběr nejvýhodnější nabídky na zpraco-
vání projektové dokumentace na stavbu 
lávky přes řeku Ondřejnici u restau-
race u Richarda – byla vybrána fi rma 
Ing. Jaromír Dybal z Valašského Mezi-
říčí za cenu 96 800 Kč včetně DPH.

-  uzavření smlouvy o nájmu s Českou tele-
komunikační společností na pronájem 
nebytových prostor a stožáru za částku 
70 000 Kč.

-  uzavření smlouvy s Frýdeckou skládkou 
o navýšení četnosti svozu nádob na 
papír v období od 1.5. do 30.9. jednou za 
14 dnů, navýšení ročních nákladů bude 
13 080 Kč bez DPH.

-  výběr nejvýhodnější nabídky na zhoto-
vení studie  rekonstrukce restau-
race Hospůdky na koupališti, kdy 
nejvýhodnější nabídku podala firma 
Ing. Radek Michalák – Projekty statika 

z Frýdku-Místku za částku 34 500 Kč 
a také přijala nabídku od této fi rmy na 
zpracování projektové dokumentace 
pro stavební úpravy potřebné pro nový 
výtah v objektu Domu s pečovatelskou 
službou za částku 14 900 Kč.

-  projednala cenovou nabídku na reali-
zaci úprav vstupního prostranství před 
základní školou od fi rmy Zemní práce 
– Jaromír Blažek z Čeladné za částku 
366 303 Kč včetně DPH.

- schválila přijetí dotace a zároveň uzavření 
smlouvy z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje z Programu na přípravu projek-
tové dokumentace 2016 na realizaci 
projektu „Chodník parkoviště Hukvaldy 
– Drážky“ ve výši 75 % skutečně vyna-
ložených uznatelných nákladů, max. ve 
výši 270 000 Kč. Projekt zahrnuje zpra-
cování studie, projektové dokumentace 
a podání žádosti na IROP.

-  schválila uzavření smlouvy s firmou 
Držik z Ostrav y na realizaci díla 
„Obnova fasády rodného domu Leoše 
Janáčka na Hukvaldech“ za částku 
969 195 Kč včetně DPH. Na tuto akci 
je přislíbena dotace z rozpočtu MSK ve 
výši 350 000 Kč.

-  projednala návrh dohody o narovnání 
sporných práv a povinností mezi obcí 
Hukvaldy a Biskupstvím ostravsko 
– opavským a souhlasila s návrhem 
geometrického plánu zpracovaného 
společností 3GEOME3 z Ostrav y, 
jehož předmětem je zaměření pozemků 
u hukvaldského dvora v souvislosti 
s přípravou zmíněné mimosoudní 
dohody

-  schválila uzavření příkazní smlouvy 
s fi rmou Seller Moravia na organizační 
a administrativní zajištění výběrového 
řízení malého rozsahu na „Pořízení 
nového dopravního automobilu pro 
SDH Hukvaldy“ za částku 26 620 Kč.
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-  projednala nabídky na pojištění nově 
zakoupeného traktoru Kubota – nejvý-
hodnější nabídku podala pojišťovna 
Česká podnikatelská za roční pojistné 
2 206 Kč a pojištění návěsu, kdy nejvý-

hodnější nabídku předložila pojišťovna 
Generali za roční pojistné 238 Kč.

-  projednala a schválila nabídku společ-
nosti ALOSTAR z Hranic – Slavíče na 
bezplatný převod části pozemku pod 

schodištěm koupaliště - chatoviště za 
podmínek vyhotovení geometrického 
plánu na náklady nabyvatele – tj. obce 
Hukvaldy

Ivana Hrčková, místostarostka

V květnu se naše obec zúčastnila 
soutěže Vesnice roku 2016, docela 
podrobně o tom bylo napsáno v minulém 
čísle Hukvaldského občasníku. Hukvaldy 
sice nezvítězily, ale samotná příprava 
a následně pak i návštěva hodnotící 
komise dokázala spojit mnoho našich 
občanů a také členů všech spolků, aby 
ukázali naši vesnici a seznámili komisi 
s bohatým kulturním a společenským 
životem Hukvald.

Dne 4.8.2016 proběhlo ve Velkých 
Hošticích - vítězné obci Moravskoslez-
ského kraje, slavnostní předávání cen, 
kterého jsme se také zúčastnili.

Nejlepší ocenění Zlatou stuhu získala 
obec Velké Hoštice, za nejlepší a vyvá-
ženou prezentaci ve všech posuzovaných 
oblastech. Komise sledovala úroveň spole-
čenského života v obci, aktivity občanů, 
celkový obraz vesnice, občanskou vybave-
nost a infrastrukturu, spolupráci s podni-
kateli v obci, veřejná prostranství, péči 
o zeleň a krajinu a v neposlední řadě také 
koncepční dokumenty obce. 

Bílou stuhou byla oceněna obec Žabeň 
za zapojení dětí a mládeže do života 
obce a koncepční podporu jejího zájmu 
o venkovskou pospolitost. Oceňovány byly 

aktivity výchovy mladé generace místními 
spolky, práce s dětmi v knihovně, vytvá-
ření podmínek pro trávení volného času. 

Významným přínosem jsou úspěchy 
mladých lidí a jejich trvalý zájem o život 
a rozvoj obce, mezigenerační setkání, 
mimoškolní činnost dětí a dobré příklady 
trvalé práce s dětmi a mládeží v místě. 

Oranžovou stuhu za pozitivní stránky 
spolupráce zemědělských subjektů hospo-
dařících v krajině se samosprávami, které 
je zaměřeno také na hledání nových 
forem spolupráce při správě venkovského 
prostoru získala obec Větřkovice.

Naše obec v krajském kole získala 
ocenění v kategorii A – obnova či rekon-
strukce památkově chráněných objektů 
za „Památník obětem světových válek 
– rekonstrukce fi gurální plastiky z roku 
2015“ a domů jsme si přivezli diplom 
a „zlatou cihlu“.

Strávili jsme příjemné kulturní odpo-
ledne ve společnosti nadšených občanů 
Velkých Hoštic, hodnotící komise, starostů 
sousedních obcí, představitelů Svazu 
měst a obcí, Spolku pro obnovu venkova, 
Ministerstva pro místní rozvoj a Morav-
skoslezského kraje a získali další motivaci 
k přihlášení Hukvald do Vesnice roku 2017. 

Ivana Hrčková, místostarostka
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Obec Hukvaldy klade velký důraz na 
vzdělání dětí a mládeže, je zřizovatelem 
Základní školy a Mateřské školy Leoše 
Janáčka Hukvaldy, která nese jméno 
nejvýznamnějšího hukvaldského rodáka, 
hudebního skladatele Leoše Janáčka. 
V posledních pěti letech došlo nejen 
na budově, ale i v jejím okolí k mnoha 
změnám, došlo k zateplení školy a výměně 
oken v celé budově, rekonstruována byla 
kotelna a s tím související rozvody teplé 
vody a podhledy v přízemí školy, v roce 
2013 došlo k rozšíření mateřské školy 
o jedno oddělení včetně vybudování zcela 
nového sociálního zařízení a také k rekon-
strukci záchodků ve stávajících odděle-
ních mateřské školy. 

Vzhledem ke stáří budovy jsou již 
nezbytné i větší rekonstrukce v elektro-
instalaci, na které je zpracována projek-
tová dokumentace zpracovaná Zdeňkem 
Hložankou, Malý Koloredov 2377, Frýdek-
-Místek dle doporučených a závazných 
norem ČSN.

V pr vní etapě došlo v roce 2014 
k rekonstrukci osvětlení a opravě stropu 
v jídelně.

Začátkem letošního roku jsme požádali 
o dotaci Moravskoslezský kraj v rámci 
výzvy z Programu rozvoje venkova na 
rekonstrukci ve školních dílnách a osvět-
lení v prostorách tělocvičny. 

Ve školních dílnách probíhá pravi-
delně výuka pracovních činností, ale tyto 
prostory jsou využívány pro mimoškolní 
činnost žáků a pro realizaci technických 
projektů pro žáky. Technické kroužky 
jsou součástí školního klubu a navštěvují 
je nejen žáci naší školy, ale i z okolí. Škola 
se účastní mnoha projektů na podporu 

technického vzdělávání dětí a je úspěšná 
v získávání dotací na podporu výuky. 
Ale vybavení dílen mohlo být využí-
váno jen omezeně, protože nevyhovo-
vala silnoproudá elektrotechnika, zvlášť 
s ohledem na bezpečnost žáků. Podobná 
situace byla s osvětlením tělocvičny. 
Vzhledem k havarijnímu stavu světel byla 
původní světla v minulosti pouze nahra-
zena světly pouličními, což v současnosti 
neodpovídalo bezpečnostním a hygie-
nickým požadavkům. Tělocvična je využí-
vána dětmi základní a mateřské školy, 
ale také pro mimoškolní činnost - školní 
klub a školní družinu. Tělocvična je také 
pronajímána TJ Sokol Hukvaldy a dalším 
subjektům. Týdně ji využívá více než 100 
nájemců ze všech oddílů TJ, Asociace 
sportu pro všechny (aerobik, kruhový 
trénink, volejbal, badminton, zdravotní 
cvičení, cvičení na balónech), fotbalový 
a tenisový oddíl pro své tréninky ji využívá 
zvlášť v zimních a podzimních měsících, 
kdy je potřeba kvalitního osvětlení největší.

1. Dílny
V dílnách byla řešena silnoproudá 

instalace, v rámci rozvodů byly řešeny 
zásuvkové rozvody, nové osvětlení, datové 
rozvody a rozvaděč dílen RD. Stávající 
instalace byla v celém rozsahu demon-
tována. Napojení nového rozvaděče 
RD bylo provedeno na stávající přívod 
do stávající ocelové rozvodnice, která 
byla demontována. Nový rozvaděč je 
nástěnná oceloplechová rozvodnice 
72 modulů se zámkem dveří, z něhož byla 
napojena nová instalace v učebně dílen, 
byl vybaven jističi, proudovými chrániči, 
stykači, s vodičem bleskových proudů 
a vypínačem. Umělé osvětlení v dílnách 
bylo navrženo a vypočteno v samostatném 
světelně-technickém projektu a odsouhla-
seno OHS. Svítidla musí splňovat všechny 
parametry pro dané pracovní prostory. 
Osvětlení bylo provedeno zářivkovými 
svítidly ovládanými od vstupů. Ovládání 
bylo řešeno třemi jednopólovými vypí-
nači po řadách od oken. Umístění bude 
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provedeno podle výkresu půdorysu. 
Zářivková svítidla v učebně 2x36W s elek-
tronickým předřadníkem byla uchycena 
na stropě. Zásuvky byly rozmístěny 
podle požadavků školy a byly napojeny 
přes proudové chrániče.  Zásuvk y 
u pracovních stolů byly dvojité nástěnné 
a průchozí a byly umístěné na ocelové 
konstrukci a byly zapínány a vypínány 
uzamykatelným tlačítkovým vypínačem.. 
Napojení jednotlivých okruhů bylo prove-
deno kabelem CYKY – Jx2,5mm2 ve zdi 
pod omítkou po krabici u podlahy a od 
krabice vede šňůra v trubce v podlaze, 
a pak v jeklu ocelové konstrukce a v liště. 
Zásuvky pro PC pracoviště na čelní stě-
ně byly umístěny v parapetním kanále 
a byly označeny P, první zásuvka směrem 
od rozvaděče byla vždy s přepěťovou 
ochranou. 

2. Tělocvična
Osvětlení v tělocvičně bylo prove-

deno LED svítidly 127W, 30x LED chip, 
IP54, s předřadníkem pro regulaci osvět-
lení, opatřeno ochranou proti úderu 
míčem. Ovládání osvětlení bylo prove-
deno pomocí čidla přítomnosti a čidla 
hlídajícího hladinu osvětlení v závislosti 
na denním osvětlení. Hladiny osvětlení 
se nastaví pomocí dálkového ovladače. 
Celý systém se zapne nebo vypne pomocí 
tlačítka u vstupu. V rozvaděči byl také 
přepínač. který osvětlení zapne v případě 

poruchy čidel. Umístění svítidel bylo 
provedeno podle výkresů rozmístění 
svítidel, ze světelně technického výkresu 

a půdorysu. Svítidla byla uchycena na 
ocelové konstrukci vazníků tělocvičny. 
Čidla byla zakryta ochrannými drátěnými 
koši. Na okruh osvětlení tělocvičny se 
napojila dvě nouzová svítidla. Nouzová 
svítidla byla zakryta ochrannými drátě-
nými koši. Osvětlení nářaďovny bylo 
provedeno průmyslovými svítidly 2x36W 
s krytem, krytí IP65, uchycenými na 
stropě. Svítidla jsou s elektronickými 
předřadníky. Ovládání bude vypínačem 
v nářaďovně.

V tělocvičně bylo také provedeno 
napojení dvou zásuvek. Jedna zásuvka 
byla umístěna v nářaďovně a druhá 
v prostoru tělocvičny.

Realizaci zakázky prováděla firma 
Elektro Bartoš z Frenštátu pod Radhoštěm 
za částku 501 059 Kč včetně DPH, dotace 
z rozpočtu MSK činila 300 000 Kč.

Ivana Hrčková, místostarostka
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Koncem roku 2015 jsme požádali 
o dotaci z Programu obnovy kultur-
ních památek a památkově chráněných 
nemovitostí v Moravskoslezském kraji 
2016, kterou zveřejnil Moravskoslezský 
kraj, na obnovu fasády rodného domu 
Leoše Janáčka na Hukvaldech. Byla nám 
přiznána částka 350 tisíc korun, což byla 
maximální možná výše dotace. 

