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Vážení spoluobčané,

V uplynulém roce byl spuštěn trvalý 
provoz  splaškové kanalizační sítě v naší 
obci. Souběžně byla vedena řízení, která 
pro občany zajišťovala územní souhlasy 
tak, aby mohly být nemovitosti napojeny 
z hlediska požadavků stavebního úřadu. 
I toto se, i přes poměrně složitá řízení 
(například v případě vedení kanalizač-
ních přípojek nad vodovodním zaří-
zením) podařilo vyřídit.

Uvedené kroky všem občanům Huk- 
vald (kterých se napojení týká), umožnily 
postupné napojování předmětných 
nemovitostí. Počet napojených nemovi-
tostí v současné době je 92 z 396 přípojek.

Jelikož je stále vhodné období, kdy 
se mohou kanalizační přípojky budovat, 
dovolujeme si Vás požádat o zintenziv-
nění této činnosti.

K napojení se naše obec zavázala  
v rámci akce: „Povodí Ondřejnice - odka-
nalizování obcí Fryčovice a Hukvaldy“, 
dotované z fondů Evropské unie, kde 
je procento napojených obyvatel jeden 
z hlavních monitorovacích ukazatelů 
celé akce. 

Napojení nemovitostí,  pokud je  
k tomu vytvořen technický předpoklad, 
nám ukládají i další zákonné povinnosti.

Předpokládáme, že Vaše napojení 
kanalizace na veřejnou síť bude prove-
deno do 30.6.2018. Pokud Vám napojení 
neumožňují závažné skutečnosti (rodin- 
né důvody, rekonstrukce nemovitosti 
apod.) žádáme Vás o sepsání žádosti  
o odklad termínu se zdůvodněním. Každá 
žádost bude projednána se správcem 
kanalizační sítě.

V době po 30.6.2018 pak budeme 
nuceni, z v ýše uvedených důvodů, 

požádat o součinnost při řešení odka-
nalizování jednotlivých nemovitostí 
př ís lušné úř ad y (z ejména míst ně 
příslušný Vodoprávní úřad nebo Českou 
inspekci životního prostředí). Tyto úřady 
mají v kompetenci, nechat si předložit 
způsob, jak jednotliví majitelé nemovi-
tostí odpadní vody likvidují dle platných 
českých zákonů. 

Obec Hukvaldy je plně připravena ke 
spolupráci radou a informacemi, které 
povedou k dokončení napojení jednot-
livých nemovitostí. Pokud budete mít 
jakýkoliv dotaz týkající se napojení na 
kanalizaci, bude Vám zodpovězen na 
telefonním čísle 558 699 213.

Mgr. Luděk Bujnošek
starosta obce

KANALIZACE

Městský úřad Brušperk, stavební 
úřad vydal územní souhlas s umístěním 
stavby na 256 ks kanalizačních přípojek 
na pozemcích v k.ú. Sklenov a k.ú. Rych-
altice, který nabyl účinnosti 4.11.2016 
a na dalších 102 ks přípojek s nabytím 
účinnosti k 26.6.2017. Platnost územních 
souhlasů je 2 roky. Tyto přípojky mohou 
být realizovány. Seznam přípojek je  
k nahlédnutí také na OÚ Hukvaldy.

Majitel nemovitosti by se měl před 
realizací seznámit se stanovisky majitelů 
inženýrských sítí:

• vodovodní přípojka - Stanoviska 
SmVaK jsou k dispozici na OÚ Hukvaldy  
u paní Pavly Kovalové, tel. 558 699 213, 
e-mail poplatky@hukvaldy.eu.

• vedení telefonních sítí - Stanovisko 
CETIN je možno získat na www.cetin.cz  
v sekci "Naše síť - Vyjádřování o exis-
tenci sítí".

• vedení sítí el. energie - Stanovisko 
ČEZ je možno získat na geoportal.cezdis-
tribuce.cz, v sekci "Sdělení o existenci 
sítí".

• plynárenská zařízení - Stanovisko 
GasNet je možno získat na www.gasnet.
cz/cs/zadost-o-stanovisko.

Doporučujeme také seznámit se  
s napojovací smlouvou a obchodními 
podmínkami.

Po realizaci přípojky a před samotným 
záhozem je zapotřebí požádat starostu 
obce Mgr. Luďka Bujnoška o kontrolu 

přípojky. Zároveň celý průběh neveřejné 
části přípojky stavebník nafotí tak, aby 
bylo zřejmé co do kanalizace bude napo-
jovat. Je nutné, aby na kanalizaci byly 
napojeny všechny zdroje související  
s odváděním splaškových vod (koupelny, 
kuchyně, záchody). Do kanalizace nelze 
odvádět dešťové vody (například z okapů).

Smlouva o odvádění odpadních 
vod musí být uzavřena neprodleně po 
samotném napojení a provedené kontrole. 
Při podpisu je potřeba nahlásit stav 
vodoměru (nejlépe nafocený) a z důvodu 
identifikace odběrného místa předložit 
fakturu vyúčtování vodného SMVak.

Mgr. Luděk Bujnošek, starosta

NAPOJENÍ NA SPLAŠKOVOU KANALIZACI
ÚZEMNÍ SOUHLAS - DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE HUKVALDY.

Rada obce na svých jednáních ve dnech 12.6., 3.7., 31.7. a 21.8.2017 projednala a schválila:

1. Přijetí dotace z Ministerstva vnitra na 
pořízení automobilu pro SDH Rychal-
tice ve výši 450 000,- Kč.

2. Cenovou nabídku na opravu propustku 
na Hukvaldech u č.p. 146 od společnosti 
Držík s.r.o. z Ostravy za cenu  149 556,- 
Kč vč. DPH.

3. Uzavření smlouvy o dílo se  společností 
Skanska a.s., na opravu komunikace 
na parc.č. 1206 – chatoviště“, za cenu 
625 288,- Kč bez DPH.

4. Uzavření smlouvy o dílo s Ing. Jaro-
mírem Dybalem z Valašského Meziříčí 
na zpracování projektové dokumentace 
„Most ev.č. HU- M-11- přes řeku 
Ondřejnici v obci Hukvaldy (u lakovny 
č.p. 97) za cenu 296 450,- Kč vč.DPH.

5. Uzavření smlouvy na pojištění majetku 
v rámci  Sdružení měst a obcí povodí 
Ondřejnice s Kooperativou pojišťovnou, 
a.s., Vienna Insurance Group za roční 
pojistné 59 819,- Kč.

6. Spolupořadatelství obce Hukvaldy na  
Mezinárodním hudebním festivalu 
Janáčkovy Hukvaldy 2017, do výše 
150 000,- Kč, dle dohody, vyplývající z 
organizační schůzky dne 23.05.2017.

7. Spolupořadatelství obce Hukvaldy 
na akci „Penaltový král“, pořádané 
oddílem „Růžové tlapičky“, do výše  
15 000,- Kč na zakoupení triček, 
pohárů, věcných cen ,atd.

8. Rozhodnutí zadavatele Sdružení měst 
a obcí povodí Ondřejnice o výběru 
nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku „Technický dozor na stavbě 
„Rozšíření splaškové kanalizace v obci 
Hukvaldy“. Vybrán byl účastník LAVI 
Engeneering s.r.o. z Hovorčovic za 
částku 157 300,- Kč včetně DPH.

9. Rozhodnutí zadavatele Sdružení měst 
a obcí povodí Ondřejnice o výběru 
nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku „Koordinátor BOZP na 
stavbě „Rozšíření splaškové kanalizace 
v obci Hukvaldy“. Vybrán byl účastník 

LAVI Engeneering s.r.o. z Hovorčovic 
za částku 36 300,- Kč včetně DPH.

10. Rozhodnutí zadavatele Sdružení měst 
a obcí povodí Ondřejnice o výběru 
nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku „Rozšíření splaškové kana-
lizace v obci Hukvaldy“ Vybrán byl 
účastník EUROVIA CS, a.s., za částku 
za 4 789 500,- Kč včetně DPH.

 Na tuto akci byla přislíbena dotace 
ve výši 2 546 958,- Kč z Operačního 
programu životního prostředí, rada 
obce také rozhodla o podání další 
žádosti na tuto akci prostřednictvím 
Sdružení měst a obcí povodí Ondřej-
nice z dotačního programu Morav-
skoslezského kraje - Program podpory 
financování akcí s podporou EU pro 
obce do 3 tis. obyvatel  prostřednictvím 
firmy Vallue Added, za cenu 15.000,- Kč,  
s tím, že náklady na zpracování 
žádosti budou hrazeny obcí Hukvaldy. 
Žádost se v současnosti zpracovává.

11. Provedení pasportizace nebytových 
prostor č.p. 4 a 5 Hukvaldy z důvodu 
vybudování otopné soustavy, zaměření 
provedla firma R§P Projekt z Ostravy 
za částku 18 300,- Kč  bez DPH.

12. Podat žádost o poskytnutí dotace 
z Ministerstva pro místní rozvoj  
z programu Podpora obnovy a rozvoje 
venkova, dotační titul č. 6 – Podpora 
obnovy sportovní infrastruktury, na 
výstavbu školního hřiště u Základní 
školy a Mateřské školy L. Janáčka 
Hukvaldy.

13. Nabídku společnosti FOREX business 
s.r.o., Sviadnov, Ostravská 159, 739 
25,  na realizaci díla „Výměna osvět-
lení v galerií Informačního centra na 
Hukvaldech“ za cenu cena 88 004,- Kč, 
není plátce DPH.

14. Cenové nabídky od firmy Zemní práce 
a výkopy – Jaromír Blažek z Čeladné 
na vybudování kanalizačních přípojek 
v majetku obce - k hasičské zbrojnici 

v Rychalticích za cenu 22 580,- Kč 
bez DPH, k budově Základní školy  
a Mateřské školy L.Janáčka za částku 
58 760,- Kč a ke kabinám na hřišti TJ 
Sokol Hukvaldy 19 655,- Kč bez DPH

15. Výsledek výběrového řízení na veřejnou 
zakázku „Hukvaldy – Rychaltice – 
dopravní automobil pro SDH Rychal-
tice“ - firmu AGROTEC z Hustopečí 
a zároveň schválila s touto firmou 
smlouvu na dodávku automobilu za 
částku 1 540 500,- Kč bez DPH.

16. Cenovou nabídku na zpracování projek-
tové dokumentace „Dopravní řešení  
v obci Hukvaldy – komunikace – Černý“ 
od Ing. Michala Slaniny z Frýdku-
-Místku za cena 45 000,- (není plátce 
DPH).

17. Přijetí dotace z rozpočtu Morav-
skoslezského kraje v rámci dotač-
ního programu „Podpora turistických 
informačních center v Moravsko-
slezském kraji v roce 2017“ ve výši  
79,75 % celkových skutečně vyna-
ložených uznatelných nákladů na 
realizaci projektu „Dovybavení infor-
mačního centra Hukvaldy moderními 
technologiemi“, v maximální výši  
65 000,- Kč. Celkové náklady projektu 
činí 81 500,- Kč a zahrnují zakoupení 
2 kusů dotykových počítačů, vytvoření 
multimediální aplikace, překlady textů 
do cizích jazyků a úhradu poplatku 
ATIC.

18. Nabídk y od společnosti  R MB A ,  
Ing. arch. Romana Mališ Bílková 
z Trojanovic na zpracování ar-chi-
tektonicko -urbanistick ých studií  
řešení prostor hukvaldského dvora  
a přilehlých budov a areálu na koupa-
lišti. V souvislosti s tím uložila RO 
zajistit vypracování statického posou-
zení, geometrického a výškopis-ného 
zaměření a zaměření sítí hukvald-
ského dvora, zpracování posudku na 
hukvaldský dvůr v rozsahu  -  zmapo-
vání místa poruch konstrukcí, zhod-

INFORMACE Z OBCE
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nocení stavu konstrukcí, návrh sanace  
a oprav poškozených konstrukcí, 
uvedení míst, které musí být podro-
beny dalšímu zkoumání  či montáží –  
Oldř ichem Sobkem , D r.  Milady 
Horákové 1133, Rožnov pod Rad- 
hoštěm, IČ: 44763875, za cenu 600,- 
Kč/hod. Předpokládaný rozsah hodin 
cca 54 hodin.

19. Nabídku od společnosti R MB A ,  
Ing. arch. Romana Mališ Bílková  
na zpracování architektonicko-urbani-
stické studie na  řešení prostor areálu 
na koupališti.řešení prostor areálu 
na koupališti, za cenu 90 000,- Kč  
bez DPH.

20. Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice 

pověřit firmu Vodní zdroje Ekomonitor 
spol. s r.o., Píšťovy 820, Chrudim, zpra-
cováním projektové dokumentace na  
akci „Obec Hukvaldy-splašková kanali-
zace II. etapa – projektová příprava 
stavby kanalizace

21. Kanalizací na odkup vodovodních 
řadů (vodovod na chatovišti) za cenu  
115 000,- Kč s doporučujícím stano-
viskem Zastupitelstvu obce Hukvaldy.

22. Nabídku na zpracování projektové doku-
mentace na vybudování místní komuni-
kace za školou - bývalé rybníky od společ-
nosti JACKO, projekty &vozovky s.r.o., 
Ženíškova 2313/1, Ostrava-Moravská 
Ostrava, za cenu 278 300,- Kč, vč. DPH.

23. Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo se společností EB ELEKTRO 
B A RTOŠ s.r.o. z Frenštátu pod 
Radhoštěm o úpravě ceny o vícepráce 
a méněpráce na akci „Výměna osvětlení 
v ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy, 
objekt U pavilon 01“,  celkově dojde  
k navýšení o 24 582,- Kč oproti původní 
ceně. Konečná cena díla je 1 390 714,- Kč 
bez DPH.

24. Návoz hlíny za účelem rekultivace 
skládky TKO za cenu 139 000,- Kč  
+ 45 000,- Kč, bez DPH a její rozhrnutí.

Ivana Hrčková, 
místostarostka

DEN OBCE HUKVALDY

Za pomoci SDH Hukvaldy se konal 
v sobotu 2.9.2017 v areálu Hospůdky na 
koupališti Den obce Hukvaldy. Po zaha-
jovacím projevu pana starosty Luďka 
Bujnoška proběhlo požehnání nového 
hasičského auta panem farářem Dariusem 
Jedrzejskim. Následovaly ukázky činnosti 
dětí SDH Hukvaldy. Akci také přijeli 
podpořit profesionální hasiči Hasičského 
záchranného sboru Moravskoslezského 
kraje z Frýdku - Místku, kteří předvedli 
zásah proti nebezpečné látce. A pak začala 

zábavná část hlavně pro děti, které se účast-
nily různých soutěží, mohly se vydovádět 
na nafukovací skluzavce, nechat si nama-
lovat obličej nebo se svézt na koníkovi. Ani 
dospělí nebyli ochuzeni o soutěže, napří-
klad v házení prázdným sudem, rych-
losti vypití půllitru piva, na které věnoval 
ceny pivovar Svijany. Dalšími sponzory 
Dne obce byla Frýdecká skládka a firma 
ZROKNA, která věnovala finanční částku 
na zakoupení triček pro hasiče. Večer pak 
hrála k tanci i poslechu Skupina Cactus. 