Cílem projektu byla obnova poško-
zené fasády na budově rodného domu 
hudebního skladatele Leoše Janáčka na 
Hukvaldech. Leoš Janáček, nejvýznam-
nější hukvaldský rodák se právě v tomto 
domě v roce 1854 narodil. V budově je 
zachována jeho rodná světnička a celý 
objekt je evidován jako kulturní památka 
v Ústředním seznamu kulturních památek 
ČR pod rejstříkovým číslem 36925/8-
707. Zároveň se celý objekt nachází 
v ochranném pásmu Hukvaldy-hrad. 
K památkovým hodnotám objektu patří 
především architektonické řešení objektu. 

Obec Hukvaldy v posledních letech 
přistoupila s ohledem na stav této památ-
kově chráněné budovy k postupným 
krokům na její zlepšení nejen funkční, ale 
i estetické. K méně náročným investicím 

patřila oprava vnitřních prostor, jako jsou 
renovace podlah, oprav vnitřních omítek, 
ale další více fi nančně náročné akce( v roce 
2012 výměna topné soustavy, výměna oken 
v celé budově, renovace dveří), které také 
přispěly k úsporám energií. 

Poslední fází byla pak právě obnova 
fasády celé budovy, která byla v havarijním 
stavu a neplnila již své funkční a estetické 
poslání. Střecha objektu byla vpořádku, 
ale bylo potřeba opravit dřevěné podbití 
říms olištováním. V havarijním stavu byl 
zejména sokl budovy a také omítky celého 
objektu vykazovaly poškození zejména 
povětrnostními vlivy. Navržená oprava 
fasády o ploše 580 m2 vycházela ze stáva-
jícího členění, které muselo respektovat 
původní barevné řešení, problematická 
byla oprava soklu sanační omítkou, protože 
sokl ze strany uliční fasády je extrémně 
zatěžován stříkající vodou od projíždějících 
aut. Při opravě fasády bylo potřeba provést 
i opravu stávajícího odvodňovacího žlábku.

Veškeré práce, které byly prováděny, 
se musely řídit závazným stanoviskem 
Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru 
územního rozvoje a stavebního řádu, 
oddělení územního rozvoje na základě 
písemného vyjádření územního odbor-
ného pracoviště Národního památkového 
ústavu, územního odborného pracoviště 
v Ostravě. Všechny kroky, jako je tech-

nologický postup prací, výběr odstínu 
fasádní barvy, atd. byly konzultovány 
s pracovníky NPÚ. 
Zápis ze stavebního deníku:

Práce probíhají v souladu se závazným 
vydaným stanoviskem bez použití novo-
dobých fasádních prvků (rohové profily, 
perlinka), z čehož vyplývá, že fasáda nebude 
absolutně rovná a mohu vznikat vlasové 
trhliny,což je pro historické materiály 
typické.

Ve výběrovém řízení získala zakázku 
fi rma Držik, s.r.o z Ostravy – Hrabůvky 
za částku 969 195 Kč s DPH. Stavební 
práce probíhaly během letních měsíců 
a dokončeny byly k 31.8.2016. 

Výše dotace činila 350 000 Kč.
V příštím roce bychom rádi opravili 

ještě zídku a přístavek, které jsou také 
v havarijním stavu, nejsou ale kulturní 
památkou, kterou je pouze budova rodného 
domu a nemohly být proto zařazeny do 
žádosti o dotaci a tím do celé akce.

Ivana Hrčková, místostarostka
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Obec Hukvaldy byla v minulosti sídlem 
olomouckých arcibiskupů a v té době bylo 
vystavěno množství soch, křížů a kaplí, 
které se dochovaly do dnešní doby a lemují 
podél cest nejen „podhradí“, ale celé území 
naší obce. V minulých letech bylo opraveno 
celkem 10 křížů, ale i další potřebovaly 
odborný zásah restaurátora, neboť na ně 
nebyl hezký pohled, byly viditelně zkorodo-
vané, obrostlé mechem a byly také vlivem 
času i staticky poškozené. 

V loňském roce byl vyhlášen Minis-
terstvem pro místní rozvoj dotační titul 
na obnovu drobných sakrálních staveb. 
Nechali jsme vypracovat odborný posudek 
a na jeho základě jsme sepsali žádost 
o dotaci. Podmínkou dotačního titulu bylo, 
že sakrální stavby nesmí být označeny jako 
kulturní památka. Předmětem žádosti bylo 
zrestaurování kapličky pod lesem, kříže na 
hřbitově v Rychalticích a kříže u mlýna na 
Dolním Sklenově.

Kaplička pod lesem byla vystavěna 
v roce 1755 při polní cestě z Hukvald do 
Místku za působení tehdejšího rychal-
tického faráře P. Martina Robotského. 
Je zasvěcena mučedníkům sv. Janovi 

a Pavlovi. Obnovena byla v roce 1856 
farářem Jindřichem Repperem opravena 
v roce 1995 sponzorstvím hukvaldské 
stavební firmy Soldán. K této kapličce 
se ještě v 50. letech 20. století chodívalo 

V letošním roce jsme nechali vylepšit hasičskou zbrojnici na Hukvaldech. Byla 
vyměněna dřevěná okna, natřeny dveře a okna a došlo k výměně už velmi poškozeného 
původního nápisu „Hasičská zbrojnice“. Všechny práce provedl pan Josef Fajkus za 
částku 28 160 Kč.  Ivana Hrčková, místostarostka
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procesím v prosebných dnech - venkovský 
lid si chodil vyprosit dobré počasí bez 
živelných pohrom, dobrou úrodu. Kolem 
této kapličky prochází nejen naši občané, 
ale i mnoho turistů.

Kovový litinový kříž na kamenném 
podstavci byl na hřbitově v Rychalticích 

postaven na náklady dobrodinců v roce 
1868. K tomuto kříži se chodí několikrát 
za rok a to zejména při vzpomínkách na 
zesnulé o Dušičkách. Mimo památky 
zesnulých bývá sloužena mše svatá na 
krmášové pondělí o sklenovském a rych-
altickém krmáši.

K tomuto kříži také pravidelně kladou 
věnce členové Sboru dobrovolných hasičů 
Rychaltice při konání jejich výročních 
schůzí k uctění památky svých zesnu-
lých členů.

Kříž u mlýna v Dolním Sklenově. 
Podle údajů z farní kroniky by postaven 
v roce 1769. Nechal ho zbudovat Cyril 
Krečmer a nápis na něm hlásá: Cyril 
Krečmer obětuje za dar Pánu Bohu 
a Kristina, manželka r. 1769“. 

Kříž byl obnoven  v roce 1875. Stojí na 
pozemku, který patří k bývalému mlýnu. 
Je kamenný z pískovce, kamenné je tělo 
Krista. V době jeho zbudování mlýn 
Krečmer nevlastnil. Tenkrát majitelem  
mlýna byl Jakub Prachař. Kronika neza-
znamenala, k jakému účelu byl postaven. 
Také k němu se chodívalo v prosebné dny 
a pamětníci uvádí, že tam býval při této 
příležitosti oltářík.

Celkové náklady na realizaci akce 
činily 280 600 Kč, dotace z MMR činila 
196 420 Kč (70%), podíl obce Hukvaldy 
byl 84 180 Kč. Práce prováděla restau-
rátorská firma pana Martina Bocka 
z Vendryně.

Ivana Hrčková, místostarostka

V letošním roce se pracovníci naší 
„rychlé roty“ konečně dočkali nové 
techniky, zakoupili jsme malotraktor 
Kubota B2650 H Cab 80851 s příslušen-
stvím, které tvoří hydraulický sklápěcí 

návěs na převoz materiálu, zařízení 
na čelní sečení tráv y, čelní šípová 
radlice s pryžovým břitem na odhrno-
vání sněhu a rozmetadlo posypového 
materiálu. Traktor včetně příslušenství 

po výběrovém řízení, kterého se zúčast-
nily 4 fi rmy, dodala společnost Lipka HQ 
z Frenštátu pod Radhoštěm za celkovou 
cenu 999 846 Kč.  

Ivana Hrčková, místostarostka
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V minulém čísle občasníku mě zaujala 
připomínka na tohoto světoznámého 
fotografa. Zároveň se mi vybavil článek, 
který kdysi do Hukvaldského občasníku 
poslala paní doktorka Marie Bednár-
ková–Eliášová. Je to  její osobní vzpo-
mínka na Josefa Sudka, který na Hukval-
dech pobýval docela dlouho, fotografoval 
a z toho vznikla ta v článku paní Aleny 
Lévové zmiňovaná kniha. Také ji doma 
máme a opatrujeme ji jako vzácnost. 

Paní Marie Bednárková vyrůstala 
v domku, v němž je Památník Leoše 
Janáčka. Její rodiče, učitelé Petr a Juliána 
Eliášovi, byli jeho správci. Paní Bednár-
ková se s Josefem Sudkem osobně setkala 
a  článek, který  o tom napsala a redakci 
poslala, byl uveden v 1. čísle  ročníku 2005.

Myslím si, že není od věci si jej připo-
menout.

„ Na Huk valdech jej  inspirovala 
nádherná obora se stromy přímo biblickými, 
dominanta zříceniny vznešeně starobylého 
hradu, husté a tajemné lesy na Babí hůře a 
Kazničově s četnými studánkami, spěcha-
jící říčka Ondřejnice. V nemalé míře také 

objekty Janáčkova rodového původu: škola, 
kostel, obecní náves, zahrádka u Sládečků 
a jeho chlouba – vlastní domek s jeho 
zahrádkou, lavičkou a besídkou. To všechno 
bylo Janáčkovi útočištěm v jeho neklidném 
životě, zde psal svá vrcholná díla, odpočíval 
a vzpomínal. A nakonec svou rodnou obec 
proslavil. Lyričnost a osobitost uměleckých 
fotografi í národního umělce Josefa Sudka, 
který šel ve stopách Janáčkových v obdivu 
k jeho hudbě a rodnému kraji, není jen doku-
mentem. Je to lyrická báseň, radost z krásy.

Za to vám, pane Sudku patří má velká 
úcta a poděkování. Kdykoliv potřebuji 
načerpat sílu ze svých kořenů, procházím 
spolu s vámi místy, kde jsem vyrůstala. 
Věřím, že nejsem sama. Také díky za to, že 
jste své dílo vytvářel v době, kdy ještě nedošlo 
k zásahům v okolní přírodě, rekonstrukci 
domů a jejich interiérů – je to z doby jako 
u Janáčků.

Měla jsem to štěstí, že při jeho několika 
návštěvách Hukvald, kdy soustředěně 
vybíral záběry v interiéru Památníku a jeho 
okolí, jsem mohla zpravidla zpovzdálí pozo-
rovat proces zrodu záběru, který byl pro něj 

typický: chodil, okukoval, hledal správný 
úhel pohledu a především správné světlo. 
Postavil stativ, několikrát zmizel pod černou 
plachetkou, vylezl, změnil postavení stativu 

Zleva: Marie Bednárková-Eliášová, 
Juliána Eliášová, Josef Sudek
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Do historie Hukvald se nesmazatelně 
zapsaly dvě dechové kapely.

1. Tou první byla kapela Jana Návrata 
(1865 – 1939) který byl účetním v pivovaru 
a také ve správě hukvaldského panství. 
Rovněž působil jako varhaník v hukvald-
ském kostele. Bezprostředně po založení 
sboru dobrovolných hasičů na Hukval-
dech v roce 1887 založil tento výborný 
hudebník i první hukvaldskou dechovou 
kapelu, která pak úspěšně veřejně vystu-
povala, a to v hasičských uniformách. Byl 
to také tentýž Návrat, který se zasloužil 
o to, že 23. května 1888 došlo v hostinci  
„ U Gobrů“ (později přestavěném jako 
hotel Mičaník) ke koncertu populární 
Kmochovy kapely z Kolína.

Zveřejněnou fotografii v minulém 
čísle Hukvaldského občasníku dokládám 
přehledem jednotlivých členů kapely dle 
obsazení hudebními nástroji v kapele:

1. řada zleva (sedící muži):
Sobotík František (fl étna), Sacký Jan 
(B klarinet), Návrat Jan – kapelník  
(křídlovka), Návrat František (Es 
klárinet), Rek …. (bas…)

2. řada zleva (stojící muži)
Štefek Augustin (bas), Kuběna Jan 
a Sládek ….(asfaltovky – baskřídlovky), 
Smolík Cyril a Návrat Ondřej (trubky), 
Konečný Ondřej (buben).

Všichni členové kapely jsou v hasič-
ských uniformách, kromě muže vlevo 
v civilním obleku (nalévající pivo), což 
je družba na svatbě Jana Sobotíka, a to 
Fabriger Ferdinand, v místech, kde byla 
fotografi e pořízena.

Pozn. scházející informace (vytečko-
vané) v sezanmu kapely neposkytuje zadní 
strana HO z června 2016, neboť seznam 
členů kapely je překryt tiráží HO.

2. Tou druhou kapelou, která navázala 
na tradici kapely Jana Návrata, byla Miča-
níkova kapela. 

Jiří Mičaník (1896 -1966) byl člověk 
velmi aktivní. Kdo to vlastně byl? 

Jiří Mičaník se narodil na selském 
statku ve Fryčovicích. Od mládí vynikal 
hudebním nadáním a proto po skončení 
školní docházky nastoupil jako elév (žák, 
učedník) do vojenské hudby (bylo mu 
16 let). Do jeho učení zasáhla 1. světová 
válka, takže jeho pobyt na vojně se protáhl 
na 8 let. Po návratu z vojny si hudební 
vzdělání  doplnil ještě na varhanické 
škole v Ostravě – Mar. Horách. Po sňatku 
s Leopoldinou Gobrovou z hostince 
„U Gobrů“, která hostinec obdržela věnem, 
podnikavý Mičaník ho přestavěl na hotel. 
Dostavěn byl v roce 1928 (nedlouho po 
dokončení elektrifi kace obce).

Kromě podnikatelských aktivit založil 
Jiří Mičaník na Hukvaldech ve 30. letech 
minulého století chlapeckou dechovou 
hudbu, kterou sám vycvičil (okolo 40 
chlapců). První koncert této hudby byl 
na jaře roku 1933. Následovaly koncerty 
v Příboře, Karviné, Orlové, Kopřiv-
nici,  ve Zlíně, Val.Meziříčí a jinde. 
Kapela účinkovala ve valašských krojích. 
S velikým úspěchem vystoupila také na 
hospodářské výstavě v Praze ve druhé 
polovině května 1936 (pozn.: hudeb-
níci spali v Nuslích v hospodě na seně). 
V lednu 1938 vystoupila Mičaníkova kapela 
také v Ostravském rozhlase. Pro koncer-

tování u hotelu na Hukvaldech nechal 
Mičaník postavit dřevěný altánek kruho-
vého tvaru (později sloužil jako prodejní 
stánek).

Jiří Mičaník se přestavbou hostince 
„U Gobrů“ na hotel zadlužil tak, že byl 
v roce 1940 nucen hotel prodat. Dodám 
ještě, že údajně chtěl Leoš Janáček Miča-
níkovi vypomoci s umořováním dluhu. 
Nedošlo k tomu, neboť dřív než tak mohl 
učinit, zemřel (1928). Po ztrátě hotelu se 
Jiří Mičaník odstěhoval do Rožnova pod 
Radhoštěm, kde vyučoval na lidové škole 
umění, vycvičil nový hudební soubor, 
zvláště harmonikářů a řídil dechový 
orchestr, který v létě vyhrával v rožnov-
ském skanzenu.

Jiří Mičaník zemřel v srpnu 1966 ve 
věku 70 let. Urna s popelem je uložena na 
Hukvaldském hřbitově.

Na následující fotografii je kapela 
Jiřího Mičaníka ve 30. letech minulého 
století (kapelník je muž s kloboukem na 
hlavě – dolní řada sedících). Fotografi e 
kapely je převzata se strany 62 knihy 
„Leoš Janáček – narozen na Hukvaldech“ 
autorů Jarmila Procházkové a Bohumíra 
Volného, vydané Moravským zemským 
muzeem – Brno 1994)

Jmenný seznam hudebníků na foto-
grafi i (v každé řadě zleva):

Horní řada: Návrat Josef, Červenka 
Rudolf, Rek Karel, Mičaník Jiří ml., 
Návrat Vojtěch, Mičan Oldřich, Morisák 
Jan ml., Šplíchal Ladislav, Škorvánek 
Antonín, 

Střed. řada: Jurečka Julius, Fojtík 
Václav, Fabriger Jindřich, Smolík Vojtěch, 
Návrat Bohumír, Žák Jiří, Brož Josef, 

a vše se opakovalo. Často ani snímek  nedo-
dělal – čekal třeba do druhého dne, nebo na 
někdy – až se dostaví šťastnější seskupení 
podmínek. K tomu potřeboval absolutní 
soustředění, nic ho nesmělo rušit.  Jeho asis-
tentem byl tehdy ing. Josef Voříšek z Prahy. 

Když byl hotov a práce se zdařila, rád se na 
chvíli zdržel a popovídal. Maminku dokonce 
pozval k návštěvě svého ateliéru v Praze na 
Újezdě. V létě v roce 1971, před vydáním 
knihy, se přijel pan Sudek ještě na Hukvaldy 
podívat.  Byl rozčarován ze všech novot, 

s nimiž se ve známých místech potkal. Měl 
pocit, že moderní či účelné je bez poezie. 
Z jeho návštěvy v roce 1961 mi zůstala jedna 
z nejcennějších věcí: společné fotografie, 
které nám udělal jeho asistent ing. Voříšek.“

Karla Klečková, kronikářka
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Matějek Josef, Mičaník Otakar, Hykel 
Josef, Sobotík Josef,

Dolní  ř ada:  Hr nč árek Oldř ich, 
Kostelník Ladislav, Dohnal Miloň, Fojtík  
Miroslav, Mičaník Jiří ( kapelník), Mičaník 
Jaroslav, Hrček Vít, Hrček Antonín, 
Jurečka Ludvík,

Ležící: Hrček Josef, Fojtík Ludvík, 
Volný Bohumír, Dohnal Radomil, Marek 
Alfons.

Jako již výše uvedeno foto Mičaní-
kovy kapely bylo převzato z knihy Leoš 
Janáček, narozen na Hukvaldech. Spolu-
autorem knihy byl Bohumír Volný, který 
v červnu roku 2000 identifi koval jednot-
livé členy kapely na fotografi i citované 
knihy, a to na žádost Aloise Piskoře. Od 
něho jsem si jím pořízený seznam opsal.

Zdeněk Hubeňák st.

Letos si připomínáme 150 let od prus-
ko-rakouské války. Při zmínce o této  válce 
se většině z nás vybaví bitva u Králova 
Hradce a s ní někomu možná i  písnička 
o kanonýru Jabůrkovi.  Mnozí ale nevědí, 
že  jedna příhoda  související s touto válkou, 
se dotýká i naší obce. Barvitě ji na strán-
kách obecní kroniky,  a to podle  vyprávění 

pamětníků,  vylíčil ve dvou kapitolách na 
stránkách  27 až 31 tehdejší kronikář Jan 
Smolík. Nadepsal ji Strach před Prušáky 
a Landšturm. Píše, že v měsíci červnu roku 
1866 došla na Hukvaldy zpráva, že město 
Bohumín ve Slezsku bylo Prušáky zapáleno 
a Prušáci že se ženou sem a mnoho vozů 
s bednami od Moravské Ostravy a Místku 
v noci přes Hukvaldy k Frenštátu jezdilo. 
Snad také až k Rožnovu. Hukvaldští 
úředníci nechali zazdívat své kufry na 
starém hradě. V měsíci červenci se již 
objevili Prušáci v Rychalitích. 

V neděli 5. srpna byly hukvaldské 
školní děti na výletě na hradě a kolem šesté 
hodiny se vracely. V tu dobu bylo vidět 
na hornosklenovských polích jezdecké 
vojsko, které se rozjíždělo na všechny 
strany. Zároveň na cestě od Mniší ujížděla 
bryčka s jedním párem koní ve velkém 
kvaltu do Drážek. V bryčce seděl pouze 
jeden člověk, jednou rukou řídil koně, 
v druhé měl revolver, ze kterého dvakrát 
na Hukvaldech vystřelil. V Drážkách se 
obrátil na cestu do Dolního Sklenova. 
Znovu prý vystřelil u Zeleného rybníka 

a pak mu revolver vypadl z ruky. Děti, 
jdoucí z hradu, při střelbě začaly velmi 
křičet, až zburcovaly i dolnosklenovské 
občany. Také se objevila posila z Rychaltic 
s cepy a vidlemi a též hukvaldští s kosami. 
Muž v bryčce dojel k okresní silnici, po té 
chtěl pokračovat v jízdě. Oháněl se šavlí. 
U čísla 15 (dnes Fojtíkovi) však narazil 
na odpor. Václav Holub (pravděpodobně 
z čísla 17), zkušený to furman, zarazil 
koně. Muž se bránil šavlí, ta mu upadla 
mezi koně, nikoho nezranila. Proto 
vyskočil z povozu, za plot u Františka 
Kološe (tehdy bydlel na čísle 15) hodil 
plášť a sám skočil naproti do potoka 
a na zahradu Josefa Marka (čís. 39, 
dříve Zátopkovi, dnes Květoslav Fojtík) 
odhodil balík spisů. V útěku se mu snažil 
zabránit výměnkář Jiřík Strakoš, ale to 
již dobíhali huláni a utíkajícího muže 
chytli. Muž byl oblečen po vojensku, oblek 
byl barvy modré s červenými šňůrami, 
čapku již neměl. Huláni na srocený dav 
občanů volali: „Nebojte se, my jsme 
vaši!“ Občané viděli odhozený plášť 
a začali ho prohledávat. Našli v něm 
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60 tisíc zlatých v bankovkách. Vojáci, 
kteří obklopili utíkajícího, zkoumali vak, 
který měl sebou. Při akci byl desátníkem 
od hulánu zraněn Mikuláš Hrček (pravdě-
podobně  byl z čísla 31, dnes Rožnovští). 
Huláni zajatce odvezli do Místku. Tam 
ale sklenovským neřekli, koho to vlastně 
zadrželi. Všeobecně se soudilo, že to byl 
Klapka. Za několik dní se však dověděli, že 
to byl Klapkův adjutant hrabě Scher Thosz, 
který spolu s generálem utíkal s vojenskou 
pokladnou. Klapka z bryčky utekl. Adjutant 
si ve Vlčovicích spletl cestu a namísto do 
Příbora dal se směrem na Hukvaldy. Za 
několik dní byl Václav Holub povolán na 
c.k. okresní hejtmanství, kde byl za svůj 
čin pochválen a odměněn 100 zlatými. 
Také vojáci, kteří odevzdali adjutantovu 
zbraň, spisy i peníze, obdrželi odměnu. 
Kronikář dále píše, že za několik dnů po té 
události byli do obce nastěhováni rakouští 
huláni. Občanům bylo přikázáno účastnit 
se hledání Klapkovců  v „Zadních horách“. 
Byli vyzbrojeni pouze holemi, vedl je před-
stavený obce Augustin Matula (sedlák 
z č. 29 v Dolním Sklenově). Nesli si s sebou 
zásoby jídla i kořalky a tabáku. Naši byli 
přiděleni k oddílu, který měl prohledat 
horu Smrk. Spustila se mlha, takže vůbec 
nevěděli, kde jsou a byli nuceni přes noc 
tábořit v lese. Žádného „Klapkovce“ 
neviděli. Pochytané Klapkovy vojáky 
vodili přes Sklenov. Byli v zuboženém 
stavu, vysíleni hladem, u našich občanů 
dostali najíst, ani důstojníci prý se neštítili 
prostého pokrmu — brambor se zelím.

Tolik tedy podle kroniky. Když jsem 
tento příběh již pokolikáté četla, opět jsem 
si kladla otázku, zda se jednalo o auten-
tické osoby. Ty sklenovské nepochybně. 
Co však ostatní? Hledala jsem v encyklo-
pedii, tam jsem se v souvislosti s pruskou 
rakouskou válkou s pojmem generál 
Klapka nesetkala. Již před 10 lety u příle-
žitosti 140. výročí bitvy jsem se pokoušela 
najít nějaké informace na internetových 
stránkách. Tam jsem zprvu neuspěla. Na 
jedné doméně jsem však využila kontaktu 
a požádala o informace.

Měla jsem štěstí. V podstatě obratem 
mi pán odpověděl, že nedostatek podrob-
ností, které jsem v žádosti uvedla, mu 

nedovolí tuto postavu blíže určit. Poslala 
jsem tedy fotokopie stránek z kroniky 
a to pomohlo. Ozval se pan Michal Lukšík 
z Brna, jeho  zpráva zněla:

„Bude se jednat o György Klapku 
(1820—1892). Bojovník za maďarskou 
nezávislost, který po revoluci 1848 žil 
dlouho v emigraci. V roce 1866 na sebe 
oblékl pruskou uniformu generál-majora 
a v pruském Slezsku organizoval maďarské 
legie. Ve válečném čase r. 1866 se dostává 
na naše území. Po bitvě u Hradce Králové 
se naše armáda stahuje k Olomouci a do 
Slezska. Dále pak už vypráví Vaše kronika 
příběh, kdy místní občané s hulány honí 
Klapkovce s pokladnou,který utíká před 
přesilou. Jméno adjutanta (pobočníka) je 
také maďarského původu. Uváděná barva 
uniformy je bez pochyb pruská. Generál 
Klapka skutečně uprchl a po uherském 
vyrovnání r. 1867 se vrací do vlasti. Toť vše 
co jsem vypátral.Michal Lukšík“

Letos jsem se snažila o získání údajů 
rovněž. Tentokrát jsem oslovila muzeum 
v Hradci Králové, poslala skeny zápisu 
v kronice a téměř obratem jsem dostala 
tuto zprávu:

Dobrý den, v případě generála Klapky 
se jedná nepochybně o historickou postavu. 
György Klapka byl uherský emigrant, 
reprezentant uherské protivídeňské opozice 
z revoluce roku 1848. Tato opozice spojila 
své politické cíle (tj. nezávislost Uher na 
Habsburcích) s pruskými mocenskými 
ambicemi (dle některých názorů byl Klapka 
Prusy jen využit jako páka na Vídeň) a tzv. 
Klapkova legie epizodicky bojovala roku 
1866 na pruské straně. Protihabsburské 
povstání se jim však v Uhrách nepodařilo 
a Prusové po válce své spojence a jejich 
ambice s klidným srdcem obětovali. Více se 
můžete dočíst např. v knize Josefa Fučíka 
s názvem Válka 1866 - běda poraženým. Viz 
http://www.chlum1866.cz/aktuality/nova-
-publikace-valka-1866-beda-porazenym.

https://cs.wikipedia.org - vyhledat heslo 
Gyorgy Klapka

S pozdravem, Josef Šrámek

Ve spolupráci s panem Michalem 
Lukšíkem z Brna a s panem Josefem 

Šrámkem z Hradce Králové se nám 
dostává možná kousek naší historie. 
Hlavně však díky našemu prvému kroni-
káři, který tuto událost  tak podrobně 
podle v yprávění pamětníků zapsal.                                             
A ještě něco. Když hukvaldský čtenářsko-
-pěvecký spolek oslavoval 65. výročí svého 
založení, jeho členové v hukvaldské oboře 
chytání generála Klapky předváděli. Také 
tato událost je v kronice obce zazname-
nána tehdejším kronikářem Leopoldem 
Svitákem.  Píše, že v době „chytání“ 
generála Klapky mu bylo 10 let (narodil 
se v roce 1856) a byl očitým svědkem 
dopadení tohoto uherského šlechtice – 
pruského vyzvědače.