O občerstvení se postarali provozova-
telé Hospůdky Klárka a Honza se svými 
pomocníky.

Naštěstí i přes původní předpověď 
počasí s deštěm se celé odpoledne povedlo, 
nepršelo a užili jsme si prima zábavu.

Děkujeme všem, kteří pomáhali s orga-
nizací celého dne, největší dík patří všem 
členům SDH Hukvaldy.

Ivana Hrčková
místostarostka
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Jako každá obec, i Hukvaldy musí na 
období kalendářního roku vytvářet svůj 
rozpočet, podle něhož hospodaří. Tvorbu, 
postavení, obsah a funkce rozpočtů 
obcí upravuje zákon č. 250/2000 Sb. 
o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů. Rozpočet je finančním plánem, 
který slouží k hospodářskému řízení 
obce. Základním úkolem rozpočtu je 
co nejefektivnější a nejhospodárnější 
využití finančních zdrojů v nejpotřebněj-
ších oblastech.

Při sestavování rozpočtu vychází obec 
z finančního plánování střednědobého 
výhledu, který se zpracovává na dobu 2 – 
5 let. Tento střednědobý výhled rozpočtu 
je chápán jako pomocný nástroj hospo-
daření obce.

Rozpočet obce se zpravidla sestavuje 
jako vyrovnaný (příjmy = výdaje). Může 
být sestaven i jako schodkový, ale jen  
v případě, že schodek bude možné uhradit 
finančními prostředky z minulých let, 
nebo smluvně zabezpečenou půjčkou či 
úvěrem. Z tohoto vyplývá, že rozpočet 
nesmí být schválen schodkový, jestliže 
nebude schodek finančních prostředků 
krytý. Rozpočet rovněž může být schvá-
-len jako přebytkový a to v případě, že 
některé příjmy daného roku jsou určeny 
k využití až v následujících letech.

Kladný zůstatek finančních prost- 
ř e d k ů r oz p o č t ového hosp o dař ení 
běžného roku se převádí k použití  
v dalším roce a to ke krytí výdajů.

Rozpočet obce Hukvaldy pro rok 2017 
byl sestaven jako schodkový. Očeká-
vané příjmy schváleného rozpočtu byly  
32 375 400,- Kč, výdaje pak 46 925 400,- Kč. 
Ve financování figuruje splátka úvěru 
ve výši 1 334 400 Kč, zůstatek finanč-
ních prostředk ů z minulých let  je  
15 884 400,- Kč. 

Zůstatek finančních prostředků se 
každoročně mění. Pro rok 2017 byl 

tento zůstatek vyšší než v předcházejí-
cích letech, protože v roce 2016 byl obci 
v rámci finančního vypořádání vrácen 
přeplatek, který vznikl z předfinan-
cování projektu výstavby první etapy 
kanalizace. 

Z výše uvedeného vyplývá, že všechny 
očekávané příjmy pro rok 2017 byly 
narozpočtovány do výdajů. To znamená, 
že v případě zůstatku na účtu ve výši  
19 515 709,99,- Kč k 31.8.2017 nemůže 
být tento zůstatek použit např. na před-
časné splacení úvěru, protože by se o tuto 
částku krátil i rozpočet. To by způsobilo, 
že by nemohly být uskutečněny rozjed-
nané projekty.

Po prove dené úpr avě rozpoč t u 
rozpočtovou změnou č. 2 činí příjmy 
rozpoč tu 33 925 400,- Kč, v ýdaje  
48 475 400,- Kč, přičemž financování 
zůstává nezměněno.

Strukturu rozpočtu stanovuje prová-
děcí vyhláška č. 323/2002 Sb. o rozpoč-
tové skladbě. Na základě této vyhlášky 
jsou tříděny jednotlivé příjmy a výdaje 
rozpočtu.

Roztřídění příjmů rozpočtu

Daňové příjmy – vyplývají ze zákona  
č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení 
daní a v souladu s vyhláškou č. 213/2015 
Sb. o podílu jednotlivých obcí na stano-
vených procentních částech celostát-
ního hrubého výnosu daně z přidané 
hodnoty a daní z příjmů, patří zde i místní 
poplatky stanovené vyhláškou.

Nedaňové příjmy – plynou z účelného 
a hospodárného v yužívání majetku 
obce, kam spadá např. pronájem bytů, 
pozemků, nebytových prostor, provo-
zování kabelové televize a internetu atd.

Transfery neboli dotace – do rozpočtu 
zařa zeno a ž po uzav ření smlouv y  
o dotaci, výjimku tvoří příspěvek na státní 
správu, který je poskytován ze zákona.

Kapitálové příjmy – jedná se o příjmy 
z prodeje majetku obce.

Výdaje rozpočtu

Jsou roztříděny podle odvětvového 
třídění. První číslo znamená skupinu, 
druhé oddíl, třetí pododdíl a uskupením 
čtyř čísel vzniká paragraf. Toto třídění 
vychází z vyhlášky o rozpočtové skladbě. 

P ř i  s e st avování  v ýdajové č ást i 
rozpočtu musí být nejdříve zařazeny 
mandatorní v ýdaje, které musí bý t 
uskutečněny. Jedná se např. o odměny 
za výkon funkce zastupitelům obce, 
platy zaměstnanců či odvody za zdra-
votní a sociální pojištění. Následně jsou 
pak zařazeny výdaje, které se opakují  
a rovněž musí být zabezpečeny. Tj. např. 
údržba místních komunikací nebo platby 
za elektrickou energii pro zajištění fungo-
vání veřejného osvětlení. 

Jednotlivé paragrafy jsou voleny 
tak, aby co nejvíce vystihovaly druh 
výdaje. Mezi paragrafy, které najdeme 
ve všech obecních rozpočtech patří  
§ 6171 (Činnost místní správy), který 
se týká výdajů obecního úřadu, nebo§ 
3113 (Základní školy) zahrnuje přede-
vším neinvestiční příspěvek na provoz 
školy, dále pod tento § spadají veškeré 
investiční a neinvestiční výdaje souvi-
sející s budovou školy, § 2212 (Silnice), 
jenž se týká všech výdajů, které souvisejí 
s opravou a údržbou místních komuni-
kací ve vlastnictví obce. § 3631 (Veřejné 
osvětlení) zahrnuje nejen platby za odběr 
elektrické energie, opravy ale i případné 
rozšíření sítě veřejného osvětlení.

Úpravy schváleného rozpočtu

V případě, že průběh roku přinese 
změnu, která si vyžádá změnu rozpočtu, 
lze ji provést výhradně rozpočtovým 
opatřením. Rozpočtové opatření je 
povinné v případech, kdy změna ve 
finančních vztazích nastane k jinému 

PRINCIP ROZPOČTU A ROZPOČET OBCE HUKVALDY NA ROK 2017
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rozpočtu a také v případě, že hrozí nebez-
pečí překročení paragrafu. 

Obec Hukvaldy schvaluje rozpočet 
na paragrafy. Pokud by byl paragraf 
překročen, pak by se obec dopustila 
porušení rozpočtové kázně a vystavila 
by se tak odvodům za toto porušení. Z 
tohoto důvodu je nutné mít neustále na 

paměti, že obec nemůže uskutečnit výdaj, 
který nemá v rozpočtu zařazen.

Rozpočtový rok končí k 31.12. Pro 
zařazení příjmu nebo výdaje do plnění 
rozpočtu je rozhodující datum připsání 
nebo odepsaní finančních prostředků na 
bankovních účtech. Po skončení rozpoč-
tového roku se údaje o ročním hospoda-

ření souhrnně zpracovávají do závěreč-
ného účtu. Projednávání a schvalování 
závěrečného účtu je vyhrazeno zastupi-
telstvu obce.

Monika Odleváková, účetní

Rozpočet  Obce Hukvaldy na rok 2017

Příjmy v tis.

Rozpočet  2017 RO. č. 1 RO. č. 2 UR

daňové příjmy 24925 163,5 231 25319,5 18606,4

dotace 2013,1 633 515 3161,1 3192,5

kapitálové příjmy 50 50 63,8

nedaňové příjmy 5387,3 7,5 5394,8 4749,3

Příjmy celkem 32375,4 796,5 753,5 33925,4 26612

Financování 

8115 přebytek hospodaření minulých let 15884,4

8123 splátka úvěru na kanalizaci -1334,4 -889,6

Výdaje

odd.§ 1014 ozdravování hospodářských zvířat,zvláštní veterinární péče 35 10 45 20,2

1032 podpora ostatních produkčních činností  (obecní les) 290 290 142,2

2141 vnitřní obchod (informační centrum) 443,2 113,5 556,7 258,4

2212 silnice 4835 200 97 5132 1528,6

2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací (parkoviště Hukvaldy) 1865 -750 1115 298,2

2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě 50 20 70 53,9

2292 Dopravní obslužnost 292,3 292,3 162,4

2310 Pitná voda 150 70 220

2321 odvádění a čistění odpadních vod 9720,2 -200 -300 9220,2 1908,6

2341 vodní díla   (mlýnský náhon) 315 315 13,8

2419 ostatní záležitosti spojů (obec. TV a internet) 2194,5 2194,5 1691,8

3113 základní škola – neinvestiční příspěvek na provoz 3460 3460 2400

3113 základní škola 2685,5 300 2985,5 2133

3114 speciální základní školy 1 1

3312 hudební činnost 155 155 155

3319 ostatní záležitosti kultury 132,2 108 240,2 29,8

3322 zachování a obnova kulturních památek 242 -242 0

3326 pořízení, zachování a obnova místních, kultur., nár., a his. Povědomí 300 300

3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků ( Hukvaldský občasník) 131 60 191 90,9

3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 341 50 391 205,2

3419 ostatní tělovýchovná činnost 337 337 188,3

3429 ostatní zájmová činnost a rekreace 119 119 37,1

3612 bytové hospodářství   (dům s peč.službou) 1532,8 69,6 1602,4 455,8

3631 veřejné osvětlení 585,4 585,4 231,3

Skutečnost k 
31.8.2017

Od schválení rozpočtu začátkem 
března uplynulo půl roku a mnohé naplá-
nované akce jsou už hotové, některé jsou 
ve fázi před dokončením a zbývající jsou 
ve stádiu přípravy.

Stavební práce – oprava, údržba, 
technické zhodnocení obecního majetku 
 a vybudování nového majetku

- proběhla výměna osvětlení v učeb- 
nách a na chodbách Základní školy  
a Mateřské školy L. Janáčka Hukvaldy  
1 682 764,- Kč, kterou prováděla firma 
Elektro Bartoš z Frenštátu pod Radhoštěm 
(více v samostatném článku).

- oprava podlahy v chodbě Informač-
ního centra Hukvaldy firmou Podlahy 

Řeháček z Kopřivnice. Došlo ke kompletní 
výměně shnilých podlahových desek  
a trámů včetně montáže, broušení  
a nátěrů za částku 42 630,- Kč včetně DPH.

- oprava propustku u č.p. 146 Hukvaldy 
firmou Držik z Ostrav y za částku  
185 856,- Kč včetně DPH (zde došlo  
k navýšení z důvodů umístění zábradlí).

CO SE ZATÍM LETOS PODAŘILO OPRAVIT, VYBUDOVAT, ROZPRACOVAT:
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- nátěr stožáru u Obecního úřadu 
Hukvaldy firmou SKY Pernica za částku 
116 765 Kč včetně DPH.

- oprava střechy na garážích ve dvoře 
obecního úřadu Hukvaldy panem Ivo Elis-
cherem z Hukvaldy za 98 700 Kč

- oprava kovové brány a nosných sloupů 
na hukvaldském hřbitově kovářem panem 
Petrem Kolibou z Palkovic a firmou Jana 
Kosy za celkovou částku 44 100 Kč.

- zhotovení zpevněných ploch pod 
kontejnery na tříděný odpad včetně 
dřeveného zábradlí na Horním Sklenově 
98 700 Kč

- opravy na místních komunikacích 
firmou Lesostavby za částku 228 484 Kč 
včetně DPH.

- oprava komunikace do Řehůvky  
a k tenisovým kurtům firmou SKANSKA 
za částku 281 325 Kč včetně DPH.

- oprava komunikace na chatovišti 
firmou Skanska za cenu 756 598 Kč 
včetně DPH.

- zhotovení přístřešku u hasičské zbroj-
nice na Hukvaldech Ivem Elischerem za 
cenu 24 900 Kč

- vybudování zpevněné plochy před 
hasičskou zbrojnicí na Hukvaldech firmou 
Zemní práce Jaromír Blažek z Čeladné za 
cenu 63 888 Kč včetně DPH.

- vybudování kanalizační přípojky  
k hasičské zbrojnici v Rychalticích za 
částku 23 782 Kč.

Další plánované přípojky, které bude 
také na základě VŘ provádět pan Blažek 
budou z důvodu nečekaných problémů  
v hlavním řádu dokončeny později.

- dále probíhají práce na rozšíření 
stávající kanalizace o 300 m za částku   
5 108 930 Kč, na které jsme získali 
prostřednictvím SMOPO dotaci z Ope- 
račního programu životního prostředí ve 
výši  2 546 958 Kč. Předpokládané dokon-
čení bude do konce roku.

- očekáváme dokončení opravy osvět-
lení v galerii v rodné škole L. Janáčka 

Hukvaldy č.p. 40 za částku  88 004,- Kč 
firmou

Projektové dokumentace, studie

- zpracování PD na chodník parkoviště 
Hukvaldy – Drážky Ing. Michal Slanina 
za 146 000,- Kč (není plátce DPH) – zpra-
covává se, termín dokončení do konce 
doku 2017.