Podle Wikipedie byl hulán příslušník 
polské kavalérie. V době po trojím dělení 
Polska působili huláni i v habsburské 
armádě.

Hulán (tatarsky přesněji oglan) vlastně 
znamenal „junák“, „mladý odvážný 
válečník“. Ve Zlaté hordě se nazývali 
hulány členové chánské rodiny a termín 
měl spíše význam „princ“. Mnoho z nich 
se odebralo do Polska, kde vstoupili do 
vojenských služeb. Jednalo se o kopiníky 
na koních, od vynálezu palných zbraní byli 
huláni vyzbrojeni kopím, šavlí a dvěma 
pistolemi.V habsburské armádě se huláni 
poprvé objevili roku 1784. V tomto roce 
byl z nich zřízen Haličský hulánský sbor. 
Uniforma hulánů vycházela z polské 
národní tradice. Rakouské vojsko mělo 
v roce 1856 čtyři hulánské pluky, na konci 
19. století jich mělo jedenáct, z toho jeden 
český.

Huláni působili v armádách ještě 
v první světové válce, ale dny jezdectva se 
chýlily ke konci. Pluky polské kavalérie 
byly obnoveny v letech 1918–1921. Polští 
huláni existovali ještě na počátku druhé 
světové války, ale již v menším množství. 
U polské armády se hulány v tomto období 
nazývaly i elitní pancéřové pluky, které 
pokračovaly v tradicích polské jízdní 
kavalérie. Poslední užití hulánů na koních 
v boji se uskutečnilo za druhé světové 
války, kdy v polské východní armádě 
bojovaly od roku 1943 tři hulánské pluky.

Karla Klečková, kronikářka
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Jako pamětník dovolím si k návštěvě 
prezidenta Dr. Edvarda Beneše v červenci 
1946 na Hukvaldech – článek v HO 
z června 2016 – dodat několik poznámek.

Místo návštěvy v obci bylo vybráno 
na nádvoří někdejšího zámku. To ještě 
zadní část zámku měla dřevěný balkon. 
V blízkosti kašny, z části naplněné vodou, 
byl umístěn stůl se židlemi pro vzácnou 
návštěvu.

Horní část prostoru mezi zámkem 
a kostelem byla zaplněna množstvím 
občanů. Ohbí zatáčk y silnice před 
kostelem zdobil „špalír“ členů místního 
junáckého oddílu ve stejnokrojích. Stáli 
v rozestupu, čímž tvořili tak pomyslné 
ozdobné zábradlí.

Krátké posezení prezidentského páru 
u kašny za zámeckém nádvoří dokládá 

následující fotografi e. Poté prezidentský 
pár včetně doprovodu odejel směrem 
Frenštát k přenocování na Horečkách, 

jak již uvedeno v článku HO z června 
2016. Zdeněk Hubeňák st., 

Hukv. - DS, září 2016

Tentokrát za leteckými unikáty 
v  Kunov icích a skalními út var y 
v Chřibech 10.6.2016

Čím dál tím více si získávají tyto 
výlety, které pořádá Klub českých turistů 
Hukvaldy, na oblíbenosti hukvaldských 
občanů. Již po několik let vyráží dva 
naplněné autobusy na výlet za technic-

kými památkami a zajímavostmi. A aby to 
nebylo jenom o technických památkách, 
je tento výlet proložen i zajímavou turis-
tickou trasou. 

V letošním roce jsme zamířili do Zlín-
ského kraje, přesněji řečeno do Kunovic, 
kde jsme si ve zdejším leteckém muzeu 
u letiště prohlédli na 25 vystavených 

letadel naší letecké historie. Šlo převážně 
o letadla československé výroby, jak 
bojové tak dopravní. 

Po shlédnutí letadel jsme přejeli do obce 
Jalubí, kde jsme navštívili repliku větrného 
mlýna a dále jsme pokračovali po turistické 
trase, která nás vedla skalními útvary Vlčí 
jáma, Miláčka a Budačina. V závěru trasy 
jsme navštívili ranč Kostelany, kde jsme byli 
svědky soutěže o nejlepšího Kosáka (kosení 
louky kosou) na Chřibech. Na zdejším ranči 
jsme měli možnost se občerstvit a podívat 
se na malé westernové městečko. 

Celý čas na v ýletě nás provázelo 
příjemné počasí. Výletu se zúčastnilo na 
85 hukvaldských turistů, z toho na 35 dětí. 
Nejmladšímu byly 3 roky. 

Takže – zase za rok a věříme, že v tak 
hojném počtu. 

Slávek Koval, KČT Hukvaldy
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Koncem června se vydali příznivci 
cyklistiky na pětidenní zájezd kolem řeky 
Berounky. Tento zájezd organizovali 
hukvaldští turisté. 

Na každý den byla připravena zajímavá 
trasa s kulturními, přírodními a historic-

kými památkami a zajímavostmi. Mnozí 
z nás byli překvapeni kopcovitým terénem 
a někdy i značným převýšením na trasách, 
ale zajímavosti zdejšího kraje nám daly 
zapomenout na někdy náročné výšlapy 
do kopečků.

Za slunečného a teplého počasí jsme 
navštívili nespočet hradů a zřícenin: 
hrad Karlštejn, Kokořín, Točník, Žebrák, 
Krakovec, Týřov,  pamětní síň spisovatele 
Oty Pavla v Luhu u Berounky, legendární 
výletní hostinec U Rozvědčíka, večerníč-
kové medvědy umístěné v berounském 
medvědáriu, rozsáhlý komplex Koněprus-
kých jeskynní, výletní místo lom velká 
a malá Amerika, největší hornick ý 
skanzen v ČR – Chrustenická šachta, 
Solvayovy lomy, zámek Lány, hrob našeho 
prvního prezidenta T.G. Masaryka a další 
a další zajímavosti.

Na své si přišli i milovníci jízdy na 
kole přírodním terénem, kdy jsme zdolá-
vali na 30 brodů přes říčku Javornice 
u hradu Krakovec či kolem lomů velké 
a malé Ameriky. 

U by tování  jsme měl i  zajištěno 
v příjemném hotýlku Roztoky (bývalé 
k o ň s k é  s t á j e)  u  ř e k y  B e r o u n k y 
s příjemným personálem. Na 35 cyklotu-
ristů si zájezd na Berounsko užilo, defektů 
bylo minimum, nikdo se nestihl ztratit. 
Na další vícedenní cyklozájezd pořádaný 
hukvaldskými turisty jsou zváni všichni 
milovníci kol a velocipedů – tentokrát 
pojedeme do Železných hor.

Slávek Koval
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Na 33 hukvaldských turistů vyrazilo 
v srpnu na 5 dní zdolávat dvoutisícovky 
na Slovensk u v pohoř ích Roháčů 
a Nízkých Tater.

Kdo tato pohoří zná, ví že tůry po 
zdejších horách jsou náročné, ale krásné. 
Odměnou nám byly nádherné pohledy 

na mohutné vrcholy, hluboké Roháčské 
doliny, plesa a vodopády. Roháče jsou 
jedním z geomorfologických celků Západ-
ních Tater a právem se považují za jeho 
nejkrásnější část. Rozložitou Roháč-
skou dolinu lemuje věnec nádherných 
ostrých skalnatých vrcholů, kterým 

kraluje svou výškou 2178m majestátní 
Baníkov. Pozadu v kráse nezůstávají ani 
ostatní – Ostrý Roháč, Plačlivé, Volovec, 
Pachola, Tri kopy, Hrubá kopa či Salatín, 
mnohé z nich patří k nejvyšším celého 
pohoří a výrazně přesahují 2000 metrů. 
Díky krásnému počasí se nám podařilo 
na některé z uvedených vrcholů vystou-
pat. 

V Nízkých Tatrách jsme absolvovali 
dvě tůry a sice: výstup na vrchol Ohniště 
– významný horský masív budovaný 
převážně z vápenců a dolomitů, odkud 
je jeden z nejhezčích pohledů na celé 
Nízké Tatry. Druhá tůra byla ovlivněna 
počasím, každý si tedy vybral sám, co 
navštíví v Demanovské dolině. Většina 
dala přednost sbírání hub v přilehlých 
lesích. A že jich bylo.

Ubytování jsme měli zajištěno v malém 
hotýlku Poludnica v Liptovském Jánu. 

Celý zájezd se nesl v duchu pohody, 
každý si vybral tůry dle své kondice. 

A kam že by hukvaldští turisté chtěli 
vyrazit v příštím roce? Určitě opět do 
zahraničí – a nemusí to být zrovna na 
východ.

Slávek Koval, KČT Hukvaldy

Odbor KČT při TJ SOKOL Hukvaldy 
uspořádal již šestý jednodenní zájezd pro 
věkově nejstarší členy klubu, tj. pro jeho 
veterány. V minulých letech se zájezdu 
zúčastňovali i mladší členové a rodiče 
s dětmi. Nejinak tomu bylo letos, kdy z 35 
účastníků bylo 8 dětí a 18 ve veteránském 
věku. Zájezd se dosud vždy konal první 
prázdninový víkend a tentokrát to bylo 
2. července. Kromě stálého termínu jsou 
tyto zájezdy charakteristické nenáročnou, 
přívětivou trasou s délkou kolem 15 km.

Pro letošní výlet byla vybrána pro nás 
méně známá oblast Opavského Slezska 
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mezi Bílovcem a Opavou. Krajina je 
charakteristická vysokou nadmořskou 
výškou 400 až 500 m, hlubokými lesy 
a potoky směřujícími do Moravice nebo 
Odry. Konkrétně byla navržena trasa 
z Výškovic u Bílovce, přes Jakubčovice 
u Hradce nad Moravicí do Raduně s délkou 
17 km a poloviční trasa z Jakubčovic do 
Raduně. S ohledem na vysokou teplotu 
zvolili všichni účastníci kratší trasu, která 
s prohlídkou zámeckého parku a památko-
vých objektů činila 10 km.  

Pochod začal návštěvou dřevěné 
rozhledny na holém vrchu u Jakubčovic 
v nadmořské výšce 522 m. 15 m vysoká 
rozhledna umožňuje výhledy na Jeseníky, 
Beskydy, Kravařsko a Oderské vrchy. Pak 
jsme pochodovali stále z kopce do údolí 
Raduňky, přes zámecký park do Raduně. 
Většina účastníků navštívila zámek, histo-
rickou sýpku a oranžerii. Zájezd měl kromě 
turistického zaměření s poznáním nové 
krajiny i náplň kulturně – historickou. 

Tomáš Elbel, garant zájezdu

Rok se s rokem sešel a jak už pomalu 
bývá zvykem, ve třetím srpnovém týdnu 
připravili trenéři mládeže na Hukvaldech 
fotbalový kemp pro místní děti, ale nejen 
pro ně. Poprvé byla vyzkoušena forma tzv. 
příměstského tábora. Po zkušenostech 
z minulých let s celodenními pobyty se jeví 
i do budoucna tato forma kempu jako opti-
mální, vzhledem k náročnému programu 
a následnému nutnému odpočinku, nejen 
pro trenéry.

Kempu se celkem zúčastnilo 25 
chlapců a jedna dívka, kteří byli rozdě-
leni do tří skupin. 

Samostatnou skupinu tvořili starší žáci 
(13,14 let), pro které byl fotbalový týden 
hlavně soustředěním před nadcházející 

sezónou v krajské soutěži. Ostatní fotba-
listi byli rozděleni podle ročníků. 

D o p ol e d n í  t r é n i n k y  p r o bí h a l y 
společně se zaměřením na základní 
dovednosti každého fotbalisty. Mít maxi-
mální kontrolu nad míčem v pohybu, při 
kličkách a při tom stále sledovat své okolí 
a pokyny od trenérů není v začátcích 
„fotbalové kariéry“ vůbec jednoduché. 
Trpělivost a odhodlanost naučit se novým 
dovednostem byla na všech hráčích vidět 
po celou dobu kempu.

Odpolední tréninkové jednotky byly ve 
znamení týmového pojetí. Kombinace hry 
jeden na jednoho,  dva na dva, tři na tři 
při různých variacích  - s kličkami, bez 
kliček, s jedním či více míči nebo dokonce 

se čtyřmi brankami byly kombinovány se 
soutěžemi a výkonnostními testy.  Mladší 
fotbalisté si zahráli také svou ligu mistrů.

Nejen tréninky, ale také zápasy byly 
naplánovány a odehrány. Starší žáci 
odehráli přípravný zápas proti Frýdlantu 
nad Ostravicí. Jejich soupeř letos postoupil 
do krajského přeboru, což je v žákovských 
kategoriích druhá nejvyšší soutěž.  Zaslou-
žená remíza 1:1 odpovídala poměru sil na 
hřišti. Na tento výsledek navázali kluci o tři 
dny později, kdy se utkali s týmem Staříče 
(krajská soutěž) a zvítězili 7:2.

Ani mladší kategorie se nenechala 
zahanbit. Trenéři přípravek uspořádali 
v rámci kempu turnaj pod hlavičkou 
SMOPO pro kluky a holky do 10 let věku. 
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Na turnaj byly pozvány týmy z okolních 
vesnic, některé se však musely omluvit, 
neboť ještě měli své hráče na dovolené 
s rodiči nebo na jiných táborech. Tradičně 
nejtěžším soupeřem byl pro naše fotba-
listy tým z Kozlovic, ale i ostatní týmy 
z Metylovic nebo Lubiny nebylo jedno-
duché porazit. Naštěstí se to našim fotba-
lovým nadějím podařilo a celý turnaj 
VYHRÁLI.   

A nebyl by to hukvaldský fotbalový 
kemp, abychom neměli pro naše hráče na 
závěr připraveny hodnotné ceny s fotba-
lovou tématikou. Vítězové v jednotlivých 
soutěžích, ti nejlepší z výkonnostních 

testů, ale i ostatní byli odměněni za jejich 
celotýdenní snahu a zlepšení. 

Závěrem bychom chtěli poděkovat 
vedení fotbalového klubu TJ Sokol 
Hukvaldy, že nám zdarma posky tli 
areál fotbalového hřiště, panu Tomášovi 
Sasínovi, který se nám po celou dobu 
kempu staral o trávník, kuchařkám v ZŠ 
L. J. v Hukvaldech, které se staraly o naše 
bříška a také Petru Eliášovi - Námořní-
kovi, který pro nás připravil páteční menu 
v jeho restauraci. 

Speciální  dík však patř í  našim 
nejmladším fotbalistům, se kterými 
jsme byli letos nadmíru spokojeni, 
přejeme jim mnoho sportovních úspěchů 
i v následující sezóně a věříme, že se 
k nim přidají další děti zejména z prvních 
a druhých tříd. Nábor proběhne v měsíci 

září a všichni rodiče budou včas infor-
mováni.

Trénink přípravek a žáků na Hukval-
dech je veden od roku 2014 v duchu 
metodiky Coerver® Coaching. Coerver® 
Coaching je zaměřen na individuální 
rozvoj fotbalových dovedností jednotlivců. 
Cílem je rozvíjet sebevědomé a kreativní 
hráče zároveň s výukou základních spole-
čenských předpokladů, jako je sportovní 
chování a respekt, včetně správného 
postoje k tréninku a hře. Samotný jedi-
nečný tréninkový program je zdokonalován  
od roku 1984 a jejím zakladatelem byl Wiel 
Coerver, známý jako „Einstein fotbalu“. 

Jedná se v podstatě o kompletní změnu 
přístupu. Například mladým hráčům 
není detailně ústně vysvětlováno, co 
mají dělat, ale před každým cvikem 
předchází konkrétní ukázka trenérů 
a při samotném cviku jsou individuálně 
korigováni. Trénink je pak veden zcela 
v duchu šestistupňové Coerver® Pyramidy 
rozvoje hráče. Procvičování ovládání 
míče, zpracování míče a přihrávky, hra 
1 na 1, rychlost, zakončení a skupinové 
hry.  Samotnou hru mají trenéři jen 
sledovat, kontrolovat, zda hráči postupně 
zapojují do hry základní prvky  - ping pong 
s míčem, zašlapávačky a následné rychlé 
výpady, klamavé pohyby a zda nehrají 
příliš blízko u sebe.  Petr Giergiel

Trenéři: Jiří Matula, Pavel Rek, Petr Giergiel,Jan Sasin
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Na podzim roku 2015 se podařilo po 
šesti letech obnovit základnu mladých 
hasičů SDH Hukvaldy o 13 nových dětí 
narozených v letech 2007-2012. Jedná 
se o smíšené družstvo s převahou dívek, 
všichni spadají do soutěžní kategorie 
mladších žáků. Role hlavní trenérky se 
ujala Magda Mlčochová, která tak zúročuje 
své bohaté zkušenosti jak z trenérské, tak 
závodnické éry v SDH Mniší. Druhou 

trenérkou je Markéta Máchová, která 
se věnuje kondiční a atletické přípravě 
družstva. Při trénincích také dle svých 
časových možností pomáhají rodiče dětí. 

Od podzimu do jara trénujeme v tělo-
cvičně ZŠ Leoše Janáčka, v letním půlroce 
v prostorách školního hřiště a areálu 
Myslivecké chaty za Ondřejnicí. Začátky 
byly náročnější, protože požární sport 
byl pro všechny děti něčím úplně novým. 

Postupně se seznamovaly s hasičskými 
hadicemi, proudnicemi, rozdělovačem 
a další nezbytnou technikou používanou 
při hasičských soutěžích. Zimní příprava 
spočívá v rozvoji tělesné všestrannosti 
dětí především formou pohybových her 
a nácviku techniky některých disciplín 
„na sucho“ (požární útok, štafeta požár-
ních dvojic, štafeta 4x60m s překážkami). 
V létě jsme se zaměřili na trénování 
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požárního útoku s vodou a štafety 4x60m 
s překážkami s přesně vyměřenými úseky.  
Do budoucna bychom rády zařadily 
i další disciplíny soutěže v požárním 
sportu „Plamen“ a to závod požárnické 
všestrannosti, štafetu CTIF a požární útok 
s překážkami CTIF.

Sehranost družstva a dovednosti 
získané několikaměsíčním tréninkem 
si děti vyzkoušely na soutěži mladých 
hasičů v požárním sportu, která se 
konala v sobotu 25. června v Prchalově 
u Příbora. Součástí soutěže byly dvě 
disciplíny - požární útok a štafeta 4x60m 
s překážkami. Přes prvotní problémy se 
sestavou se nám povedlo vytvořit dvě 
štafetová družstva a jedno družstvo na 
požární útok. Byla to první soutěž, proto 
v týmech závodníků i trenérů vládla 
nervozita a předzávodní horečka. Zahájili 
jsme štafetou 4x60m s překážkami. Obě 
družstva předvedla kvalitní výkon bez 
penalizace a závod dokončila. Do klasi-
fikace se počítá rychlejší čas - 78,41s 
štafety „Hukvaldy A“ znamenalo 16. místo 
z celkového počtu 20 soutěžících SDH. Ani 
v královské disciplíně požárního sportu, 
požárním útoku, se družstvo úplných 
nováčků neztratilo. Děti dokončily útok 
za obrovské radosti trenérek i strojníka 
Lukáše Strakoše v časech 31,662s na 

levém terči a 27,201s na pravém terči, 
opět bez penalizace a problémů se zapo-
jením hadic. Do klasifi kace se tentokrát 
počítá pomalejší čas a ten družstvu zajistil 
13. místo z 20 soutěžních družstev. 

Nejmladší hasiči SDH Hukvaldy nebyli 
obrovskou konkurencí zkušených týmů 
zaskočeni, závodili s obrovským nasa-
zením a ukázali, že netrénovali nadarmo. 

Markéta Máchová

I v letošním roce pořádali členové 
a přátelé SDH Rychaltice pravidelné prázd-
ninové akce pro veřejnost. V pátek 15.7. 
se již tradičně konal letní večer, tentokrát 
k poslechu i k tanci hrála skupina Rebel 
a DJ Radim Kapica. Navzdory chladu 
a nepříznivé předpovědi nám nakonec 
počasí přálo a akce se vyvedla. Na návštěv-
níky čekalo bohaté občerstvení, kromě 
grilovaného masa byly letos v nabídce 
také bramboráky a značnému zájmu se 
těšil i koktejlový bar pod vedením Nikoly 
Matulové. Po půlnoci se točila tombola 
o hodnotné dary našich sponzorů. Tímto 
jim ještě jednou děkujeme. 
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Na páteční večer navazoval nedělní 
dětský den. Počasí opět nezklamalo 
a v závěru dne vykouklo i sluníčko. Pro děti 
bylo připraveno kolo štěstí, skákací hrad 
a také hlavní soutěž v disciplínách s hasič-
skou tématikou. Pro děti bylo k dispozici 
také malování na obličej. Bohatou nabídku 

občerstvení opět doplnily míchané nápoje, 
tentokrát i v nealkoholických variantách 
pro děti. Ukázku vybavení nám poskytli 
členové SDH Fryčovice, kteří přijeli se 
svým zásahovým vozem a v závěru odpo-
ledne opět vytvořili na hřišti pokrývku 
z hasící pěny. Mladí hasiči našeho sboru 

předvedli požární útok se stejnou houžev-
natostí, s jakou reprezentují naše SDH 
na soutěžích. Děkujeme všem členům 
i přátelům, kteří se zapojili do příprav 
a pomohli s průběhem obou akcí. Na 
návštěvníky se budeme těšit opět za rok. 

Markéta Kološová

Dne 6. 8. 2016 uspořádal Dobrovolný 
sbor hasičů Hukvaldy hasičskou soutěž 
v areálu Myslivecké chaty. Dopoledne se 
konala soutěž mladších a starších hasičů. 
Náš tým mladších hasičů se umístil na 
3. místě. Od 13:00 se uskutečnilo 8. kolo 
Beskydské ligy mužů a žen. Hukvaldy pro 
tuto soutěž složily trojici týmů (muži 35+, 
muži A tým a ženy). Pro tým Hukvald-
ských žen to byla premiéra. Hukvald-
ským týmům se letos nepovedlo umístění 
na vítězných pozicích. V kategorii mužů 
zvítězil tým SDH Nová Ves a v kate-
gorii žen SDH Frýdek. Během akce byly 
nabízeny nápoje, guláš a klobásy. Počasí 
nám letos moc nepřálo, ale i tak celá akce 
proběhla v pořádku a přátelském duch 
všech zúčastněných.

Matěj Gřes
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Ve čtvrtek 1. 9. 2016 byl slavnostně 
zahájen školní rok 2016/2017.

V průběhu prázdnin probíhala ve škole 
rekonstrukce elektrozařízení ve školních 
dílnách a výměna světel v tělocvičně, 
což bylo financováno z dotace z MsK 
a rozpočtu Obce Hukvaldy. Děkuji paní 
místostarostce Ing. Ivaně Hrčkové za 
zpracování žádosti o dotaci z MsK, panu 
starostovi Mgr. Luď kovi Bujnoškovi 
i členům rady obce a ostatním zastu-
pitelům za fi nanční prostředky na tuto 
akci.

Dojde nejen k úspoře elektřiny, ale 
v dílnách hlavně ke zvýšení bezpečnosti 
žáků.

V posledních letech jsme získali několik 
dalších dotací pro technické vzdělávání 
našich žáků včetně fi nanční podpory Obce 
Hukvaldy. Dosáhli jsme toho, že takové 
zázemí pro technické vzdělávání nemají 
ani některé střední školy. Odráží se to 
v úspěšnosti žáků v přijímacím řízení na 
technické obory a úspěšnosti v  soutěžích 
středoškolské odborné činnosti. Hlavní 
podíl na tom má vedoucí technických 
kroužků Ing. Stanislav Čajánek a vyučující 
pracovních činností.

Ve školním roce 2016/2017 dochází 
v pedagogickém sboru ke změnám 

pouze u náboženství – bude vyučovat 
Mgr. Pavel Obr. U správních zaměstnanců 
ke změnám nedošlo. 

Ve školním roce 2016/2017 budeme 
opět žádat o výjimku z počtu žáků a Obec 
Hukvaldy bude muset dofinancovávat 
zvýšené náklady na vzdělávání. Máme 
zapsáno 167 žáků. Z MŠMT je avizo-
váno, že od 1. 1. 2018 by měly být základní 
školy fi nancovány na učitele, nikoliv na 
žáka. Věřme, že k této úpravě opravdu 
dojde. 

V letošním roce máme zapsány na 
naší škole, jako kmenové, tři žáky, kteří 
se vzdělávají v zahraničních školách 
(Senegal, Velká Británie a Malorca).  

Vzdělávání bude probíhat v souladu 
s RVP ZV s úpravou k 1. 9. 2016. Úpravy 
se týkají tolik diskutované inkluze. 
V naší škole k žádné větší změně nedojde. 
Péči o integrované žáky léta zabezpeču-
jeme. Bude pouze zřízena pozice koor-
dinátora inkluze, kterou bude zastávat 
paní učitelka Marie Škvarová, která má 
vystudováno, mimo učitelství pro 1. st. 
základní školy také 3 roky učitelství pro 
speciální školy.  

Výuka bude zpestřena zapojením 
školy do velkých projektů, financova-
ných MŠMT a EU jako jsou Erasmus + 

(v letošním školním roce žáci i učitelé 
navštíví Maďarsko, Turecko, Polsko). 

Dvouletý projekt Komunitní škola 
– matematická gramotnost Hukvaldy 
(vzdělávání učitelů v oblasti nových metod 
výuky nejen matematiky, školní čtenářské 
kluby, deskové a logické hry pro rozvoj 
matematické gramotnosti). V průběhu 
dvou let budou zapojeni všichni žáci 
školy. Tento projekt se týká také mateřské 
školy. Paní zástupkyně pro mateřskou 
školu PaedDr. Vladimíra Nevludová bude 
také o průběhu projektu rodiče infor-
movat. 

Třetím velkým projektem je Škola pro 
všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu 
vzdělávání všech žáků. Do tohoto projektu 
je zapojeno 37 základních škol z České 
republiky. Koordinátory projektu jsou 
Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem, 
Univerzita Karlova v Praze a Masarykova 
univerzita Brno. Bližší informace budu 
průběžně zveřejňovat v hukvaldském 
Občasníku.

Dále to budou menší projekty – 
klasické projektové dny První pomoc 
a ochrana člověka za mimořádných 
situací, Den Země, spor tovní den. 
Lyžařský a plavecký výcvik. První stupeň 
pak opět zažije týden výuky na škole 
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v přírodě. Žáci se budou účastnit různých 
soutěží a olympiád, aby si „změřili“ své 
znalosti a dovednosti se žáky z jiných škol.  

K rozvoji klíčových kompetencí mimo 
výuku budou žáci, v rámci školního klubu, 
moci opět navštěvovat kroužky Mladý 
technik, lodní modelář a robotika, spor-
tovní kroužky, výtvarné, keramiku a nově 
pro děvčata kroužek vaření a stolování.

Ve spolupráci s Unií rodičů, Obcí 
Hukvaldy a Alexandrou Rekovou opět 

plánujeme lampionový průvod, Den dětí 
a pro rodiče Karnevalový rej, jehož 
výtěžek je každoročně věnován škole.