- zpracování studie na dopravní řešení 
křižovatky pod hukvaldským kopcem 
 – rozcestí směrem na Kozlovice – JACKO 
projekty za 54 4500- Kč vč. DPH (dokon-
čena)

- zpracování projektové dokumen-
tace na provedení opravy mostu přes 
Ondřejnici na Hukvaldech u karosárny –  
Ing. Jaromír Dybal 296 4500,- Kč  
vč. DPH (zpracovává se, termín dokončení 
do konce doku 2017)

- zpracování projektové dokumentace 
na rekonstrukci veřejných WC na parko-
višti na Hukvaldech -  Projekty – statika za 
55 00,- Kč (zpracovává se, termín dokon-
čení do konce doku 2017)

- zpracování projektové dokumen-
tace na v ybudování komunikace za  
školou (bývalé rybníky) JACKO projekty 
za 278 300,- Kč  (zpracovává se, termín 
dokončení do konce dubna 2018)

- rozšíření vodovodní sítě v Krnalovi-
cích – Ing. Miloš Klich z Kunčiček u Bašky 
– 205 000 Kč)  zpracovává se, termín 
dokončení do konce doku 2017)

- vybudování vodovodu k smuteční 
obřadní síni v Rychalticích - Ing. Miloš 
Klich – 75 020 Kč (zpracovává se, termín 
dokončení do konce doku 2017)

-  zpracování dokumentace na Rozší-
ření kanalizace II. etapa 

- studie přechodu pro chodce u ZŠ 
– 40 172,- Kč – Dopravní projektování  
z Ostravy ( dokončena, čekáme na vyjád-
ření dotčených orgánů)

- studie využití Hukvaldského dvora 
(začínají se zpracovávat)

- studie využití okolí hospůdky na 

koupališti za částku 90 000 Kč.

 - studie úprav mlýnského náhonu  
od moštárny po Ondříčkův mlýn.

Koupě pozemků

- plocha u koupaliště 351 300,- Kč

- areál tzv. Jungova dvora v Rychalti-
cích 1 296 293 Kč

Dotace

- rekonstrukce osvětlení v ZŠ za 
300 000,- Kč

- dovybavení IC Hukvaldy moderními 
informačními technologiemi 65 000,- Kč

- rozšíření  st ávajíc í  kanal i zace  
2 546 958 Kč

- pořízení hasičského auta pro SDH 
Rychaltice – 450 000,- Kč Ministerstvo 
vnitra + 225 000,- Kč Moravskoslezský 
kraj

- Hukvaldské obrazy Jana Václava 
Sládka 108 000,- Kč z Moravskoslez-
ského kraje

 Bylo požádáno o dotaci na akci 
„Nástavba odborných učeben ve 4. podlaží 
ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy“ včetně 
vnitřního vybavení  z IROP. Předpo-
kládané projektové náklady činí kolem  
13 milionů korun. V současné době 
probíhá hodnocení žádosti, výsledky  
by měly být známy do konce roku 2017.

Dále jsme odevzdali žádost o dotaci  
na „Úpravu školního hřiště v areálu  
ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy“ 
do mimořádné výzvy vyhlášené před 
školními prázdninami Ministerstvem  
pro místní rozvoj, kde rozpočet na 
výstavbu multifunkčního hřiště včetně 
oplocení, atletického oválu, dráhy pro 
skok do dálky a dalších pozemkových 
úprav činí 8,4 milionu korun, v ýše  
dotace se předpokládá ve výši 5 milionů 
korun. Zatím nevíme termín vyhodno-
cení žádostí.

Ivana Hrčková,
místostarostka
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Během letošních prázdnin došlo  
k rekonstrukci osvětlení ve třídách, kabi-
netech a na chodbách  v naší základní 
škole. Jen pro připomenutí, v loňském 
roce proběhla s podporou Moravsko-
slezského kraje první etapa rekonstrukce 
osvětlení a to v tělocvičně a v dílnách za 
půl milionu korun.

Druhá etapa byla provedena opět na 
základě projektové dokumentace zpra-
cované Zdeňkem Hložankou z Frýdku 
-Místku v návaznosti na denní osvět-
lení učeben, kabinetů, šaten, chodeb 
základní školy, dále herny a tělocvičny 
mateřské školy a výměnu stávajících 
vodičů světelné instalace od rozvaděčů 
až po svítidla. Instalace vyhovuje doporu-
čeným a závazným normám ČSN.

Umělé osvětlení ve všech prostorách 
bylo navrženo a vypočteno v samostatném 
světelně-technickém projektu, který 
byl odsouhlasen OHS. Na výměnu byla 
navržena svítidla, která splňují všechny 
parametry pro pracovní prostor v daných 
místnostech. Osvětlení bylo provedeno 
LED svítidly 42W s matnou mřížkou, 
která jsou uchycena na stropech, ovláda-
ných od vstupů. V kmenových učebnách 
a herně MŠ bylo použito sdružené osvět-
lení. V těchto místnostech bylo provedeno 
spínání tak, že jeden sériový přepínač  
a jeden jednopólový vypínač zapínají tři 
řady svítidel směrem od okna. Sériový 
přepínač je určen pro spínání sdruženého 

osvětlení (dvě řady svítidel od dveří) a je 
barevně odlišen. Umístění svítidel bylo 
provedeno podle výkresu rozmístění.

Sv ít id la v  ost atních učebnách, 
herně MŠ, tělocvičně MŠ, kabinetech, 
chodbách, šatnách a skladech byla také 
uchycena na stropě. Pro osvětlení tabulí 
byla použita LED svítidla 54W s asymet-
rickým reflektorem a byla uchycena na 
pevných tyčových závěsech.

V šatnách byla použita LED svítidla 
38W, osvětlení vstupní haly bylo prove-
deno LED svítidly 30W s leštěnou 
mřížkou, osvětlení sprch bylo prove-
deno průmyslovými LED svítidly 63W 
s opálovým polykarbonátovým krytem, 
opět uchyceným na stropě a s ovládáním 
vypínači.

Osvětlení před vstupem bylo řešeno 
kruhovým nástěnným LED svítidlem 
16W a chodby v 2. a 3. NP a schodiště 
byly řešeny stropními LED svítidly 42W 
s matnou mřížkou, v přízemí  stropními 
LED svítidly 27W s matnou mřížkou  
a ovládanými pohybovými detektory.

Na chodbách i schodišti bylo umístěno 
nouzové osvětlení se svítidly napojenými 
na stejný okruh jako hlavní osvětlení. 
Původní vypínače, svítidla a přístupné 
kabely byly demontovány.

Rozvaděče umístěné na chodbách 
byly upraveny doplněním nových jističů 
pro osvětlení. Jističe pro stávající okruhy 

elektroinstalace byly ponechány. V těchto 
rozvaděčích byla provedena úprava 
krycího plechu a doplnily se jističe pro 
nové osvětlení.

Re ko n s t r u kc i  p r o v á d ě l a  f i r m a 
ELEKTRO BARTOŠ s.r.o. z Frenštátu 
pod Radhoštěm, která odvedla skvělou 
práci. Celkové náklady činily 1 682 764 Kč 
včetně DPH, podíl  Obce Hukvaldy činil  
1 382 764 Kč, dotace z Moravskoslezského 
kraje byla 300 000 Kč.

Velký podíl na zvládnutí všech prací 
měli nejen pracovníci firmy, ale také 
velké poděkování patří stavebnímu  
a autorskému dozoru, panu školníkovi, 
paním uklízečkám a pedagogickým 
pracovníkům, kteří před započetím prací 
museli nejprve všechny prostory vyklidit, 
nábytek a věci museli přenést na půdu  
a do jídelny a po ukončení prací zase  
vše umístit na své místo.

Odměnou je moderní a hlavně výkon-
nější osvětlení a krásně vymalovaná celá 
škola.

Za zřizovatele všem, kteří se jakým-
koliv způsobem na celé akci podíleli, 
děkujeme.

Ivana Hrčková, místostarostka

 

VÝMĚNA OSVĚTLENÍ V ZŠ A MŠ LEOŠE JANÁČKA HUKVALDY
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PLATBA ZA ODPADY - 2. SPLÁTKA

ZVLÁŠTNÍ
UPOZORNĚNÍ 

KE SBĚRU
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SBĚR NEBEZPEČNÉHO 
A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
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 ZIMNÍ ÚDRŽBA KRAJSKÉ KOMUNIKACE Č. 486/II VEDOUCÍ PŘES HUKVALDY

V letních měsících jsme obdrželi 
oznámení Správy silnic Moravskoslez-
ského kraje o změně technologie zimní 
údržby, která by se prováděla chemickým 
materiálem, přičemž při technologických 
podmínkách, které účinek soli snižují, 
by se používal inertní materiál jako 
doposud. Důvodem je výrazné zlepšení 
sjízdnosti a bezpečnosti komunikací. 
Tato změna se týká komunikací nejen  
v obci Hukvaldy, ale i ostatních obcí 
okresu Frýdek-Mstek – Brušperk, Fryčo-
vice, Staříč, Sviadnov, Chlebovice, Kozlo-
vice, Palkovice, Kozlovice, Dobrá, Bruzo-
vice, Raškovice, Pražmo, Nižní Lhoty, 
Sedliště…V současné době jsou krajské 
silnice udržovány inertním posypem, ale 
při sněhové vrstvě, náledí či namrzajícím 
dešti aplikace inertního posypu selhává 
a tvoří se nerovná ujetá vrstva. Použitím 
soli by se také výrazně omezilo ucpávání 
silničních vpustí v intravilánech obcí. 
Rada obce toto oznámení vzala na vědomí 
a zároveň vyslovila souhlas, který vyvolal 
protestní akci a na obecní úřad byl adre-
sován dopis s podpisy občanů bydlících 
podél hlavní komunikace.

Argumentují nevratnými škodami 
na soukromém majetku, poškozování 

vzrostlé vegetace a plotů i rodinných 
domů v dosahu dopadu odstraňovaného 
sněhu ze silnice při nasazení techniky 
SSMSK.

Odkazují se na rok 2010, kdy bylo 
vyvoláno jednání s vedením SSMSK na 
obecním úřadě a kdy se pak následně 
přestalo solit.

Jelikož souhlas s touto změnou není 
v kompetenci rozhodnutí žádné obce, 
ale pouze Magistrátu města Frýdku – 
Místku, odboru životního prostředí, 
předali jsme stížnosti SSMSK s žádostí 
o vyjádření, které přikládáme.

Vyjádření Správy silnic Morav-
skoslezského kraje k zimní údržbě  
v obcích:

Vážený pane starosto,

Obdrželi jsme od Vás souhlasné 
stanovisko se změnou technologie ZÚ 
dne 24.7.2017.

Od té doby se také připravují plány 
zimní údržby. Ten plán nezahrnuje  
jenom úsek kolem 24 domů obce Hukval-
dy-Sklenov, ale zahrnuje i obce Sviadnov, 
Staříč, Fryčovice, Rychaltice ,Kozlovice, 
Hukvaldy až po hranici okresu, Chlebo-

vice a Trnávku po hranici okresu.

Nelze vynechat jenom určitou část 
okruhu, která by se prováděla jinou tech-
nologií, není to technicky možné.

V dopise občanů je v bodě 3 zmiňo-
váno jednání občanů se SSMSK a zmínka, 
že následně po tomto jednání SSMSK 
změnila technologii.

Ano, změna technologie byla prove-
dena a to rozhodnutím Rady kraje ze dne 
19.1.2011 při tzv.“solné krizi“, kdy tímto 
rozhodnutím SSMSK změnila technologii 
ze soli do inertu na 50km krajských silnic.

Dnes, kdy SSMSK bude v zimním 
období udržovat pouze krajské komuni-
kace (nebudeme udržovat silnice I.tř.), 
máme kapacity na to, abychom posílili 
úseky udržované chemicky.

Vedoucí údržby SSMSK

Ivana Hrčková
místostarostka

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 V ZŠ A MŠ LEOŠE JANÁČKA HUKVALDY
ŠKOLA

Slavnostní zahájení školní roku 
2017/2018 se konalo 4 . září 2017 ve spole-
čenském sále školy. Tradičně přišli před-
stavitelé obce Hukvaldy, zástupci rodičů 
a rodiče prvňáčků.   

V průběhu prázdnin proběhla rekon-
strukce osvětlení na středisku základní 
škola. Obec Hukvaldy získala dotaci  
z Moravskoslezského kraje ve v ýši  
300 000 Kč. Celková hodnota díla činila 
1 682 764 Kč včetně DPH. Děkuji panu 
starostovi Luď kovi Bujnoškovi, paní 

místostarostce Ivaně Hrčkové, staveb-
nímu dozoru Pavlovi Rekovi a členům 
obecního zastupitelstva, kteří realizaci 
této akce podpořili. Výměna osvětlení 
byla nutná vzhledem k bezpečnosti  
a zdraví žáků.

Ve školním roce 2017/2018 je  
k docházce do mateřské školy zapsáno 
74 dětí, do základní školy 192 žáků, 
včetně tří, kteří navštěvují školu v zahra-
ničí a naši školu mají jako kmenovou.  
V souladu se školským zákonem jsme 

museli žáky 1. a 3. ročníku rozdělit do 
dvou tříd. Naopak na druhém stupni 
máme pouze 60 žáků a muselo dojít, 
vzhledem k finančním prostředkům, ke 
sloučení hudební výchovy a výtvarné 
výchovy v 6. a 7. ročníku, v 8. a 9. ročníku. 
Věřím, že Ministerstvo školství dodrží 
slib a od 1. 1. 2019 dojde ke změně financo-
vání regionálního školství tak, že finanční 
prostředky budou přidělovány ne nažáka, 
ale na učitele podle počtu hodin v sou- 
ladu s rámcovým vzdělávacím programem  
pro základní vzdělávání.
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Ve školním roce 2017/2018 došlo ke 
změně rámcového vzdělávacího programu 
pro základní vzdělávání na 1. st. v tom, že 
je povinná výuka plavání.  Pro nás se nic 
nemění. Na naší škole jsme každoročně 
plavecký výcvik zajišťovali.

    Výuka bude probíhat v souladu se 
školním vzdělávacím programem „Držím 
se kořenů života a rostu“.  Pro žáky mám 
e opět připraveny projektové dny a další 
akce tak, aby výuka pro ně byla zajíma-

vější. Nabízíme také v rámci školního 
klubu 11 kroužků, které mohou žáci 
navštěvovat dle svých zájmů. Dále budou 
opět v odpoledních hodinách realizovány 
čtenářské kluby a kluby deskových a logic-
kých her, do kterých se budou moci žáci 
přihlásit. Rozvoj čtenářské a matematické 
gramotnosti je pro budoucnost dětí velmi 
důležitý. Finanční prostředky jsme získali 
v rámci projektu „Komunitní škola – 
matematická gramotnost Hukvaldy“ z EU 

a Ministerstva školství.  V rámci tohoto 
projektu se také učitelé, v průběhu dvou 
let, zúčastní celkem 300 hodin dalšího 
vzdělávání.  

I v tomto školním roce budeme spolu-
pracovat se všemi organizacemi, které 
jsou na vzdělávání v naší škole zaintere-
sovány.

 

Alena Lévová, ředitelka školy

T E R M Í N A K C E K O N T A K T N Í  O S O B A

So 9.  9.  2017 Mystické housle - koncert
Ivo Sedláček

Ne 10. 9. 2017 NÁDA JÓGA – JÓGA ZVUKU – seminář BEWIT

So 23. 9. 2017 Valná hromada SDH Hukvaldy Lukáš Strakoš

St 27. 9. 2017 Konference MAP Obce s rozšířenou působností Frýdek - Místek Jana Liberdová

Ne 8. 10. 2017 Biskupské lesy - Oslavy 450 let obory Hukvaldy Milan Koutný

Pá
So
Ne

20. 10. 2017
21. 10. 2017
22. 10. 2017

Soustředění folklorního souboru Grúnik Petra Kubiniová

Po 23. 10. 2017 10:00 hod. Dokument s besedou o siru Wintnovi Vanda Filková

St 25. 10. 2017 Lampiónový průvod s ohňostrojem – zábavná show pro děti v sále
Alena Lévová
Petr Červinka
Pavel Reisig

Pá 3. 11. 2017
Biskupské lesy – konference lesníků Biskupských lesů 
Moravskoslezského kraje

Milan Koutný

So 11. 11. 2 0 17 Koncert – soukromá akce Stanislav Mižík

So 27. 11. 2017 Rozsvěcení vánočního stromu – akademie žáků školy
Alena Lévová
Petr Červinka
Pavel Reisig

Kontaktní osobou ze strany školy je ředitelka školy Mgr. Alena Lévová 
tel. 724 217 985, e- mail: info@zshukvaldy.cz
Seznam je průběžně aktualizován.

PLÁNOVANÉ AKCE VE SPOLEČENSKÉM SÁLE ZŠ A MŠ LEOŠE JANÁČKA HUKVALDY, 
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OD  1. 9. 2017
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Pá 1. 12. 2017 Mikulášský večírek Světlana Kornetová

Čt 7. 12. 2017 Mikulášská besídka mateřské školy Vladimíra Nevludová

So
Ne

9. 12. 2017
10. 12. 2017

Seminář BEWIT Ivo Sedláček

Čt 21. 12. 2017 Divadelní představení pro žáky – Staré pověsti české Vanda Filková

So 20. 1. 2017 Myslivecký ples Lubomír Brunclík

So 27. 1. 2017 Karneval mateřské školy Vladimíra Nevludová

So 3. 2. 2017 Karnevalový rej – výtěžek z této akce je každoročně věnován škole
Alexandra Reková
Petr Červinka

So 10. 2. 2017 Pochování basy – SDH Rychaltice Ivan Rožnovský

So 17. 2. 2017 Ples TJ Sokol Hukvaldy Drahoslav Koval

Pá 9. 3. 2017 Ples SDH Hukvaldy Lukáš Strakoš

Čt
Pá

19. 4. 2017
20. 4. 2017

Ekologická olympiáda studentů středních škol Jana Tkáčiková

Pá
Ne

11. 5. 2017
13. 5. 2017

Pěvecká soutěž, koncert Drahomíra Míčková

So 2. 6. 2017 Den dětí - Mejdan za školou
Alena Lévová
Petr Červinka
Pavel Reisig

Nejsou zde uvedena jednání obecního zastupitelstva a další samostatné akce školy.
Může dojít ke změnám termínů, zodpovědných osob a k nahlášení dalších pronájmů ve společenském sále

KROUŽEK VAŘENÍ „U NÁMOŘNÍKA“

V úterý 23.5.2017 jsme se vydali 
s kroužkem vaření v doprovodu paní 
učitelky Havlové do restaurace „ U námoř-
níka“. Přivítali nás manželé Eliášovi,  
kteří nám připravili bezva posezení  
s výborným menu. Prvním chodem byla 
karotková polévka s pravou smetanou 
a  k r ut ón k y.  K a ž d ý z  nás s i  moh l  
talíř ozdobit podle vlastní fantazie. 
Během tvorby smetanových smajlíků 
jsme se dozvěděli, že mrkev i cibule 
se před mixováním musí péct 6 hodin  
v troubě při teplotě 50-60°C. Druhým 
chodem byly hamburgery s hranolky. 

Moc nám chutnaly. Překvapilo nás, že 
v nich nebylo mleté maso, ale kuřecí 
plátek. Hamburger tvořila křupavá 
houska, delikátně okořeněné maso, 
rozteklý sýr, čerstvý salát, šťavnatá 
rajčata a sk vělá barbecue omáčka.  
Spolu s hranolky to byla luxusní kombi-
nace, která okouzlila naše mlsné jazýčky. 

Před dalším chodem jsme byli uvedeni 
do království „pana námořníka“ – do 
kuchyně. Prohlédli jsme si ji důkladně  
a obdivovali obrovskou troubu se spou- 
stou plechů. Posledním chodem byla 
zmrzlina. K výběru nám nabídli dvě 

příchutě – vanilkovou a jahodovou. Chuť 
vanilkové zmrzliny byla zvýrazněna 
semínky z čerstvého vanilkového lusku. 

S plnými bříšky a skvělými pocity 
jsme s e  všichni  v r ac el i  do škol y.  
Za všechny kamarády bych chtěla podě-
kovat manželům Eliášovým za perfektní 
odpoledne, za to, že nás nechali „nakouk-
nout pod pokličky“ a připravili nám skvělý 
kulinářský zážitek. 

Za všechny malé kuchtíky 
Tereza Sokolová
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Jiří Kejval

P Ř E D S E D A  Č E S K É H O 
O L Y M P I J S K É H O  V Ý B O R U

ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR

UDĚLUJE

ČESTNÉ UZNÁNÍ
ZA PŘÍPRAVU A ORGANIZACI 

T-MOBILE OLYMPIJSKÉHO BĚHU 21. 6. 2017

celkem: 
76 385 účastníků 

81 odpoledních závodů 
324 zapojených škol

ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy
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PUTOVÁNÍ ZA SKLENOVSKÝMI PRECLÍKY A MATIČKAMI ANEB
KDO NA HORNÍM SKLENOVĚ KDYSI HODNĚ DÁVNO PEKL PRECLÍKY

HISTORIE

Když jsme vloni koncem listopadu 
navštívili Vánoční jarmark na Horním 
Sklenově a procházeli mezi stánky, 
vzpomínali jsme na sklenovské preclíky. 
Mysleli jsme, že tam chybí, ale nebyla 
to naštěstí pravda. Ony tam byly, byly  
i matičky. Pamětníci ví, že matičky  jsou  
figurky z preclíkového těsta nejrůzněj-
ších tvarů. Kdysi o tom vyšlo povídání, ze 
kterého jsem vybrala:  

Preclíky jsou specifické pečivo. Jsou  
z těsta, jehož recepturu si asi každý prec-
líkář či preclíkářka chránili. Kroužky  
o průměru asi 4 cm vytvořené z válečku 
(prý na prstě) se na krátkou dobu ponořily 
do horké vody – do „panvy“, což byla 
hluboká kulatá nádoba zabudovaná do 
„pekárčáku“ – pece, v níž se pak preclíky 
pekly. Pod nádobou se topilo zvlášť, oheň 
musel být udržován stejnoměrný stejně 
jako teplota vody. Ta se nesměla vařit. 
Jakmile preclíky vyplavaly, vybíraly se 
„sáčkem“ – to byla větší drátěná nabě-
račka, jejíž rámek byl udělán z výhonku 
mladé jedličky ohnutého do oka. Výhonky 
byly zpravidla ze zakrslých stromečků – 
„krajaček“. Takto připravené preclíky se 
kladly na „šinky“, což jsou lišty asi 180 
cm dlouhé, 5 cm široké a 1 cm vysoké, na 
nich se pekly.

Na loňský jarmark je napekla paní 
Gřesová. U Gřesů, dříve Závodných, je 
v dnešní době pravděpodobně jediná 
pec na jejich pečení. A to nemůže být 
pec ledajaká. Pec – „pekárčák“ – byla 
kachlová kamna asi jeden a půl metru 
vysoká. Na jejich horní části se sušilo 
dřevo, aby bylo po ruce a suché. Do pece 
– ta musela být čistě vymetena  - se posta-
vily malé železné stojánky, jeden vpředu, 
druhý vzadu. Nahrazovaly vlastně rošt.  
V peci se muselo stejnoměrně topit. 
„Šinky“ s preclíky se musely obrátit, pak 

upečené do červena vyhrabat hřeblem. 
Chvilku se nechaly na tak zvaném 
„ohnišču“. Hotové  preclíky se po vychlad-
nutí navlékaly – „stibaly“ – na vrbové 
proutky do tak zvaných „vázanic“.  V malé 
vázanici jich bylo 25 kusů, ve velké 40. 
Také se jim říkalo „kola“. Vrbové pruty se 
řezaly na  podzim, ve sklepě se v malých 
svazcích zahrabaly do písku a přikryly 
chvojím, zůstaly pak čerstvé a pružné. 
Takto je to popisováno v drobné publikaci 
Zory Zbavitelové s fotografiemi Marie 
Soukupové, kterou opatruje paní Gřesová. 

Sklenovské preclíky prý se pekly od 
dávných dob, nikde není zmínka, že by se 
vyráběly na Hukvaldech nebo v Dolním 
Sklenově. 

K tomu se  mi vybavila pověst o zaz- 
děném preclíkáři Světlíkovi z Horního 
Sklenova. Pojednává o době, kdy na 
hukvaldském hradě byl hejtmanem velice 
krutý Maxmilián Harasovský (1690 – 
1696). „Já jsem Markétka z Horního 
Sklenova. Táta má u potoka chalupu  
a peče na trh preclíky“, říká se v této  pověsti. 

Začala jsem hledat v záznamech  
o vlastnících domů na Horním Sklenově, 
které jsou dílem bý valého ředitele 
hukvaldského velkostatku pana Hynka 
Mlčocha. K mé lítosti se mi nepodařilo 
rozluštit, kterého preclíkáře Světlíka se 
pověst týká. V době Harasovského bylo 
na Horním Sklenově dle záznamů pana 
Mlčocha pouze 5 usedlostí. Ale pověst je 
pověst a třeba se hodilo umístit ji právě 
do doby krutovlády Maxmiliána Harasov-
ského  na Hukvaldech. 

Zajímalo mě to dál. Začala jsem 
procházet záznamy o sčítání lidu, které 
jsou k dispozici na internetu. Tam se 
uváděly mimo jiné i  záznamy o zdroji 
obživy. Jsou  sice pouze od roku 1880 do 

roku 1921. Nejsou však bez zajímavostí. 

Údaje, které tady uvádím, jsou pouze  
o místě pobytu osob, které se živily 
pečením preclíků. Nemusí to nutně 
znamenat, že v chalupě, kde tito lidé  
bydleli, byla také na pečení preclíků 
pec. I když je docela možné, že alespoň 
nějakou dobu tam byla. Připusťme tedy 
tuto možnost.

Na čísle popisném 2, kde jak mnozí  
z nás víme, byla pec na pečení preclíků 
až do doby, kdy zemřela preclíkářka 
paní Světlíková. Podle sčítání lidu v roce 
1880 se tam kupodivu  preclíkář nevy-
skytoval. Tehdy tam pobývala rodina 
Konvičkových.  Zároveň to  ovšem  nemusí 
znamenat, že se tam preclíky nepekly. 

Zato v sousední chaloupce pod číslem 
3 v té době bydlel preclíkář Václav Mališ  
a pečení preclíků bylo podle sčítacího 
archu jeho hlavním zdrojem obživy. Spolu 
s ním jsou jako pomocnice uvedeny jeho 
dvě dcery. Další pekařkou preclíků byla 
v čísle 9 bydlící Marjána Smolanová 
s pomocnicí Veronikou Smolanovou. 
Původní chaloupka byla v roce 1986   
zbourána a nyní je tam pod stejným 
popisným číslem moderní rodinný domek. 
Jak dlouho se tam pekly preclíky, nevím, 
nepodařilo se mi to zjistit.

Ze sčítání v roce 1880 další údaje 
nejsou, ty jsou až z roku 1890. Ani  
v tomto roce se v čísle 2 pekař či pekařka 
preclíků neuvádí. Podle sčítacího archu 
tam bydlela rodina krejčího Jana Sackého, 
který se tam zřejmě přiženil. Zato v čísle 
 3 stále bydlel, tehdy již vdovec, Václav 
Mališ, ale pečení preclíků jako hlavní 
obživa u něj zaznamenáno není. Možná 
se i tam ještě preclíky pekly.

Jako preclíkář je uváděn na čísle 11 
František Mičan. Chalupa s tímto číslem 
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popisným vyhořela v roce 2010. Tehdy tam 
bydlel Stanislav Novák. Pozemek koupil v 
roce 2016 pan Puczok a postavil na něm 
domek nový. 

V čísle 13 byl jako nájemce Jan 
Sedláček, kter ý pekl preclíky spolu  
s manželkou Antonínou. I v sousedním 
domku číslo 14 pekl Josef Holub preclíky. 
Ty se tehdy pekly též  v domě číslo 18 – 
jako pekař preclíků je tam uváděn Fran-
tišek Pustějovský. I v čísle popisném 25 
pobýval preclíkář. Byl to Václav Koruňák, 
pomáhala mu  manželka. Tehdy to byla 
dřevěná chalupa postavená  naproti číslu 
24. Byla zbourána a číslo 25 obdržel 
nový rodinný domek rodiny Fajkuso-
vých zbudovaný na jiném místě – podle 
pana Mlčocha na Cihelňáku.  Preclíky v 
domku číslo 28 pekl Josef Fojtík. V čísle 
30 pobýval preclíkář Václav Koruňák, 
nevím, zda byl příbuzným s preclíkářem 
z čísla 25. Preclíkář jménem Jan Světlík, 
který se dle sčítacího archu narodil ve 
Velkých Kunčicích (to je nyní část Slezské 
Ostravy), bydlel v čísle 31, zároveň tam 
preclíky pekla Marianna Zátopková.

Preclíky se tenkrát pekly i v čísle 34. 
Byl to Jan Kuboš s manželkou Josefou  
a také jeho  příbuzný Karel Kuběna  
s dcerou Antonínou. Další preclíkářská 
živnost jako hlavní obživa je vedena  
u čísla popisného 35, tam preclíky pekl  
Jiř í Mičan s manželkou Veronikou  
a dcerou Žofií. Také v chalupě číslo 37 
pekl preclíky Josef Čajánek s manželkou 
Františkou. 