V pr ůběhu měsíce k větna 2017 
již máme avizováno testování žáků 5. 
a 9. roč. Českou školní inspekcí. 

V loňském školním roce jsme zavedli 
administrativní systém iškolu. Většina 
rodičů je po roce fungování se systémem 
spokojena. Změnili jsme začátek výuky 
od 8:05 hodin. Ukázalo se, že hlavní 

přestávka 15 min. je pro svačinu krátká 
a od ranního autobusu stihnou žáci přijít 
včas, a tak od letošního školního roku 
začínáme již od 8:00 hod.  

O činnosti školy pravidelně infor-
mujeme a budeme dále rodiče i veřej-
nost informovat na iškole, na webových 
stránkách školy www.zshukvaldy.cz, na 
facebooku, v místní kabelové televizi 
a v Občasníku.

Mgr. Alena Lévová,  ředitelka školy

Před začátkem letních prázdnin, 
28. června se v knihovně konala prezen-
tace z projektu Příběhy našich sousedů. 
Žáci místní školy se v dubnu zapojili do 
vzdělávacího projektu, který organi-
zuje nezisková organizace Post Bellum. 
Scházeli se s pamětníkem Karlem 
Dohnalem, nahrávali si jeho vzpomínky 
a v olomouckém českém rozhlase zpra-
covali krátký profesionální dokument. 
Zájemci si ho mohou poslechnout na 
webov ých stránkách knihovny. Pro 
veřejnou prezentaci navíc připravili 
originální zpracování vzpomínek Karla 
Dohnala na srpen 1968.
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Konec června a začátek července je 
ve světovém tenisovém kalendáři rezer-
vován pro Wimbledon, jehož 130. roč-
ník jsme měl i  možnost počát kem 

prázdnin sledovat.  Ve stejném termínu 
pořádají hukvaldští tenisté od r. 1987 
turnaj čtyřher mužů jako Memoriály se 
vzpomínkou na dva významné členy - 

Ing. Jaroslava Strakoše a Zdeňka Adamov-
ského. Wimbledonský turnaj je o 100 let 
starší, nicméně zápasy na Hukvaldech 
jsou neméně dramatické. Letos se náš 
turnaj uskutečnil 9. července a zúčastnilo 
se ho 17 hráčů a 1 hráčka. Byla to novinka 
v homogenním pánském turnaji a prece-
dens k tomu, že pokud by se v příštích 
ročnících chtěla zúčastnit například 
Hingisová nebo Navrátilová, mohly by od 
pořadatelů získat divokou kartu ke startu. 

Přihlášené debly byly rozděleny do 
dvou skupin podle věku. První skupinu 
(Strakošovu) tvořili hráči do padesáti let 
a systémem hry každý s každým na jeden 
set sehráli vyřazovací soutěž. První dva 
páry pak odehrály fi nále na dva vítězné 
sety. Zvítězili Huťka-Duda z Ostravy-
-Hrabové nad místními hráči Kosou 
s Vašendou 6:4; 6:4. Výsledek ukazuje, že 
náš pár urputně bojoval. Na třetím místě 
skončili Bartoníček-Řehák.

V druhé skupině (Adamovského) se 
utkaly tři dvojice mužů nad 65 let. Jako 
výjimka k nim byl přiřazen smíšený pár 

První týden v říjnu (3. - 9. 10.) se 
knihovna zapojí do celostátní akce 
Týden knihoven. Vyhlašuje při té příle-
žitosti čtenářskou amnestii. V tomto 

týdnu mohou přijít i ti  nejzapomnět-
livější čtenáři vrátit knihy bez toho, 
aniž by dostali upomínku nebo pokutu. 
Pokud knížku ztratili, uhradí jen její 

hodnotu. Podle statistiky má knížky 
víc než půl roku půjčeno přes třicet 
čtenářů.

Hukvaldský básník, prozaik, textař 
a pořadatel punkových koncertů Petr 
Benke vydal pod pseudonymem Neklan 
svou v pořadí třináctou knihu Mezi námi 
zvířaty. Básničky na témata politiky, 

sexu, alkoholu, muziky, sportu a zvěře 
v autorově obvyklém antilyrickém, přímo-
čarém a provokativním stylu jsou prolo-
ženy prozaickými útvary, jako například 
pohádkou s ponaučením, povídkami 

ze současnosti nebo z blízké i vzdálené 
budoucnosti. Čtení i s hudebním dopro-
vodem se koná 13. října od 17 hodin. 

Zuzana Jurečková, 
knihovnice
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Gunfrovič - Halfarová z Rychaltic, který 
je věkově mladší a pro tento turnaj byl 
„postaršen“. Také tato skupina hrála 
stejným systémem na jeden set. Zvítězili 
několikanásobní vítězové předchozích 
ročníků Kunčický - Elbel Č. z Ostravy 
před místními Janošek – Šplíchal, kteří po 
nelítostném souboji porazili pár Solanský 
– Vondra 6:4 a odsunuli je na třetí místo. 
Toto utkání hráčů, kteří se velmi dobře 
znají vzbudilo největší zájem diváků. 
Smíšená dvojice byla nakonec poslední, 
ale sehrála vyrovnaná utkání a nebyla 
outsiderem.

Turnaj měl opět dobrou sportovní 
a společenskou úroveň a kromě 18 hráčů 
ho sledovala asi dvacítka diváků.  

Tomáš Elbel, garant turnaje

V sobotu 18. června se uskutečnil 
již čtvrtý ročník Lašských her. Jedná se 
o sportovně-kulturní událost pro širokou 
veřejnost a její součástí je také tradiční 
soutěž čtyř obcí Laššské brány Beskyd 
- Kopřivnice, Příbora, Štramberka 
a Hukvald. 

Do Kopřivnice, kde se hry letos konaly, 
vyrazil hukvaldský tým v sobotu odpo-
ledne ve složení: Markéta Máchová, Jitka 
Janošková, Jana Červinková Žáčková, 
Jirka Matula, Martin Raška a Jirka Škor-
vánek. Zapomenout nemůžu ani na paní 
místostarostku Ivanu Hrčkovou, která 

měla funkci koordinátora týmu, podporo-
vatele a nosiče vody, což byla v tom horku 
velmi důležitá funkce. Předem bylo avizo-
váno, že letošní disciplíny prověří spor-
tovního a týmového ducha družstva. Jaké 
úkoly nás tedy čekaly?

První na řadě byla stavba věže z malých 
dřevěných “JENGA” kostiček.

Soutě žili všichni ze všech družstev 
= spousta lidí a chaos. K dispozici byly 
krabice s kostič kami a úč elem hry bylo 
postavit v daném časovém limitu co 
nejvyšší vě ž. Každé družstvo mohlo 
stavět maximálně dvě věže, zakázáno bylo 
bourat věže jiným týmům a krást jim z věží 
kostky :-). Jelikož jsme zvolili správný typ 
stavby a stavěli velmi svižně, obě naše 
hukvaldské věže byly už v polovině limitu 
nejvyšší. Teď už zbývalo jen vydržet do 
konce. To se nám u jedné věže nepoda-
řilo - zkácela se těsně před vypršením 
limitu, druhá ovšem vydržela a tak jsme 
získali první první místo. Velmi příjemný 
začátek.

Druhou diciplínou byl BUNGEE 
RUNNING.
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Soutěžící se měli pomocí vlastní síly 
snažit př ekonat odpor gumového (prý 
velmi silného) lana a př ipevnit kostku se 
suchým zipem co nejdál na vyznačený pás. 
Do akce jsme vybrali dva silné muže Jirku 
a Jirku. Protože jsme naši účast brali velmi 
vážně :), chvíli jsme věnovali i taktice, zda 
je lepší běžet či pomalu táhnout. Ukázalo 
se, že to bylo zbytečné, každému z našich 
borců vyhovovalo něco jiného. Tentokrát 
byli první Kopřivničáci a všechny další 
týmy skončily stejně - na druhém místě.

Třetí na řadě bylo BLUDIŠTĚ.
Taháním za dva prová zk y bylo 

nutné projet kuličkou v dřevěném rámu 
vyznač enou trasu na šikmé desce, aniž 
by kulič ka spadla do otvorů , které byly 
souč ástí dráhy. Spolu hráli dva lidé 
z týmu, každý přitom tahal za jeden 
provázek - komunikace a sladěnost tak 
byla nutná. Do této disciplíny jsem byla 
nominována já (Jana) a Markéta a zřejmě 
to nebyla úplně špatná volba :). Trasu jsme 
s Markétou projely nejrychleji a tím jsme 
získaly další první místo pro Hukvaldy!

SÍŤ - to byla disciplína číslo čtyři 
a taky disciplína, která nás trošku rozla-
dila.

Jednalo se o čtyři metry dlouhou prolí-
začku. Prolézt se muselo mezi různě nata-
ženými lany, na nichž byly rolničky. Za 
sebou lezli tři lidé z týmu (za nás: Jitka, 
Jana, Markéta) a počítal se jim celkový 
počet zacinkání - čím méně tím lépe. 
Jednoduše a jasně řečeno, jenže… Různým 
týmům vysvětlovali pravidla různí lidé 
a zmatek byl na světě. Nám, kteří jsme byli 
v této disciplíně první na řadě, bylo řečeno, 
že síť musíme prolézt, podplazení že je 
zakázáno. Jaké bylo naše překvapení, když 
druhý tým na řadě síť podlezl a bylo mu to 

uznáno? Velké. Z principu jsme vznesli 
“jemný” protest, který nám nebyl uznán 
:-). Po chvíli se však ukázalo, že do této 
disciplíny opravdu nastoupil každý tým 
s vlastními pravidly a ta se celkem zásadně 
lišila. Nastala celkem vtipná situace během 
které bylo vzneseno několik protestů a anti-
protestů a družstva, která do her nastoupila 
za účelem lepší a bližší spolupráce mezi 
obcemi, se nebyla schopna dohodnout. 
Bitka se ovšem nakonec nekonala, zvítězil 
sportovní duch a trochu i velkorysost 
některých týmů. Dohodli jsme se a mohli 
jsme tak pokračovat dál.

Jako předposlední disciplína nám byla 
představena hra CORNHOLE.

Házeli jsme py tlík y naplněnými 
kukuřicí na naklopenou desku s dírou. 
Cílem bylo trefit se pytlíkem do díry 
(3 body) nebo hodit aspoň tak, aby pytlík 
zůstal na ležet na desce (1 bod). Toť teorie. 
Praxe: deska opravdu hodně klouzala 
a většina hodů probíhala tak, že když 
už se někdo trefi l na desku, pytlík po ní 
plynule pokračoval dál, desku přejel a na 
konci spadnul do trávy (0 bodů - pocho-
pitelně). V této disciplíně házeli všichni 
z družstva - každý měl čtyři hody, počítal 
se celkový počet bodů. Součet mých hodů 
byl nula! a uklidnilo mě pouze to, že jsem 

v tom nebyla sama. Naopak naším nejlepší 
házečem se ukázal být Martin.

Poslední a velkou finálovou disci-
plínou byl KVÍZ. My byli v tuto chvíli na 
druhém místě, o jeden bod za Kopřivnicí. 
Šanci vyhrát jsme tedy pořád měli. Kvíz 
probíhal už přímo na pódiu, nastoupena 
byla všechna čtyři družstva, každé si 
vylosovalo tři otázky. Ty se týkaly obcí 
Lašské brány. Jen pro ukázku, my jsme 
řešili koření ve Štramberských uších, 
materiály použité na stavbu schodů 
Štramberské Trúby a taky původní zada-
vatele výroby Lišky Bystroušky. Kromě 
stavebních materiálů jsme všechny otázky 
uhodli, vlastně jsme je přesně věděli :). 
Po kvízu nastala situace, kdy jsme měli 
my a Kopřivnice stejný počet bodů a tak 
byl nutný rozstřel. Dotazy se tentokrát 
týkaly Beskyd a zde musíme poděkovat 
hlavně Markétě. Díky jejím tipům na 
odpovědi jsme rozstřel vyhráli a Hukvaldy 
tak mohly vystoupit na nejvyšší stupeň 
pomyslné bedny. Byli jsme první!!!

Lašské hry 2016 tedy můžou Hukvaldy 
považovat za velmi vydařené. Příští hry 
se konají v Příboře a zástupci budou-
cího družstva se už teď můžou těšit na 
obhajobu titulu!

Jana Červinková Žáčková
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Loni občané odevzdali k recyklaci na 
obecním úřadě 100 televizí, 39 monitorů 
a 989,00 kg drobného elektra.

Snaha obyvatel obce recyklovat staré 
a nepoužívané elektrospotřebiče se již 
několik let vyplácí. Naše obec obdržela 
certifi kát vypovídající nejen o přínosech 
třídění televizí a počítačových monitorů, 
ale také o velkém významu sběru drobných 
spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. 
Díky environmentálnímu vyúčtování 
společnosti ASEKOL můžeme nyní 
přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, 
ropy, uhlí, primárních surovin či vody 
jsme díky recyklaci vysloužilého elektra 
ušetřili ekosystém Země. Víme také, 
o jaké množství jsme snížili produkci skle-
níkových plynů CO2 nebo nebezpečného 
odpadu. Informace vycházejí ze studií 
neziskové společnosti ASEKOL, která 
s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyk-
laci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního 
vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, 
že občané naší obce v loňském roce vytří-
dili 100 televizí, 39 monitorů a 989,00 kg 
drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 
44,94 MWh elektřiny, 2 108 77 litrů ropy, 
199,72 m3 vody a 1,82 tun primárních 
surovin. Navíc jsme snížili emise skleníko-
vých plynů o 10,02 tun CO2 ekv., a produkci 
nebezpečných odpadů o 39,43 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, 
že zpětný odběr elektrozařízení, i těch 
nejmenších, má nezanedbatelný pozi-
tivní dopad na životní prostředí. Když 
si uvědomíme, že recyklace běžných 
100 televizorů uspoří spotřebu elektrické 
energie pro domácnost až na 4 roky, nebo 
ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných 
až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to 
impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro 
uživatele počítačů také je, že odevzdání 
10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu 

energie potřebnou pro chod notebooku 
po dobu necelých 5 let. Všichni ti, 
kteří tříděním takto zásadně přispívají 
k ochraně životního prostředí, si zaslouží 
obrovský dík.