Další sčítání v roce 1900 překvapivě 
pečení preclíků jako hlavní zdroj obživy 
v podstatě neuvádí. Jen na čísle 18 pekl 
preclíky stále František Pustějovský.  
V domě 22 se pekly preclíky, byl to Josef 
Čajánek. Václav Koruňák z čísla 25 uvedl 
pečení preclíků jako vedlejší příjem. Totéž 
se uvádí i u Johany Fojtíkové z domku číslo 
28 i u Václava Koruňáka z čísla 30. 

Preclíkářství jako vedlejší příjem je při 
sčítání v roce 1900 stále uvedeno u Jana 
Světlíka, který bydlel v čísle 31. Poprvé 
se o preclíkářství v čísle 33 píše v roce 
1900, kde tuto živnost provozovala vdova 
Anna Jančová se synem Josefem. Pečení 
preclíků není uváděno v čísle 34, kde bylo 
dříve preclíkářství zaznamenáno. 

Ze sčítacích archů jsem zjistila, že na 
Horním Sklenově bylo při sčítání v roce 
1900 celkem 39 domů. Do dalšího sčítání 
v roce 1910 přibyla čísla 40, 41 a 42.

Pokud jde o pečení preclíků, ani  
v tomto roce není na čísle 2 uvedeno 
pečení preclíků. Ani tam nebydleli Svět-
líkovi. Ze sčítacích archů jsem se dozvě-
děla, že preclíky stále v čísle 11 pekl 
František Mičan. Na čísle 18 pak to byla 
Františka Fajkusová., na čísle 22 stále 
Josef Čajánek a Johan Němec. Na čísle 24 
pekla preclíky Cyrilka Světlíková (*1884). 
U čísla popisného 25 je zaznamenáno, že 
v roce 1910 pekla preclíky Marie Ermisová, 
pomáhala Ludmila Závodná (*1885). Také 
ještě u čísla 30 se uvádí pečení preclíků 
Annou  Koruňákovou, pomáhala jí Marie 

Koruňáková. Stále se pekly preclíky  
v čísle popisném 31, tehdy tam pobývali 
Světlíkovi. V domě 33 stále pekla preclíky 
Anna Jančová. V čísle 34 provozoval prec-
líkářkou živnost Jan Sedláček, který dříve 
pekl v domě číslo 13. Preclíky pekla v čísle 
35 Veronika Mičková, a to jako vedlejší 
zdroj obživy.

To, co jsem zjistila ze sčítacích archů,  
nevypovídá všechno o historii preclíkář-
ství na Horním Sklenově. Nepodařilo 
se mi zjistit, od kdy se pekly preclíky  
u Světlíků v čísle 2. Pamětníci na pečení 
preclíků právě u Světlíků a zejména  
u Závodných vzpomínají. K nim se na 
preclíky  chodívalo a pro malé děti se  
z nich připravovala kašička. Roztloukly 
se v hmoždíři a smíchaly s mlékem. 
Vzpomíná se na preclíky a matičky na 
Ondřejské pouti. Také se prodávaly na 
sv. Mikuláše pod kostelem v Rychalti-
cích. Dnešní sedmdesátníci vzpomínají, 
jak chodili na proutky, na něž se preclíky 
navlékaly. A potomci vystěhovalců do 
Ameriky při návštěvě v naší obci zase 
vyprávěli, že jejich předkové při cestě lodí 
měli pytle preclíků, kterými se živili, ony 
totiž nezplesnivěly. 

A také po několik let pořádaný Lašský 
bál v hotelu na Hukvaldech se bez preclíků 
neobešel. To se u Světlíků sešly členky 
folklorního kroužku Lašan a pod vedením 
jednoho z členů Vaška Vašínka preclíky 
napekly. 

Karla Klečková, kronikářka

MIZEJÍCÍ DOMY PODRUHÉ

Ráda bych navázala na článek 
Mizející domy  z minulého čísla Hukvald-
ského občasníku, a to nejen proto,  že se  
mi dostalo doplňující informace o domu 
pana Bohuslava Rožnovského číslo 
popisné 166. Byl prý to dům, ve kterém byl 
první splachovací záchod v Rychalticích. 
Připomenu, že byl postaven počátkem 

40. let 20. století. Chci pokračovat také  
proto, že zmizely i další rychaltické domy 
a stavby.

Pří budování rychaltického nadjezdu 
byla současně upravena silnice z Rych-
altic přes Fryčovice do Ostravy. Při ní byl 
v roce 1961 zbourán domek číslo 30, 
který stál vlevo silnice naproti mlýnu 

pana Piskoře.  Domek postavil někdejší 
mlynář Julius Kubala. Pan Alois Piskoř, 
který zabýval historií mlynářství u nás i 
v okolí, o tom napsal: „K mlýnu postavil 
mlynář Kubala naproti chalupu, pak 
ji vyměnil s Kučerou. Kučerovi byli 
sedláci z Fryčovic. Protože byli již staří, 
koupili si dům v Příboře. Kubala byl asi 
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strýc Neussara z Příbora, který 
vyráběl kachle /naproti benzi-
nové pumpě/.  27.4.1946 koupili 
Alois a Antonie Piskořovi dům 
č. 30 od vdovy Marie Kučerové 
za 18.000 Kč. 9.2.1949 paní 
Marie Kučerová zemřela. 4.4. 
1960 kupní smlouvou přechází 
dům č. 30 se zahradou p.č. 
552/1 a 552/4 a st.p. 61/1 Janu 
Piskořovi. 10.3.1961 - kupní 
smlouva s SMKNV Ostrava za 
účelem rekonstrukce silnice za 
32.739 Kč, budova pak demo-
lována, na tom místě prochází 
nová silnice směr Ostrava. 
Za pozemky o výměře 711 m2 

zaplaceno 1.361,00 Kč.“

Číslo popisné 30 pak bylo po něko-
lika letech dáno druhé části domu čp. 22 
po jeho stavebním rozdělení. Ještě před 
tím, jako prvá,  jím byla očíslována stavba 
mezi čísly 29 a 31. Podle sčítacího archu 
ze sčítání v roce  1880 ho obývala rodina 
Rozehnalová. Na sčítacím archu z roku 
1910 je psáno, že Jan Rozehnal, který 
pocházel z Velkého Petřvaldu, přišel do 
Rychaltic v roce 1869. Kdy na tomto místě 
stavba zanikla, se mi nepodařilo zjistit. 
Při sčítání v roce 1921 na čísle 30 je již 
uveden Julius Kubala, z toho je zřejmé, 
že tehdy bylo číslo 30  na jiném místě – 
naproti mlýnu č. 42. Na sčítacím archu z 
téhož roku  je již uvedeno číslo 104 a jako 
vlastník Marie Bujnochová. Domnívám 
se, že bylo postaveno na prvním místě čp. 
30, a to mezi lety 1910 a 1921. V soupise 
domovních čísel vypracovaném panem 
Aloisem Tomančákem je jako vlastník 
uveden Lorenc Pazderný -  dva objekty 
dřevěné. 

Obrátíme-li se na křižovatce směrem 
k Hukvaldům, hned za ní již neexistují 
další dřívější  stavby. Po pravé straně 
bývala „budka“ holiče Lamota, posta-
vená v roce, jak uvádí rychaltický kronikář 
Inocenc Pělucha, 1933. Číslo popisné 
neměla. Holičství a kadeřnictví tam exis-
tovalo až do poloviny 80. let minulého 
století. Budka sice ještě nějakou dobu 

zůstala, ale provozovna se přestěho-
vala na „baráky“ – bývalou ubikaci pro 
dělníky na stavbě nadjezdu. Rozhod-
nutí o její demolici jsem nenašla, snad si 
někdo z pamětníků vzpomene, kdy to bylo. 
Téměř  naproti ní,  po levé straně silnice ke 
Sklenovu,  byl domek s číslem popisným 
156, který patřil rodině Rožnovských. 
Toto číslo bylo dáno objektu, který byl 
součástí zemědělské usedlosti  číslo 32, 
a bylo evidováno jako číslo 32/b. Dům 
byl pravděpodobně zprvu pronajímán, 
protože podle sčítacího listu z roku 1921 
tam bydlela rodina Josefa Kubíčka, který 
byl zaměstnán jako barvič v textilní 
továrně Mandler v Příboře-Klokočově. 
Číslo 156 mu bylo přiděleno asi při 
domovní reorganizaci v roce 1939. Domek 
byl v 70. letech minulého století odstraněn 
jako bodová závada pro silniční provoz. 
V tomto případě kvůli tomu, že bránil ve 
výhledu na křižovatku. V současné době 
je číslem 156 označen rodinný domek 
manželů Michnových, který byl kolau-
dován v roce 1984 a nachází se  v ulici  
k Chamrádům. 

Usedlost s číslem 32 bylo obytné 
stavení a stodola. Na obytný dům bylo 
v roce 1985 vydáno demoliční rozhod-
nutí a pro bydlení byla rekonstruována 
dřívější stodola, nyní je tam i restaurace 
U Richarda.

Na snímku je vidět mimo 
zbouraného domku číslo 156  
i oba objekty zemědělské used-
losti Rožnovských. Fotografie je  
z doby, kdy byl Masarykův most 
ukončen schůdky vedoucími na 
silnici k Ostravě.

V souvislosti se stavbou 
dřívější samoobsluhy byla 
z ř e j m ě  z b o u r á n a  k ů l n a , 
která stála vedle rychaltické 
požární zbrojnice naproti 
obecní hospodě. Domnívám 
se, nejsem si tím ale jista, že  
v  t é t o  d o b ě  b y l  i  z č á s t i 
zatrubněn mlýnský náhon ke 
mlýnu pana Piskoře, a to od 
stavidla v Ondřejnici za „hasi-
čárnou“ až po můstek u domu 

č. 24. Bohužel se mi nepodařilo získat 
fotografii, která by kůlnu dokumento-
vala. Pan Zdeněk Hubeňák v Hukvald-
ském občasníku 1-2/1994 na straně 40 
napsal: „Naproti hostince, v prostoru 
dnešní samoobsluhy, stávala obecní váha 
s přístřeškem pro koňská spřežení“. Pan 
Alois Tomančák ve své práci o historii 
Rychaltic se o ni rovněž zmiňuje, a to 
v souvislosti se založením a činností 
občanské záložny. 

U rychaltického obecního hostince 
stála kuželna. Je zachycena na fotografii  
z roku 1901, to bylo ještě  před přístavbou 
jeviště v roce 1933. Tuto fotografii jsem 
objevila na internetu, kde je nabízena  
k prodeji. Není ji možno kopírovat. Škoda, 
je zajímavá. 

Na nynějším parkovišti u rychaltic-
kého kostela stávala další stavba, která 
zmizela. I o ní v uvedeném článku  píše 
pan Zdeněk Hubeňák: „Na parkovišti 
aut u rychaltického kostela měl dříve 
pan  Piskoř zděný objekt, který sloužil 
jako ledovna (byly zde uskladněny kusy 
ledu určeného ke chlazení masa po celý 
rok – led byl narubán v zimě z místních 
rybníků.“)

Ve farní kronice Rychaltic jsem se 
dočetla, že  při rekonstrukci hřbitova  
a stavbě hrobek byly z ní použity cihly.  
V kronice je psáno: „…..aby bylo docí- 

Na fotografii, kterou v roce 1945 pořídil pan Ludvík Beniš je zcela 
vpravo vidět domek čp. 30
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leno 5 řad hrobů na straně  
k farské zahradě, byl zabrán 
daleko větší kus zahrady než 
bylo v prvním plánu. Ježto na 
straně farské zahradě je velký 
svah, rozhodl se farář stavět 
tam řadu hrobek, aby nebylo 
třeba tolik zavážky. Aby měl farář 
materiál pro stavbu hrobek, 
zakoupil od Piskoře – řezníka- 
ledovnu, rozboural ji a tím získal 
dobrou cihlu“. 

Bohužel, kdy byla ledovna 
postavena, jsem nezjistila. 
Domek s číslem 91 je podle 
sčítání v roce 1910 ve vlast-
nictví Marie Piskořové, u níž 
je uvedena „živnost řeznická“. 
V roce 1890 je pod tímto číslem uvedena 
arcibiskupská  hájenka, v té době 
je  hajným Martin Vybíral, pocházel  
z Lobodic u Přerova. Z toho jsem vyvodila, 
že k zániku hájenky na Krnalovicích  
a očíslování nové stavby – řeznictví Pisko-
řových  v Rychalticích číslem 91 došlo 
mezi lety 1890 a 1910. 

Na konci 2. světové války vyhořelo 
několik domků. Téměř všechny byly posta-
veny znovu. Výjimkou je číslo popisné 23, 
které patřilo Zátopkovým a stálo vlevo od 
čísla 21, za číslem 20. Číslo 23 bylo přene-
seno na  nově postavený rodinný domek 
manželů Benišových (Masopustových).

 V minulém článku jsem 
mezi zmizelé domy, které byly 
u  silnice na Místek, neuvedla 
domek Šimkových, který stál 
poblíž autobusové zastávky 
Krnalovice.

Domek patřil do Fryčovic 
a také měl fryčovické popisné 
číslo. Byl zbourán v 60. letech 
minulého století, když se 
upravovala silnice z Rych-
altic do Místku. Nový domek 
si Šimkovi postavili už na 
rychaltickém katastru, ale 
administrativní chybou mu 
bylo přiděleno opět fryčovické  
číslo popisné. K opravě došlo 
v roce 2014, kdy byl domek 

očíslován v řadě čísel rychaltických, a to 
235. Po vzniku Krnalovic jako páté místní 
části Hukvald, dostal tento dům číslo 
popisné 15.

Karla Klečková
kronikářka

Fotografie, kterou zapůjčil pan Petr Axmann, 
zachycuje domek z jeho zadní strany.

KNIHOVNA
Pozvánka ke studiu

V rámci Celoživotního vzdělávání 
organizuje Provozně ekonomická fakulta 
České zemědělské univerzity v Praze

UNIVERZITU TŘETÍHO VĚKU
Přednášky se konají v Obecní knihovně Hukvaldy
V rámci jednoho semestru proběhne 6 přednášek

Začínáme: 5.10.2017 v 9:00 (přednášky jsou každý druhý
čtvrtek, projekce je spuštěna v 9:30)
Cena semestru: 300,-
Téma pro tento semestr: Dějiny oděvní kultury II. 
(od třicetileté války až po přelom 19. a 20. století)

Pro přihlášení nebo podrobnější informace se můžete zastavit
do knihovny, popř. na e-mail info@knihovna-hukvaldy.cz
Kontaktní osoba: Markéta Kološová,  720756302

Pokud máte zájem o poznávání nových věcí a rádi se připojíte k našemu kolektivu, pak jste vítáni!
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V sobotu 5. srpna se u mysli-
vecké chaty v Dolním Sklenově 
konal již 8. ročník soutěže 
mladých hasičů v požárním 
útoku. Slunečné počasí přiví-
talo kolektivy mladých hasičů 
z okresů Frýdek-Místek i Nový 
Jičín. Jedná se o prázdninovou 
soutěž, která probíhá v komorní 
atmosféře. Neúčastní se tolik 
družstev, je zde menší konku-
rence. Letos poprvé se ke kate-
goriím mladších a starších 
žáků přidala kategorie mini 
dětí. Jedná se o přípravku, 
kde startují děti od tří do šesti 
let. Letos v k větnu se totiž 
mladí hasiči z Hukvald rozrostli  
o tým Hasičátka-Liščátka SDH 
Hukvaldy, jehož součástí jsou 
mladší žáci a děti z kategorie 
přípravky. Tento tým v červe-
ných dresech pod vedením 
Honzy Kocha a Luďka Žáčka 
cílí trénink pouze na disci-
plínu požární útok. Snad do 
budoucna přibudou i další disci-
plíny požárního sportu a dojde 
k větší spolupráci s týmem 

mladších žáků v modrožlutých 
dresech pod vedením Magdy 
Mlčochové a Markéty Máchové. 
Na soutěži u myslivecké chaty 
startovaly tři družstva mladších 
žáků SDH Hukvaldy-Hukvaldy 
A, Hukvaldy B (modrožlutí), 
H u k v a l d y  C  ( H a s i č á t k a -
Liščátka) a Hukvaldy mini.

Děti v kategorii mini neměly 
žádné soupeře, takže mohly 
sv ůj pokus provést v k lidu  
a na jistotu. Ale vždycky je 
předzávodní tréma a horečka, 
ať už soupeři jsou nebo nejsou. 
Družstvo mini dokončilo svůj 
pokus v požárním útoku v čase 
38,113 s.

V kategorii mladších žáků 
bylo na startovní listině soutěže 
deset družstev.

Hukvaldským modrožlutým 
se bohužel nepodařilo obhájit 2. 
místo z minulého roku. Papírově 
si lnější družst vo Huk valdy 
A skončilo s časem 28,478 s 
na 9. místě. Příjemně překva-
pilo věkově mladší družstvo 

V září 2017 začíná další semestr 
Univerzity třetího věku, který se koná 
pod záštitou České zemědělské univer-
zity v Praze. V tomto semestru pokraču-
jeme v Dějinách oděvní kultury II., které 
budou zahrnovat období od 16. století 
až do přelomu 19. a 20. století. Každý 
semestr se skládá z 6 setkání, která se 
uskuteční v obecní knihovně. Lze se 

přihlásit až do 2.11.2017. Cena kurzov-
ného je 300,- Kč / semestr. Je zapotřebí 
mít přístup k počítači s připojením na 

internet. V případě zájmu o bližší infor-
mace nás kontaktujte na: info@knihov-
na-hukvaldy.cz. 

Markéta Kološová
knihovnice

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

VIII. ROČNÍK SOUTĚŽE MLADÝCH HASIČŮ V POŽÁRNÍM ÚTOKU U MYSLIVECKÉ CHATY 
A DEN OBCE HUKVALDY

HASIČI
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Hukvaldy B, které s časem 23,091 s 
bralo 5. místo. Družstvo Huk valdy  
C složené z dětí týmu Hasičátka-Liščátka 
dokončilo svůj pokus v čase 44,292 s, 
což znamenalo 10. místo. Vítězství  
v kategorii mladších žáků putovalo do 
Krásné zásluhou družstva Krásná A  
a jejich pokusu v čase 16,643 s. V kate-
gorii starších žáků nemělo domácí SDH 
Hukvaldy zastoupení. V konkurenci 
čtyř týmů skončilo na 1. místě družstvo 
Lubna v čase 14,518 s. Po ukončení všech 
pokusů v požárním útoku mladších žáků 
následovalo vyhodnocení celé soutěže  
a vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií. 
Poté se celá asfaltová plocha pokryla 
voňavou nadýchanou pěnou, v níž řádily 
všechny děti. I pár dospěláků se přidalo.

Děk ujeme organi zátor ům SDH 
Hukvaldy za připravení soutěžního 
prostředí a zázemí a SDH Rychaltice za 
zapůjčení mašiny.

V sobotu 2. září se v areálu Hospůdky 
na koupališti konal Den Obce Hukvaldy. 
Po úvodním slovu starosty obce se 
dočkalo křtu v pravém slova smyslu nové 
auto SDH Hukvaldy přímo od faráře 
rychaltické farnosti Dariusza Jedrzej-
skiego. V areálu členové SDH Hukvaldy 
připravili soutěže pro děti, které probí-
haly s přestávkami až do večera. Střílelo 
se z luku, pomocí džberové stříkačky 
děti ve dvojicích sestřelovaly vodou  
z hadice plechovky a běhaly ve dvojicích 
přes překážkovou dráhu zakončenou stří-
káním z hadice do terčů požárního útoku. 
Odměnou za splnění disciplíny byla vždy 
malá sladkost. Tyto tři soutěže měly velký 
úspěch, děti je zkoušely opakovaně. 
Vrcholem sobotního odpoledne byly 
ukázky Hasičského záchranného sboru 
ČR z Frýdku-Místku a mladých hasičů 
SDH Hukvaldy. Profesionálové předvedli 
zásah při zneškodnění nebezpečné látky, 

každý krok provázel odborný komentář. 
Mladí hasiči z SDH Hukvaldy zahájili 
svou ukázku jednou z disciplín celoroční 
soutěže „Plamen“ a to štafetou požárních 
dvojic. Poté následovaly ukázky požár-
ního útoku v podání přípravky a obou 
týmů mladších žáků.

I přes chladnější a zachmuřené 
počasí a počáteční rozpaky se Den Obce 
Hukvaldy v podání profesionálních  
a dobrovolných hasičů vydařil. 

Markéta Máchová
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130 LET OD ZALOŽENÍ SDH HUKVALDY

Staré pořekadlo praví: „Oheň je 
dobrý sluha ale zlý pán“. Od pradávna 
oheň lidem sloužil. Poskytoval teplo, 
umožnil připravovat pokrmy, mýtit lesy 
a tím získávat půdu, tavit rudu. Když však 
oheň neovládl, tento živel mu způsobil 
velké škody. Obydlí, hlavně ve vesni-
cích,  byla vesměs dřevěná, krytá došky 
nebo později šindelem, při požárech 
lehla popelem. Lidé se snažili těmto 
pohromám bránit. Po vypuknutí požáru 
se nejdříve lidé snažili uchránit sousední 
stavby, takže nezbývalo nic jiného než 
hořící stavení zbourat. K tomu se užívalo 
trhacích háků, seker, případě žebříků  
a věder. Později už byl oheň  hašen pomocí 
ručních stříkaček, které byly nahrazeny 
čerpadlem. Snaha uchránit majetek vedla 
ke vzniku směrnic, nejdříve ve velkých 
městech, postupně v malých a také na 
vesnicích. Císařovna Marie Terezie 
vydala v roce 1751 patent, kterým byl 
vyhlášen „Řád k hašení ohně pro města 
dědiny markrabství moravského“. Její 
následník, císař Josef II. vydal požární 
řád, a to v roce 1785 pro Čechy a v roce 
1787 pro Markrabství moravské a Vévod-
ství slezské. Ten už podrobněji stanovil 
povinnosti obyvatelstva při požárech, 
zejména řemeslníků. Dohled nad dodr-
žováním měla každá obec prostřednic-
tvím starosty a v případě řemeslníků to 
byly jednotlivé cechy. Také byla uložena 
povinnost sousedské v ýpomoci při 
hašení požáru a též jeho ohlášení .

Ve sklenovské kronice je zazna-
menáno: „ Sesul-li se domek neb shořel, 
nesměl být více dřevěný stavěn. Stavělo 
se potom z nepálených cihel, z tak zvané 
vepřovice. Takovýto domek stavěl sobě 
majitel pomocí občanů sám. Písku a vápna 
nepotřeboval“.

V roce 1887 měla  tehdejší obec 
Sk lenov, což byly Huk valdy a oba 
Sklenovy, 16 zemědělských usedlostí, 
ostatní byli domkáři, řemeslníci. Obecní 
zastupitelstvo v čele se starostou Janem 

Smolíkem spolu s několika vlivnými 
osobami ustavili sdružení, které řešilo 
problém požadavku správních i politic-
kých úřadů na založení hasičských sborů 
ve vesnicích. Jednohlasně bylo rozhod-
nuto hasičský sbor založit. Přípravných 
prací se ihned ujal starosta Jan Smolík, 
a to za v ýznamné pomoci nájemce 
pivovaru Josefa Junga a jeho syna Josefa. 
Rady poskytl starosta hasičské župy 
severovýchodní Moravy Josef  Janoušek 
a také profesor příborského gymnázia 
Ludvík Rudolf. Župa podpořila vznik 
sboru i finančně a to částkou 200 zlatých, 
kterých by mělo být použito na nejnut-
nější vybavení. 

Na 21.května 1887 byla do hukvald-
ského hostince U Gobrů svolána usta-
vující schůze. Na ní byl zvolen první 
v ýbor:  starosta obce Jan Smolík, 
nájemce pivovaru Josef Jung st. I jeho 
syn Josef Jung mladší, nadlesní Fran-
tišek Ručka, rolník František Ermis  
z Horního Sklenova, obchodník Fran-
tišek Červenka, stolař Rudolf Červenka, 
hostinský Jan Marek. Jan Smolík se 
stal prvním starostou sboru.  Náčel-
ník y byli z voleni Josef Jung starší  

a Adolf Lhotský,sklepmistr v pivovaru. 
Už 14 dnů po ustavení sboru se členové 
podíleli na hašení požáru v Rychalticích. 
Tenkrát ještě bez pořádně výzbroje, jen 
s krumpáči a putýnkami. To je vedlo  
k tomu, že začali cvičit s nářadím  
a výstrojí. Na počátku roku 1889 zasaho-
vali při požáru u Chamráda na Podlesí. 
V raportu se o tom píše:“ V pátek 18. 
ledna 1889 vznikl oheň v 9.45. Byl pozo-
rován sousedy, když se již nacházel v plné 
své mohutnosti. O 10 minut později byli 
o tom vyrozuměni trubači. Podle udání 
některých hasičů první alarmoval Hubeňák 
– hudebník na trumpetě. I sám posti-
žený majitel spal. Naštěstí jel z Ostravy 
Jan Sobotík s uhlím a zpozoroval požár 
před Vlčky (u čp. 7 na Mlýnksé straně). 
I svolal Vlčlky a taktéž trubače Sládka. 
Vlček ihned s berlovkou běžel na místo 
požárové. Pan velitel slyšel signál  o 10. 
hodině. Mezitím se vytáhla stříkačka  
a vezla se k požáru. Byl sníh, mrzlo, 5 C 
pod nulou, hladká cesta. Hořela stodola 
krytá šindelem. Rovněž okolní budovy byly 
kryty šindelem. Za přítomnosti 50 mužů 
byl požár brzy uhašen. Úraz utrpěl Fran-
tišek Lozert.“    

Sbor měl ve svém počátku 61 členů. 
Také nejnutnější vybavení pro zásah 
proti ohni. – 8 berlovek a ruční stříkačku. 
Členové sboru začali cvičit a také  byly 
ustaveny noční hlídky. 

O 10 let později, v roce 1897,  začala 
stavba požární zbrojnice. Výstavbu si 
vyžádalo rozšíření hasičské výzbroje, 
kupříkladu modernější čtyřkolové dvou-
proudové stříkačky. Hasiči se zprvu 
scházeli v pivovarské bednárně, nářadí  
a stříkačku měli uskladněnou v kočá-
rovně pivovaru.  Stavba zbrojnice byla 
umístěna na pozemku arcibiskupství, 
tehdy  za působení arcibiskupa Theodora 
Kohna. Byla to jednoduchá stavba  
s dřevěnou kostrou vyplněnou zdivem. 
Členové sboru si postupně pořídili stej-
nokroje a doplňovali výzbroj. Finance 
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získávali z různých kulturních akcí, které 
organizovali a také z darů od příznivců. 

Brzy po vzniku  hasičského sboru 
byla mladým členem Janem Návratem, 
kter ý byl určen trubačem, založena 
dechová kapela, velmi úspěšná. V roce 
1910 vznik lo dr užst vo hasičského 
dorostu, ve které byli žáci vycházející ze 
školy. O něco později se členkami sboru 
dobrovolných hasičů staly také ženy. 

D a l š í  r a p o r t  p o p i s u j e  p o ž á r  
v pivovaru: „ V dopoledních hodinách 1. 
května 1893 vyšlehl na střeše ledovny 
plamen. Oheň se brzy rozšířil na varnu, 
sklepy, tři domy naproti a školní kůlnu. 
Ho ř ící  objek t y  b yly  kr yt y  š indelem  
a nejvíce byla ohrožena budova palírny, 
vzdálená jen 5 metrů . Ku pomoci se 
dostavil  hasič sk ý sbor z Bru šperka  
a Příbora. Žár od hořících budov byl tak 
veliký, že se vznítilo i suché spadané listí  
v nedaleké oboře a muselo být rozhra-
báno. Obětavě pomáhalo i občanstvo.“ 
„ Hodně požárů bylo v roce 1898. Sbor 
zasáhl 7 krát. V srpnu toho roku hořelo 
u Ermise v Rychalticích (čp. 17, dnes 
Korneta). Včer na Horním Sklenově lehla 
popeleme  celá usedlost Josefa Čajánka 
(čp.37, dnes Romportlovi). Vody bylo málo, 
potoky vyschly a při jízdě se stříkačka po 
neschůdné cestě převrhla, přičemž byla 
zraněn kočí J. Kuběna.“

V roce 1937, v době padesátiletého 
trvání sboru byla opravena a vylep-
šena hasičská zbrojnice. V období 
Protektorátu Čechy a Morava fungo-
vala jako ústřední organizace s názvem 
Svaz českého hasičst va v Čechách  
a na Moravě. Za okupace byla spolková, 
dobrovolná práce hasičů velmi omezena. 