Studie LCA posuzuje systém zpětného 
odběru CRT televizorů, počítačových 
monitorů a drobného elektrozařízení. 
Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpraco-
vání až do okamžiku finální recyklace 
jednotlivých frakcí vyřazených spotře-
bičů do nového produktu. Pro každou 
frakci byly vyčísleny dopady na životní 
prostředí. Výsledky studie jsou prezento-
vány jako spotřeba energie, surovin, emise 
do ovzduší, vody a produkce odpadu. 
Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr 
elektrozařízení jednoznačně pozitivně 
a to ve všech aspektech.

Informace byly získány od společnosti 
Asekol.

Ivana Hrčková, místostarostka

Harmonogram sběru: Rychaltice – hasičárna 8:00 -   9:00 hodin
   Dolní Sklenov – u školy 9:15 -   9:45 hodin
   Dolní Sklenov – u karosárny 10:00 - 10:30 hodin
   Hukvaldy – pod Jednotou 10:45 - 11:30 hodin
   Horní Sklenov – Bosňa (točna) 11:45 - 12:15 hodin

Prosíme, neukládejte nebezpečný a velkoobjemový odpad na sběrná místa mimo 
výše určenou dobu. 

Upozorňujeme občany, že v rámci tohoto sběru nebude odebíráno žádné elektrozaří-
zení a pneumatiky. Vyřazené elektrické zařízení se odebírá bezplatně v místě zpětného 
odběru na Obecním úřadě během celého roku. Prosíme občany o využívání této služby.

NEBEZPEČNÉ ODPADY: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, 
mazací a motorové oleje, olejové fi ltry, tonery, použité obaly od postřiků a jiné chemi-
kálie, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nebezpečné léky.

VELKOOBJEMOVÉ ODPADY: skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace 
Ivana Hrčková, místostarostka

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ 
KE SBĚRU PNEUMATIK

Jelikož při každém sběru velkoobje-
mového odpadu dochází k navyšování 
množství pneumatik, které nepocházejí 
od občanů, ale z pneuservisů, a navyšují 
náklady na sběr, rozhodli jsme se tento 
sběr v naší obci zrušit. Pneuservisy 
mohou využívat služby na zpětný odběr 
pneumatik (podobně jako je to pro obce 
tříděný odpad a elektro), které jsou pro 
ně zadarmo a stačí se jen k tomuto odběru 
přihlásit.

Proto žádáme občany, aby vyřazení 
pneumatik vždy řešili s těmito zařízeními 
už při výměnách pneumatik.
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Splatnost 2. splátky poplatku je do 30. 9. 2016. 
Platbu můžete provést na pokladně OÚ, nebo na účet Obce Hukvaldy: 100 411 835 / 0300. 
Variabilní symbol se skládá: 1337 + číslo domu + část obce: Hukvaldy 1, Dolní Sklenov 2, Horní Sklenov 3, Rychaltice 4, Krnalovice 5.
Informace na telefonním čísle: 558 699 213, 775 865 181 Pavla Kovalová

Odpad, který nevytřídíme k opětov-
nému použití, je potřeba někde ukládat. 
To představuje mimo jiné velké fi nanční 

nároky. Naopak za řádně v ytříděný 
odpad obec získá fi nance do rozpočtu. 
Za rok 2015 je to částka … Kč. Pokud se 

dobře podíváme kolem sebe, můžeme si 
povšimnout, že ve třídění odpadu máme 
stále veliké rezervy. NEBUĎME LÍNÍ 
A TŘIĎME ODPADY! Děláme to nejen 
pro životní prostředí, ale i pro své peně-
ženky! Nezapomeňme rovněž, že dospělí 
jdou příkladem dětem. Tam, kde PET 
láhve, sklo, atd. končí v popelnicích se 
směsným odpadem, se děti jen těžko 
naučí tomu, že odpad se třídí. Buďme jim 
dobrým příkladem!

Žádáme také občany, aby dbali na 
dodržování dlouhodobě určených pravidel 
a třídili odpady do správných kontej-
nerů. Ty jsou zřetelně barevně odlišeny 
a popsány. Musíme však prohlásit, že 
problém je neukázněnost některých 

Zpětný odběr pneumatik řeší ustano-
veni zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., 
konkrétně paragrafy § 38, § 38a a § 38b.

Dle platných ustanovení je právnická 
osoba nebo fyzická osoba oprávněná 
k podnikání, která výrobky uvedené 
v § 38 odst. 1 uvádí na trh (dále jen 
"povinná osoba") povinná zajistit zpětný 
odběr použitých výrobků nabídnutých ke 
zpětnému odběru. Povinnost má, a to bez 
ohledu na výrobní značku a do výše, které 
za vykazované období stanovené podle 
§ 38 odst. 10 vyrobí nebo doveze. Jedním 
z vyjmenovaných typů výrobků jsou právě 
pneumatiky. (Další skupiny výrobků, kde 
platí povinnost tzv. zpětného odběru, jsou 
výbojky se zářivkami a elektrozařízení 
pocházející z domácností).

V praxi to prodejci řeší tak, že odeberou 
pneumatiky pouze v případě, že si nějaké 
u nich koupíte. Podobně to funguje 
při nákupu přes internet. Prodejci povin-
nost zpětného odběru řeší např. tím, 
že při nákupu přes e-obchod můžete 
staré pneu zdarma odvézt do provozovny 
nebo je poslat poštou. Jinou možností 
by bylo předání tomu, kdo přivezl 
nové, což by bylo nejpohodlnější a nej-
snažší.

Zároveň existuje seznam povin-
ných osob v oblasti zpětného odběru 
pneumatik. Ti jsou povinni odebírat od 
menších pneuservisů (čili prodejců) ojeté 
pneu a dál s nimi nakládají (= zpětný 
odběr). Pneu u nich můžou odevzdat 
taky spotřebitelé z ulice za poplatek 

cca 15 Kč za kus (pneumatika osobních 
aut), načež obdrží osvědčení o ekologické 
likvidaci.

U malých pneuservisů odběr funguje 
taky za poplatek cca 15 Kč, ale záleží na 
nich, kolik pneumatik přijmou. Pokud 
mají plno, odkazují zákazníky přímo na 
povinné odběratele.

Povinnost brát zdarma pneumatiky 
na tzv. sběrných dvorech není, protože 
funguje právě systém zpětného odběru.
• zákon o odpadech č. 185/2011 
• vyhláška 237/2002 Sb. o podrobnos-

tech způsobu provedení zpětného 
odběru některých výrobků 

Informace byla převzata ze stránek 
ekologického institutu Veronika

Produkce odpadů na Hukvaldech za rok 2015 (tuny)
Směsný komunální odpad (popelnice) 410,5
Velkoobjemový a nebezpečný odpad (svoz 4x ročně) objemný odpad 87,66

nebezpečný odpad   3,314
Vytříděný sběr skla (kontejnery) 41
Vytříděný sběr plastů (kontejnery a plastové pytle) 43,01
Vytříděný sběr papíru 59
Vytříděný sběr kovů 18,753
Vytříděný bioodpad 73,37
Vytříděné pneumatiky   3,5
Získaná částka do rozpočtu obce za třídění odpadu ze systému EKO-KOM je 419 774 Kč 
a za vytříděný elektroodpad je to částka 9 719 Kč. Celkem 429 493 Kč.
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z nás! Každý kontejner má rovněž určitý 
objem a stanovenou četnost svozů. Infor-
mace o svozech jsou pravidelně zveřej-
ňovány v Infokanálu kabelové televize. 
Pokud ovšem někdo hodí do kontejneru 

na papír nesloženou krabici, do plastů 
nesešlápnuté PET láhve nebo celý pytel 
s plasty, sníží tím kapacitu nádoby, 
a znemožní tak její efektivní zaplnění. 
Pak se stane, že kontejner je zaplněn 

již dva dny po výsypu, ale polovinu 
objemu obsahu kontejneru tvoří pouze 
vzduch.

Ivana Hrčková, 
místostarostka

23. ročník Mezinárodního hudeb-
ního festivalu Janáčkovy Hukvaldy se 
letos uskutečnil ve dnech  25. června – 
10. července a nabídnul deset koncertů. 
V průběhu loňského roku došlo k zásadní 
personální změně, kdy po řediteli Janu 
Hališkovi převzal vedení festivalu Jaromír 
Javůrek. Dramaturgie 23. ročníku přinesla 
řadu pozoruhodných koncertů, které byly 
povětšinou velmi slušně navštíveny.

Janáčkovy Hukvaldy. To je hudební 
festival snad nejvíc ze všech naplněný 
geniem loci místa a času. To je festival 
doslova i písmene léčivý. Esence krásných 
tónů se s neochvějnou pravidelností rozez-
nívá na místech, kde vyrůstal a celoživotně 
se vracel jeden z největších hudebních 
géniů českého národa Leoš Janáček. Jsou 
ta místa překrásná: hukvaldská obora 
s pokojně se pasoucími daňky, hradní 
motta s věžatými zdmi či vlídná základní 
škola vyzdobená umělecky hodnotnými 
obrazy mistrů Antonína Kroči a Jana 
Václava Sládka. 

Zahajovací koncert, který se usku-
tečnil v hradní mottě, byl překvapivě 
oděn v komorním hávu. Žesťové sexteto 
Janáčkovy fi lharmonie, fl étnový soubor 
Flauti Ostraviensis a Mucha quartet 
představili v akusticky jedinečném 
prostředí motty jen vzácně slyšené skladby 
J. I. Linka a J. Ch. Schickhardta. Mucha 
quartet následně provedl slavný „Lovecký“ 
kvartet W. A. Mozarta v stylově vkusné 
interpretaci. 

V neděli, o den později, zlověstné 
hukvaldské počasí zabrnkalo na nervové 
struny pořadatelů a dlouho nebylo jisté, 
zda se koncert s názvem „Věřím v Homo 

Sapiens“ odehraje na hradě. Nakonec se 
však nebesa slitovala a prostorné pódium 
motty mohl zaplnit jeden z nejproslulejších 
českých sborů Permoník se svou hlavní 
sbormistryní a opravdovou legendou, 
kterou bezesporu je paní Eva Šeine-
rová. Slavnostní program koncipovaný 
k padesátiletému výročí umělecké činnosti 
Šeinerové byl složen z děl současných 
českých i světových skladatelů I. Loudové, 
J. Jiráska, A. L. Larina, O. Bena-Amotse, 
populárněji zaměřeného K. Jenkinse, 
ostravského M. Báchorka, olomouckého 
J. Vičara a na závěr samozřejmě hukvald-
ského L. Janáčka. Program, který jedi-
nečně výstižným a emocionálně účastným 
stylem uvedla Eva Šeinereová, byl výborně 
dramaturgicky koncipován. Jednotlivé 
sborové skladby byly řazeny s citem pro 
gradaci a postupné představení jednot-
livých sborových sekcí, ale i sólových 
výkonů některých sboristů, kteří potvrdili 
skutečně nevšední připravenost a vysokou 
hlasovou úroveň. Koncert v „režii“ Permo-
níka patřil k vrcholným zážitkům letoš-
ního festivalu.

Velký zájem veřejnosti vyvolal koncert 
cimbalistů Daniela Skály a Gabriely 
Jílkové, v jejichž podání zazněl za dopro-
vodu Cimbálové muzik y Hlubina 
osobitě koncipovaný program z děl 
Leoše Janáčka, křehce prolnutý s impro-
vizací a osobními refl exemi díla hukvald-
ského génia. Klavírní recitál Martina 
Kasíka ve Frýdku-Místku proběhl za 
nelehkých klimatických podmínek. Sál 
Národního domu má spoustu předností, 
jen ne klimatizaci, a světově uznávaný 
pianista Kasík odehrál nesmírně náročný 

program v téměř tř icetistupňovém 
parnu. Přesto byla jeho interpretace 
brilantní, ať už se jednalo o první řadu 
Janáčkova cyklu Po zarostlém chodníku, 
či následující ještě technicky kompli-
kovanější Etudy – obrazy S. Rachma-
ninova. V druhé polovině koncertu 
Kasík svůj nástroj doslova rozzářil 
všemi barvami Musorgského Obrázků 
z výstavy.

Z dalších koncer t ů stojí  be z e -
sporu za zmínku orchestrální koncert 
v hukvaldské oboře, kde za doprovodu 
Janáčkovy fi lharmonie pod taktovkou 
Stanislava Vavřínka zazněl v podání 
Kurta Neubauera Koncert pro trombon 
a orchestr č. 1 brušperského skladatele 
Jožky Matěje. Neubauer zvládl náročné 
teplotní podmínky bravurně a rozezpíval 
melodicky vděčný sólový part do lyricky 
přesvědčivé kantilény. Také následující 
komorní koncert nazvaný „Pocta Leoši 
Janáčkovi“ potvrdil vysokou úroveň letoš-
ního festivalu: dechový soubor Musica 
per cinque tvoří vynikající sólisté a hráči 
předních českých souborů a fi lharmonií. 
V jejich technicky i výrazově grandi-
ózní interpretaci si posluchači v kostele 
sv. Maxmiliána vyslechli poutavé skladby 
z období renesance až po vzácně hraný, 
o to však krásnější Janáčkův dechový 
sextet „Mládí“ ze samého podzimu 
mistrova života. Festival Janáčkov y 
Hukvaldy důstojně uzavřela Slovak Sinfo-
nietta s dirigentem Leošem Svárovským. 
Po stěžejním symfonickém triptychu 
Spomienky slovenského skladatele Jána 
Cikkera (studoval skladbu u českého 
mistra Vítězslava Nováka) zaznělo rané 
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Když nás něco hodně potěší, když 
máme z něčeho radost, někdy říkáme, že 
to bylo pohlazení po duši. Takový pocit 
jsem měla, a určitě ne sama, z koncertu 
harfi stky paní Ivany Švestkové-Dohna-
lové a její kamarádky fl étnistky Kristýny 
Vaculové v kostele sv. Maxmiliána na 
Hukvaldech.  Umělkyně, obě členky 
Filharmonie Brno,  si tento kostelík pro 
své vystoupení 7. srpna 2016 zvolily určitě 
proto, že paní Ivana Švestková-Dohnalová 
je s Hukvaldy pevně spjata, pro jeho atmo-
sféru a také proto, že v něm stále přebývá  
genius loci našeho slavného rodáka Leoše 
Janáčka. I když koncert, který uspořá-
dala farnost,  neměl nijak velkou propa-
gaci, přesto byl kostelík zaplněn,  sešli se 
přátelé, známí, obdivovatelé.  