V roce 1945 byl na jednání zemských 
hasičských jednot ustaven Svaz českoslo-
venského hasičstva. S platností nového 
zákona o požární ochraně z roku 1958  
změnilo se i pojmenování hasičské orga-
nizace. Místo názvu Sbor dobrovolných 
hasičů se začal používat název Českoslo-
venský svaz požární ochrany – ČSPO. 
Základní organizace, která sdružovala 
dobrovolníky zřizoval tehdy místní 

národní výbor a ta byla součástí místního 
výboru Národní fronty. Mimo to mohla 
obec zřídit požární hlídky. V roce 1947 
byla pořízena motorová stříkačka. K její 
přepravě si hasiči opravili starší auto-
mobil.  V roce 1957 dostal sbor požární 
automobil DVS 8 – Praga s motorovou 
stříkačkou. 

V roce 1964 se hasiči (oficiálně byli 
pojmenováváni požárníci) podíleli na 
přístavbě hasičské zbrojnice. 

V roce 1970 čítal sbor 67 členů  
s předsedou Alfonsem Červenkou,  veli-
telem Janem Šubrtem a jednatelem Jaro-
slavem Pustějovským.

V roce 1984 byli členové účastni 
l ik v idace vel kého požár u k r av ína 
V Dolním Sklenově. 

Kronika zaznamenala:

21. srpna večer vznikl v půdním 
prostoru kravína v Dolním Sklenově požár. 
Byl zpozorován nočním hlídačem, který 
se nejdříve obrátil o pomoc k občanům 
bydlícím v blízkosti kravína. Lidé, kteří 
přispěchali na pomoc uvědomili o požáru 
požárníky i Veřejnou bezpečnost a začali 
odvazovat a vyhánět ze stáje dobytek. Jako 
první k ohni  přijeli  požárníci z Brušperku, 
po nich požární sbor JZD Rozvoj Palkovice, 
ostatní sbory z okolí a v prvé řadě i oba 
naše požární sbory. Záře ohně přilákala 
k hořícímu kravínu spoustu lidí. Členové 
pomocné stráže VB měli plné ruce práce 
se zajišťováním pořádku i se zajištěním 
volného průjezdu pro požární auta, která 
zajížděla čerpat vodu z blízkého rybníka 
/tento byl určen jako požární nádrž pro 
objekt kravína. 

Na půdě kravína bylo uskladněno velké 
množství sena, jehož samovznícením požár 
vznikl. Byla poškozena střecha, ale oběta-
vostí lidí, kteří vyvedli ustájený dobytek, 
nebyly škody na zvířatech. Několik krav 
se zatoulalo až někde na Fojtovy vrchy 
 – u kravína nejsou prto dobytek ohrady.

Likvidace ohně tr vala celou noc. 
Doutnající seno muselo být z půdy kravína 
odstraněno a vyvezeno na pole za vesnici. 
Ráno vystřídali požárníky vojáci, kteří 

v hašení pokračovali až do odpoledních 
hodin, kdy předali požářiště opět požár-
níků JZD. Ti hlídkovali na místě požáru 
i na skládce tlejícího sena. Úplně se oheň 
podařilo zlikvidovat až v sobotu.

V zápise za rok 1987, kdy sbor slavil 
100. výročí své existence,  je zmínka  
o historii sboru a jeho současnosti.  Sbor 
už v roce 1900 založil kroniku, zápisy 
však započal podle poznámek pana Jind-
řicha Dohnala a vzpomínek pamětníků  
psát František Franke. 

Po roce 1989 se hasič i  v r át i l i  
k původním názvům – nebyli již „požár-
níci“, ale „hasiči“, namísto předsedy 
základní organizace byla obnovena 
funkce starosty SDH.

Od počátku  Mezinárodního hudeb-
ního festivalu Janáčkov y  Hukvaldy 
zajišťovali hukvaldští hasiči při produk-
cích dozor. 

V roce 1997, v roce 110 let trvání 
Sboru dobrovolných hasičů byl tento 
zápis:

110 let trvání Sboru dobrovolných 
hasičů na Hukvaldech oslavila  tato orga-
nizace v sobotu 12. srpna. Oslavy začaly 
slavnou mší svatou v kostele sv. Maxmi-
liána. Při mši zazpívali členové pěveckého 
sboru Goralé z polské Wisly Sbor Židů  
z opery Nabucco. Při mši sv. byl posvěcen 
prapor našich hasičů. Sboru ho věnoval 
místní podnikatel pan Vladimír Soldán  
s manželkou (hodnota daru činila 40 tis. 
korun). Po ukončení bohoslužby se hasiči 
spolu s hosty odebrali do jídelny základní 
školy, kde se konala slavnostní schůze 
zpestřená vystoupením Lašánku. Po ní 
následovala námětová cvičení za účasti 
hostujících hasičských sborů a odpoledne  
v myslivecké chatě byla veselice, při níž hrála 
cimbálová muzika Gajdušek. Během dopo-
ledne hrála u oborní brány dechová hudba 
Válcoven plechu.

V obecní kronice za rok 1997 je ještě 
jeden zápis týkající se hukvaldských 
hasičů:

Pokračování na str. 28
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... pokračování ze str. 25

V neděli 6. července  postihla naši obec 
po déle trvajícím dešti povodeň. Prudký  
a vydatný déšť spojený s bouřkou se 
spustil již v sobotu večer. V neděli ráno se 
vylila voda z mlýnského náhonu, hlavně  
v Dolním Sklenově, ale také v Rychalticích. 
Způsobila značné škody, zaplavila sklepy 
rodinných domů po jeho obou stranách.  
V několika případech vnikla i do bytů. 
Voda z polí topila dětský letní tábor  
u myslivecké chaty v Dolním Sklenově, 
takže děti musely být urychleně přemístěny. 
Nejdříve, bylo jich 60, byly u paní ředitelky 
Lévové , potom za pomoci hukvaldských 
hasičů byly přestěhovány do tělocvičny 
školy. Pomoc občanům zahájili hasiči obou 
našich sborů hned při prvních náznacích 
povodně. Čerpali vodu ze sklep., odstraňo-
vali  překážky v tocích. 

Déšť neustával, takže voda v Ondřej-
nici vysoko stoupla, kulminovala kolem 22 
hodiny. Silný proud strhl lávku u Grufíků  

v Dolním Sklenově. V Rychqalticích poškodil 
lávku k Mičanům (naproti restaurace  
U Richarda) a most ke Košicům. Přes velké 
obavy k evakuaci občanů nemuselo dojít. 

Hasiči zůstali v pohotovosti i násle-
dující pondělí a úterý, stále čerpali vodu 
ze sklepů, odstraňovali naplavené větve  
a kmeny.  Osm členů obou našich dobro-
volných hasičů pod vedením starosty rych-
altického SDH Václava Domčíka odjelo  
v úterý 14. července na Přerovsko na pomoc 
při odstraňování povodňových škod. Vrátili 
se 18. července.  Obec jim uhradila ušlou 
mzdu, potravinami je zásobila firma pana 
Temela a majitelé rychaltické Večerky, 
ponožkami firma pana Václava Kološe  
z Rychaltic.

V roce 2002 v kronice :

Hukvaldští hasiči oslavili v letošním 
roce 115 let svého trvání. tuto skuteč-
nost si připomenuli na slavnostní schůzi  
v sobotu 30 listopadu. Na několik generaci 

hasičů vzpomínali spolu se spřátelenými 
sbory z okolí nejen na této schůzi, ale 
také při slavnostní mši svaté. Iniciátorem 
založení sboru byl tehdejší starosta obce 
Jan Smolík spolu s tehdejším nájemcem 
huk valdského pivovar u Ludv íkem 
Jungem. Podle spolkové kroniky už 
po 14 dnech hasili oheň v Rychalti-
cích. Sbor nejdříve sídlil v kočárovně 
statku, po deseti letech od založení si  
za podpory arcibiskupství postavil hasič-
skou zbrojnici. Hukvaldský sbor se 
proslavil dechovou hudbou s kapelníkem 
Václavem Návratem. V současné době 
má sbor 34 členů, jezdí  na r ů zné 
soutěže, kde si ověřuje svou pohotovost  
a zdatnost.

Láska k „hasičině“ se v rodinách 
dědí. Jsou rodiny, kdy členové sboru jsou 
v několika generacích.

Karla Klečková
kronikářka

HASIČÁTKA - LIŠČÁTKA

Sbor dobrovolných hasičů na Hukval-
dech má svou dlouholetou tradici, - vždyť 
letos oslaví krásných 130 let od svého 
založení. Dnes už nikdo nespočítá, kolik 
dívek, chlapců, mužů i žen za ta léta 
organizací prošlo, ale určitě se nejedná 
o desítky, spíše o stovky lidí, kteří se 
účastnili výcviku a soutěží v dresu SDH 
Hukvaldy.

Nejinak je tomu i dnes, v současnosti 
se na hasičských soutěžích můžeme setkat 
nejen s družstvy Hukvaldských mužů, žen 
a žáků, ale aby toho nebylo málo, tak nově 
i s družstvem „mini“. To je taková zvláštní 
kategorie, do které patří  družstva složené 
z dětí předškolního věku.

A právě takové družstvo „mini“ se 
rozhodli při SDH Hukvaldy založit Honza 
Koch a Luděk Žáček ml. 

Tak se stalo, že 14.5.2017 se na 
školním hřišti poprvé setkala partička 
vyjukaných holčiček a chlapečků, které 
Honza s Luďkem začali seznamovat s tou 

hromadou hadic, trysek a různých dalších 
součástí. Zde se děti poprvé dozvídají, 
že dříve než dojde k tomu, že z hadice 
vytryskne voda, tak se  musí nejdříve 
všechny ty věci pospojovat dohromady, 
zapojit do stroje u kterého stojí velký 
kluk a křičí: „Dělejte, rychleji, dělejte 
!!!“, jeden konec hadice hodit do nádrže 
s vodou, druhý chytit a utíkat skoro na 
druhý konec hřiště a pokud je vše jak 

má, tak ta voda opravdu vytryskne ... Uf! 
A teď znovu hadice smotat, vše hezky 
připravit, a na povel vyběhnout a zase 
si to vše co nejrychleji zopakovat, - a tak 
pořád dokola.

Chachá, rodiče kteří své ratolesti na 
trénink doprovodili, se potutelně usmívají 
a polohlasem si sdělují: „No tak to vidím 
tak na jeden či dva tréninky, než to ty 
naše ratolesti přestane bavit“. Ale k jejich 
překvapení děti statečně zápolí a dokonce 
se zdá, že se jim tato činnost začíná líbit 
a baví je. Možná je pohání síla kolektiv-
ního soutěžení, nebo je to pro ně výzva, 
že provádějí takovou docela „dospěláckou 
činnost“, kdo ví?

A protože Honza s Luďkem nechtějí 
aby jejich prvotní nadšení vychladlo, tak 
je hned po dvou týdnech trénování přihla-
šují na první soutěž pořádanou SDH na 
Ostravici. Tady se děti poprvé dostávají do 
kontaktu i s týmy z jiných sborů dobrovol-
ných hasičů od těch nejmenších až po ty 



– 29 –

nejstarší a nakažlivá soutěžní atmosféra 
je utvrzuje v tom, že „do hasiče“ chtějí 
dále chodit. Toho se jim plnou měrou 
dostává, protože je období hasičských 
soutěží a není soboty nebo neděle aby 
se nějaké nezúčastnily. A protože díky 
sponzorům získal celý tým krásné dresy, 
kterým dominuje hasičský znak v kombi-
naci s erbem Hukvaldským, tak je na první 
pohled zřetelné, kterou obec reprezentují. 
Účast na soutěžích děti utvrzuje v jejich 
nadšení, a když se jim poštěstí a z jedné 
si odvážejí i medaili za první místo ve své 

kategorii, tak to už je z jiskřiček v jejich 
očích jasné, že svému novému koníčku 
propadli naplno.      

Veliké poděkování ovšem patří  
i starším kamarádům a kamarádkám  
z SDH Hukvaldy, kteří od počátku dětem 
pomáhají nejen s přepravou a přípravou, 
ale svým chováním a tím jak je přijali mezi 
sebe se pro mnohé z nich staly jejich idoly 
a vzory.

Držte jim palce, ať se jim v jejich 
konání daří a když je někde na soutěži 

potkáte a budete je chtít podpořit, tak si  
s nimi zakřičte jejich bojový pokřik, 
kterým každou svou soutěž začínají:

„Hoří les a hoří dům,
hoří všechno sousedům,

nebojte se sousedé,
někdo z Hukvald přijede!“

Láďa Szijjárto

LETNÍ VEČER A DĚTSKÝ DEN V RYCHALTICÍCH

V pátek 14.7.2017 se na hř išti  
u hasičské zbrojnice v Rychalticích 
uskutečnil další ročník Letního večera.  
K poslechu i tanci hrál DJ Radim Kapica, 
obsluhu a bohatou nabídku nápojů i jídla 

zajistili členové a přátelé SDH Rychaltice. 
Počasí nám tentokrát i přes negativní 
předpovědi vyšlo a všichni si mohli zábavu 
dostatečně užít. Již tradičně se konala také 
půlnoční tombola o hodnotné ceny, za 

které děkujeme všem sponzorům. 

V n e d ě l i  16.7.2 017 s e  p o z or -
nost přesunula od dospělých k dětem  
a v odpoledních hodinách se na hřišti 
konal dětský den. Opět bylo slunečno, 
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takže nic nebránilo tomu, aby se děti 
dosyta v ydováděly. Připraveny byly 
soutěže s hasičskou tematikou (překáž-
ková dráha, skákání v měchu, stříkání 
do výšky, přenášení minimaxu, hod 
granátem a kuželky). Zapojit se mohli  
i dospělí, v závěru dne byly vyhodnoceny 
všechny věkové kategorie. Po celou dobu 

se točilo také na kole štěstí, kde mohly 
děti získat zajímavé a zajisté velmi lákavé 
ceny. Stejně tak mohly využít malování 
na obličej nebo neomezený přístup do 
skákacího hradu. V pozdějším odpo-
ledni přijeli s ukázkou hasičské techniky 
členové SDH Fryčovice, aby na závěr dne 
vytvořili na hřišti tolik oblíbenou pěnu. 

O bohaté občerstvení se opět postarali 
členové našeho sboru. Za pomoc s organi-
zací vydařeného víkendu děkujeme všem 
členům i nečlenům.