Obě půvabné umělkyně svým projevem 
i výběrem skladeb nadchly posluchače 
tak, že v  průběhu koncertu byly odměňo-

vány bouřlivým potleskem a  po poslední 
skladbě  tleskali vstoje. Děkujeme. Těšíme 
se na další  takový zážitek. 

Karla Klečková

pásmo zpěvů a tanců Rákos Rákocsi 
Leoše Janáčka v znamenitém pěveckém 
ztvárnění legendárního pěveckého sboru 
Lúčnica. 

Janáčkovy Hukvaldy dostály svému 
dobrému jménu. Pestrost a svěžest letoš-
ního ročníku lahodila uchu s neutuchající 
intenzitou prožitků. Festival je na dobré 
cestě a lze očekávat výborné výsledky 
a hluboké zážitky i v dalším roce, kdy 
se dramaturgické koncepce festivalu 
komplexně ujme nový ředitel Jaromír 
Javůrek. Na jeho přínos se můžeme již 
nyní s očekáváním těšit!

Mgr. Milan Bátor, Ph.D.

Mgr. Milan Bátor, Ph.D. (1981) je 
hudební teoretik, pedagog a hudební 
publicista. Vyučuje na Církevní konzerva-
toři v Opavě a ZUŠ Hradec nad Moravicí. 
Jako hudební publicista a kritik pravi-
delně spolupracuje s deníkem pro kulturu 
a  um ě n í  O s t r av an .c z ,  č as opis e m 
Harmonie, internetovým médiem Opera 
plus a Hudebními rozhledy.

Nejdůležitější mílníky OIIS TKR 
Hukvaldy 
• V roce 2003 bylo šířeno nově vzniklým 

systémem OIIS TKR Hukvaldy 36 analo-
gových TV programů a síť byla vypro-
jektována podle normy HFC 50PAL TV.

• V roce 2005 přibylo šíření služeb 
internetu – proto byla síť zprovozněna 
k obousměrnému provozu dat ve 
formátu DOCSIS 1.0.

• V roce 2006 až 2008 byla hlavní stanice 
OIIS TKR postupně doplňována o další 
nové české  TV programy.

• V roce 2007 byl proveden propoj 
závěsným optickým kabelem mezi 
hlavním uzlem ISP v základní škole 
L. Janáčka a mikrovlnným přeskokem 
poskytovatele konektivity na sloupu 
ČEZ u rybníka v Drážkách.

• V roce 2009 byl k analogovému TV 
vysílání přidán přenos tří digitálních 
multiplexů DVB-T. 

• Postupně byly navyšovány přenosové 
rychlosti internetu (startovní rychlost 
internetu v roce 2005 byla 64-512 kbps). 
Z důvodu narůstajících přenosových 
potřeb uživatelů byl v roce 2011 ISP uzel 
doplněn o druhý CMTS server DOCSIS 
1.0. Tím bylo možné navýšit přeno-
sovou rychlost u klienta až na 25 Mbps.

• V roce 2012 byl proveden propoj 
závěsným optickým kabelem mezi 
hlavním uzlem ISP v základní škole 
L. Janáčka a optickou spojkou na 
konci Rychaltic. Tím byl systém OIIS 
připojen k poskytovateli internetové 
konektivity optickými vlákny o celkové 
délce trasy 31 km okruhem 1 Gbps. 

Současně s internetovou konektivitou 
tak bylo umožněno do systému vpustit 
signál digitální kabelové TV s SD i HD 
programy – celkem 90 TV programů 
DVB-C v QAM64.

• V roce 2014 byl ISP uzel osazen nejmo-
dernější kabelovou technologií pro 
přenos internetu – serverem CASA 
CMTS pracujícího v DOCSIS 3.0. Tímto 
se systém OIIS přiblížil v nabídce služeb 
velkým systémům ve městech Frýdek 
Místek, Nový Jičín aj.

• V roce 2015 byla síť OIIS TKR Hukvaldy 
rozdělena do pěti sekcí, které umožňují 
včas předcházet viditelným závadám, 
jejich snadnější vyhledávání a odstra-
ňování.

• V roce 2016 je k nasazení připraven 
server ARRIS D5 pro televizní DVB-C 
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vysílání, který umožňuje vysílat celkem 
24 multiplexů v souvislých blocích po 6. 
V současné době je v provozu 13 multi-
plexů. Na nově spuštěných kanálech 
bude možné provozovat mj. kódované 
tématické balíčk y T V programů 
v DVB-C QAM256.

Pro plné využití těchto nových tech-
nologií je potřeba provést několik kroků, 
které budou vyžadovat součinnost uživa-
telů TV a internetu.
• Systém CASA potřebuje pro využití 

své přenosové kapacity vysokorych-
lostního internetu souvislý rozsah 
8 kanálů vedle sebe. V současné době 
jsou využívány pouze 4 kanály, další 
4 kanály bude potřeba uvolnit přesu-
nutím 4 TV programů na jiné pozice. 
Tyto kanály bude potřeba uvolnit 
a zprovoznit v návaznosti na stoupající 
požadavky uživatelů na data – vyšší 
požadované rychlosti internetu.

• Pro spuštění serveru ARRIS D5 bude 
potřeba přesunout 3 T V kanály v 
analogové MINI nabídce. Aby nedošlo 
k omezení počtu programů, bude prove-
dena výměna fi ltrů u uživatelů MINI 
nabídky, kteří tak budou mít možnost 
přijímat 21 analogových programů, 
3 multiplexy DVB-T a 7 nekódovaných 
multiplexů DVB-C.

• Po provedení těchto změn budou muset 

všichni uživatelé jednorázově přeladit 
TV přijímače.

Přínosy připravovaných změn:
1. Rozšíření analogové TV MINI nabídky 

z 16 na 21 programů.
2. Rozšíření digitální TV MINI nabídky 

z 3 na 7 multiplexů DVB-C.
3. Rozšíření digitální TV MINI nabídky 

o 3 multiplexy DVB-T.
4. Rozšíření digitální TV ZÁKLADNÍ 

nabídky z 12 na 15 multiplexů DVB-C.
5. Rozšíření digitální TV ZÁKLADNÍ 

nabídky z 3 na 4 multiplexy DVB-T.
6. V této konfi guraci budou mít uživatelé 

digitální MINI i ZÁKLADNÍ nabídky 
možnost přijímat balíčky programů 
(SPORT, FILM1, FILM2, …). Například 
MINI + SPORT + INTERNET, nebo 
MINI + FILM1 + FILM2 + SPORT + 
INTERNET.

7. Uživatelé internetu budou mít možnost 
po výměně modemu využívat rychlost až 
200 Mbps. Modemy pracující v DOCSIS 
3.0 budou montovat pracovníci fi rmy 4M 
Rožnov za cenu 1.150,- Kč.

8. Celkově se zlepší přenosové parametry 
celé sítě, zejména se zvětší dynamika 
a propustnost systému pro DATA 
internet a TV DVB-C QAM256.

9. INFOKANÁL uvidí každý připojený 
uživatel, dokonce i ten, který má pouze 
INTERNET.

Provedení těchto změn je naplánováno 
na PODZIM 2016, VLASTNÍ ZMĚNA 
PROBĚHNE BĚHEM JEDINÉHO DNE. 
Během provádění prací v tomto dni 
nebudou k dispozici služby TV a internetu.

Nová technologie bude poskytovat 
všechny standardní služby (rozšířené 
EPG, NIT a další). Výsledkem bude jedno-
duché komfortní přelaďování TV a fl exi-
bilní provoz.

Díky předchozím modernizačním 
krokům a instalaci výkonnějších techno-
logií je nyní možné rozšiřování a zkvalit-
ňování přenosu digitální televize DVB-C 
a INTERNETU. (Zejména TV ve vysokém 
rozlišení HD a 4K).

Pro sledování nových zakódovaných 
tématických balíčků je potřeba vybavit 
každý televizor (nebo set top box) deko-
dérem s dekódovací kartou Verima-
trix ( jednorázově náklad zákazníka 
990,-Kč). Objednat lze na OÚ Hukvaldy, 
nebo u fi rmy 4M Rožnov, tel.: 603 255 372, 
e-mail: info@4mroznov.cz. Balíčky budou 
spuštěny po zaplacení (platí se dopředu) 
na účet: 100411835/0300. Nejkratší 
placené období pro sledování programo-
vých balíčků jsou 3 měsíce.

Další aktuální informace o změnách 
ve vysílání budou zveřejněny v obecním 
Infokanálu a na webových stránkách obce 
v sekci: kabelová televize.

Pavel Roudný, 4M Rožnov

Organizace Podané ruce – osobní 
asistence působí v sociálních službách 
již více než 15 let. Poskytuje službu 
osobní asistence pro lidi s omezenou 
soběstačností (ta může být omezena 
věkem, onemocněním nebo postižením) 
v Moravskoslezském, Olomouckém 
a Zlínském kraji. Více než stovka osobních 
asistentů a asistentek naší organizace 
pomáhá lidem s věcmi, které by zvládali 
sami, kdyby toho byli schopni (např. 

hygiena, stravování, chod domácnosti, 
doprovod k lékaři, do školy, za kulturou 
apod.). Klienti díky jejich pomoci mohou 
zůstat v domácím prostředí, mohou se 
více zapojit do běžného života, zůstat 
v kontaktu s okolním prostředím. Službu 
poskytujeme až 24 hodin denně, 7 dní 
v týdnu, podle potřeby konkrétního 
klienta a také podle aktuálních perso-
nálních a finančních možností naší 
organizace. 
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„Práce osobní asistentky je zodpovědná 
a náročná, ale přináší také hodně příleži-
tostí ke krásným mezilidským zkušenostem 
a je to práce smysluplná“, říká ředitelka 
Podaných rukou Bc. Helena Fejkusová. 
Za patnáct let pomohli naši osobní asis-
tenti a asistentky téměř 1900 klientům. 
V posledních letech máme ročně průměrně 
350 klientů. Deseti klientům poskytujeme 
službu již více než 13 let, z toho dvěma 
od počátku existence naší organizace. 
„I v dalších letech budeme samozřejmě 
usilovat o to, aby práce naší organizace byla 
kvalitní a na odborné výši, ale také o laskavý 
přístup a důvěryhodnost. Pověst naší orga-
nizace je vzhledem ke klientům i donátorům 
zásadní“, dodává Helena Fejkusová.  

Za to, že můžeme službu osobní 
asistence poskytovat a udržovat ceny 
v dostupné výši, vděčíme mimo jiné 
i podpoře měst, obcí a jiných donátorů. 
Děkujeme za dlouhodobou podporu 
také obci Hukvaldy.

Více informací o naší službě, kontakty 
a jiné údaje najdete na webu www.poda-
neruce.eu. 

Bc. Jana Marková 

Část týmu osobních asistentek a asistentů
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MIKULÁŠSKÝ 
VEČÍREK

pořádá odbor ASPV při TJ Sokol Hukvaldy

18.11. 2016 v 19 30 hod. v sále ZŠ L. Janáčka
mikulášská tombola • čertovské občerstvení • andělské vystoupení 

skupiny HTK BAND

vstupné 120,- Kč

Předprodej v hospodě U VAJTA 12.11. od 10 do 11 hod.
Kdo v pytli nechce být, symbol MIKULÁŠE, ANDĚLA či ČERTA musí mít...

Kontakt Světlana Kornetová 724 194 655

Estetická a korektivní ambulance Brušperk 
T: 603 588 092 (+ sms, e-mail objednávky) 

---------------------------------------------------------------------- 
Permanentní make-up obo í, rty, o ní linky 

Akné poradna a ošet ení. Nast elování náušnic 
Medicinální suchá pedikúra – reflex podiatrie- 
Tlaková terapie o ních vrásek. Trvalá na asy 

Ozónová, kyslíková terapie pleti. Prodloužení as 
Lí ení. Kurzy lí ení. Do asné tetování PM 
Kosmetické ošet ení pleti a lifting. Parafín. 

Korektivní ošet ení pleti – (pigmentace, ervené 
žilky, barvení obo í a as). Manikúra. Depilace. 

Lé ebné ošet ení k ehkých neht  rukou. 
Kognitivní rehabilitace – mozkový tréning AJ, PC 

Nordic Walking – ned le 9-10 hod. 
English conversation and breakfast – Sat. 9 AM. 

Relaxa ní a medové masáže t la. 
Reduk ní kurzy – nutri ní poradna. 

Dermo-poradna – alopecie (vypadávání vlas ) 
Prodej zdravotní kosmetiky Syncare. 

Prodej luxusních parfému pro ženy, muže, d ti.
simona.lipovska@volny.cz  www.zdravi-estetika.cz 
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