Markéta Kološová, 
foto: Radim Piskoř
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STARŠÍ A MLADŠÍ ŽÁCI

Již byly mnohokrát napsány důvody 
spojení mládežnických celků Fryčovic  
a Hukvald, proto se tomuto tématu nyní 
nebudeme dál věnovat. Dobrou zprávou 
je, že v dorostu pravidelně v loňské 
sezóně nastupovali - Martin Tomek, 
Ondra Giňovský a svou premiéru si 
užil také David Hora. Mužstvo dorostu 
dominovalo v krajské soutěži celou 
sezónu a s přehledem svou skupinu 
vyhrálo. Ve starších žácích bylo zastou-
pení obou vesnic vyrovnané 6 kluků  
z Hukvald, 6 kluků z Fryčovic a 2 kluci 
byli z F-M. Barvy Hukvald hájili: Tomáš 
Michna, Tadeáš Řeháček, Viktor Hrček, 
Matěj Tomaščin, Matěj Strakoš a Jan 
Chovančík. Ke konci sezóny se k nim 
ještě přidali Filip Gincl, Jan Hájek a Filip 
Matula a občas se ukázal také Patrik 
Volný. Kluci hráli taktéž krajskou soutěž  
po odehrání všech zápasů se nakonec 
umístili na skvělém třetím místě. 
Tým SŽ je veden hukvaldským 
trenérem – Petrem Giergielem. 
Situace u mladších žáků je asi 
nejvíce zamotaná. Ročníky 2004  
a 2005 jsou slabé v obou vesnicích. 
Za Hukvaldy nastupovali pouze 
Petr Sedlář, Vojta Lukaštík a Tereza 
Kociánová. Mladší žáci doplňují své 
starší kamarády v krajské soutěži 
a skončili nakonec na 7. místě. Po 
ukončení sezóny si kluci ještě zahráli 
již tradiční turnaj ve Vlčovicích, ve 

kterém se jim podařilo obhájit první místo  
z loňského roku.

Starší přípravky (SP) – trenéři: Jan 
Sasín, Jiří Matula

Poté co došlo ke spojení t ýmů 
Fryčovic a Hukvald na úrovní žákovské, 
hájily v loňské sezóně osamoceně SP 
hukvaldské barvy v mládežnické kopané 
v rámci tzv. Brušperské ligy. V zimě se 
kluci a holky zúčastnili halových turnajů 
s celkovou bilancí 2-4-3 (výhra–remíza-
-prohra). Na jaře se postupně utkali s týmy 
z Brušperku, Staříče, Fryčovic, Metylovic, 
Kozlovic a Chlebovic.  Organizace zápasů 
je formou tzv. dvojzápasů, kdy se v jeden 
den odehrají 2 zápasy po 2 poločasech  
á 20-25 minutách (dle domluvy trenérů). 
Vítěz naší „SMOPO“ skupiny se pak 
utká s ostatními vítězi v rámci okresu  
o titul okresního přeborníka. Mimo to kluci  
a holky pravidelně trénují, a to ve středu 
a v pátek od 16.30 do 18 hod. Soupiska  

u dětí není nikdy uzavřená, proto vítáme 
jakékoliv posily, i ty, kteří kopanou ještě 
nikdy nehráli a chtěli by to vyzkoušet! 
Pro ilustraci připojuji vybrané výsledky  
z jarní části soutěže, i když u SP není 
obecně rozhodující výsledek, ale radost 
z dobře odehraného zápasu a ze vstřele-
ných gólů.

V zimní části přípravy se zúčastnili 
jednotlivých vybraných turnajů i naši 
benjamínci (ročníky narození 2010, 
2011), kdy ve hře 3:3 sbírali postupně 
zkušenosti do následující sezóny, kdy 
většina z nich bude nastupovat za mladší 
přípravku (ročníky 2009 a mladší). Jsme 
také potěšení, že s počtem dětí se nám 
také rozrostl tým trenérů, kteří se ve svém 
volném čase věnují dětem z naší obce. 
Mladší přípravky na podzim trénoval 
vedle matadora Matuly také Miroslav  
Dryják ml. a Vít Lanča.

A jak jinak zakončit sezónu, než 
tradičním slavnostním zakon-
čením, které se konalo ke konci 
školního roku. Sice nám letos moc 
nepřálo počasí, ale kluci a holky 
nejsou z cukru a ukázali svým 
rodičů, příbuzným a známým 
vybrané tréninkové prvky, zahráli 
si proti maminkám (ti mladší)  
a proti otcům (ti starší) přátelské 
utkání.  

Petr Giergel

MLÁDEŽNICKÁ KOPANÁ NA HUKVALDECH
FOTBAL

DATUM DOMÁCÍ HOSTÉ VÝSLEDEK

3.5.2017  Metylovice  Hukvaldy 3 : 4

3.5.2017  Kozlovice  Hukvaldy 7 : 8

15.5.2017  Brušperk B  Hukvaldy 4 : 13

15.5.2017  Brušperk A  Hukvaldy 3 : 4

19.5.2017  Staříč  Hukvaldy 9 : 6

19.5.2017  Chlebovice  Hukvaldy 5 : 4

24.5.2017  Kozlovice  Hukvaldy 12 : 8

6.6.2017  Hukvaldy  Metylovice 8 : 6
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SPUSTILI JSME NOVÝ WEB PRO IC HUKVALDY
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM HUKVALDY

P r á vě  j s m e  s p u s t i l i  n o vé 
we b ové s t r án k y IC Hu k va ld y  
(www.ic-hukvaldy.cz). Změnila se 
kompletní struktura webu a design  
a  p ř i b y l a  s p o u s t a  i n fo r m a c í  
o možnostech stravování, ubytování, 
tipech na výlety, naučné stezky apod.

Cílem webu je lepší propagace 
naší krásné obce Hukvaldy a všeho 
co nabízí v oblasti turistického 
ruchu - zdůraznění hlavních turis-
tických cílů a poskytnutí co možná 
nejpřehlednějších a rychlých infor-
mací každému, kdo má zájem nás 
navštívit. Tyto nové stránky jsou 
samozřejmě k dispozici všem provo-
zovatelům stravovacích a ubyto-
vacích zařízení, pořadatelům akcí  
a dalším zájemcům. 

Nové stránky IC mají profesio-
nální SEO optimalizaci zaručující 
dohledatelnost na webových vyhle-
dávačích. Tím byla zvýšena dohleda-
telnost např. vaší restaurace, ubyto-
vání, akce nebo turistického cíle, 
který přiláká návštěvníka.

Stránky budou ještě postupně 
doplňovány a vylepšovány – byl ale 
postaven základ, na kterém je možné 
dál stavět.

Doufáme, že se Vám web bude 
líbit. Zároveň budeme rádi, když 
nám pošlete Vaše nápady a připo-
mínky k jeho zlepšení. 

Co je nového? 

• Nový design hlavní stránky  
i všech podstránek

•  Web běží na vlastní doméně

•  Přehledné řazení na úvodní 
straně 

•  Kalendář akcí pořádaných na 
Hukvaldech 

•  Texty přeloženy do 9 světových 
  jazyků 

•  Rychlé novinky IC na hlavní  
 straně webu

•  Profesionální SEO optimalizace 
 webu – zaručující dohledatel- 
 nost na webových vyhledava- 
 čích. 

•  Fotogalerie, bannery - propagu- 
 jící krásy Hukvald

•  Reklamní bannery, prostor pro
  Vaši reklamu 

Na co se dál můžete těšit? 

Díky místostarostce Ivaně 
Hrčkové byla získána dotace, za 
kterou bylo možné zrealizovat 
a naprogramovat interaktivní 
aplikaci „Regionální průvodce 
památkami.“ Do této aplikace bude 
zaveden Hrad Hukvaldy, který se 
tak zapojí do on-line sítě dalších 
památek v ČR. Aplikace je určená 
pro dotykové displeje, které budou 
umístěné v Informačním centru 
Hukvaldy. Návštěvník infocentra 
má možnost se pohodlně podívat 
na všechny základní informace  
o hradě Hukvaldy. Menu bude obsa-
hovat:  Provozní dobu, Vstupné, 
Vir tuální procházku hradem, 
Z historie hradu, Zajímavosti, 
Navigace, Další Služby, Kalendář 
akcí, Jiné památk y. Aplikace 
se dá dále neomezeně rozvíjet,  
a je přístupna návštěvníkům na 
jiných památkách v ČR. Jedná se 
o moderní a nestárnoucí způsob 
propagace našeho hradu a obce 
Hukvaldy.

D o  IC ,  a  p ř e d e v š í m  d o 
Rodného domu Leoše Janáčka, 
byl zakoupen pořad České televize 
– Opera nás baví – Příhody lišky 
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Bystroušky.  Jedná se o hudebně-vzdě-
lávací cyklus na motivy stejnojmenné 
knížky Jiřiny Markové a Anny Novotné. 
Popularizuje hravou formou operu  
a vše, co se k ní v prostředí divadla pojí. 
V pořadu nalezneme výpravné insceno-
vané ukázky z vybraných oper nejzná-
mějších světových autorů ve virtuózní 
interpretaci  souboru Dětské opery Praha, 
jednoduchou hru u klavíru, během které 

Jiřina Marková, průvodkyně pořadem, 
vypráví obsahy oper a s korepetitorkou  
a dětmi názorně vysvětlují základní pojmy 
z hudební nauky.  Pořad doplňuje dětské 
publikum z řad základních škol nebo 
základních uměleckých škol, vtažené do 
hry třeba čtením zajímavostí ze života 
skladatelů. Pořad je pohybově glosovaný 
Pepou „Notou“, choreografem Josefem 
Kotěšovským. To vše se snaží motivovat 

děti i jejich rodiče k tomu, aby svět opery 
vnímali jako přátelské, inspirativní a potě-
šující prostředí, a to jak pro bezprostřední 
vjem, tak pro hodnotový systém každého 
moderního člověka.

Děkujeme za Vaši podporu. 

Bc. Miroslav Bitter
IC Hukvaldy

KRNALOVICE OŽÍVAJÍ - ANEB CO SE ZDE TAKY DĚJE
KRNALOVICE

"Strýček Google" sice dosud na svých 
mapách nezaznamenal, že již existují 
Krnalovice, jako samostatná obec, resp. 
část Hukvald, ale to neznamená, že Krna-
lovice nežijí. Ba naopak! Místní domo-
rodci vzpomínali a vzpomínají, jaké to 
bylo kdysi, před mnoha léty, kdy se zde 
stavěly májky, smažila vaječina, atd.  Žít 
jen ze vzpomínek se nedá, a proto slovo 
dalo slovo, a začali jsme zašlé společenské 
akce pro nás "krnalovské" zase pořádat. 
Již vloni se po sloučení a připojení  
k Hukvaldům uspořádala spontánní akce 
na zahradě u Zbyňka Sedláře. Koupil se 
sud piva, každý přinesl i něco malého 
k zakousnutí, a sešlo se za příznivého 
počasí opravdu mnoho místních. Protože 
se taková neformální akce ukázala jako 
velmi přínosná, bylo by škoda neusku-
tečnit další. Letos se jako první 30.4. 
postavila májka, kterou jsme vztyčili na 
zamýšleném "Krnalovickém náměstíčku". 
Vše se řádně zapilo a zajedlo. Jako každá 

májka, musela se i tato pokácet. Protože 
konec května a termín smažení vaječiny, 
kterou jsme měli připravenou, byl de facto 
v jednom týdnu, operativně jsme obojí 

spojili. Nejdříve se skácela májka (nikdo 
nám ji neukradl), a potom se udělala na 
ohni výborná vaječina. Naše slepice byly 
ve formě, takže vajíček, slaniny a výborné 
nálady bylo požehnaně. Dětem i dospělým 
se to velmi zamlouvalo a věřím, že v obno-
vených tradicích budeme pokračovat. 
Sociální sítě a vazby "z očí do očí" jsou 
stále nenahraditelné a žádný virtuální 
svět je doufám nenahradí. Jen to musíme 
(pořádání akcí) plynule přenést na náš 
dorost, který se v Krnalovicích velmi 
úspěšně rozmnožuje. Aktuálně zde máme 
12 dítek do 5 let. Holt zřejmě dobré klima.

Nejbližší plánovaná akce bude již 
v sobotu 16.9. na našem "náměstíčku", 
kde bychom měli oslavit instalaci nových 
laviček. Za tuto akci bych chtěl vyzved-
nout především nadšení a aktivitu Bohu-
slava Havlíka, kterému patří díky nejen za  
realizaci, ale i za dodání dřeva.

O tom, že Krnalovice ožívají, svědčí 
jak nečekaně velký zájem o výše zmíněné 
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akce, tak i anonymní udání jisté "Dáši 
Novákové z Fryčovic". Ta, coby dokonale 
informovaný pozorovatel, zná nejen 
všechny domy a jejich čísla popisná, ale 
i stav septiků, žump a čističek odpad-
ních vod. Své postřehy pečlivě sepsal(a) 
a tento materiál rozdistribuoval(a) na 

všechny možné úřady včetně Minister-
stva životního prostředí. Obyvatele nově 
vzniklých Krnalovic tak představil(a) 
jako dokonalé ekoteroristy zamořující  
své životní prostředí. Bohužel s anonymy 
se nedá bojovat, můžeme se jen smířit 
s tím, že jsou mezi námi i tací, kteří 

rozkvětu obce nejen nepřejí, ale dokonce 
chtějí škodit. Myslím, že dobrá nálada 
tím neutrpí a po příslušné kontrole bude 
jen škoda, že se výsledky šetření nemůže 
dozvědět. Nebo snad ano???

Zbyněk Sedlář - Spolek Krnalovice
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TURISTI 
VÝLET CYKLISTŮ DO PODKRKONOŠÍ

Na pět dnů koncem června se vydali 
hukvaldští cykloturisté do oblasti Podkr-
konoší kde absolvovali pět denních etap, 
ve kterých objevovali jak kulturní, tak  
i přírodní či historické zajímavosti tohoto 
kraje. Trasy byly situovány do zvlněné 
krajiny na dohled Krkonoš. Přesto nám to 

nedalo a jeden den jsme zamířili do samého 
centra Krkonoš a to do Špindlerova mlýna. 
Odtud jsme vyrazili stoupáním k vrcholu 
Černé hory. Odměnou nám byl sjezd  
z výšky 1358 metrů do Černého dolu a pak 
dále na ubytování, které jsme měli zajiš- 
těno v Borovničce ve škole v přírodě.

V dalších dnech jsme zavítali do 
městeček Nová Paka, Lázně Bělohrad, 
Hořic, Jaroměř, Josefov, Kuks a další.

Slávek Koval
KČT Hukvaldy

PUTOVÁNÍ PO SLOVENSKÉM KRASU A ZAKARPATSKÉ UKRAJINĚ

Jako každý rok jsme – hukvaldští 
turisté – vyrazili na hlavní pěší zájezd, 
tentokrát do dvou oblastí : Slovenského 
krasu a Zakarpatské Ukrajiny.

První tři dny jsme se toulali po 
Slovenském krasu. Slovenský kras tvoří 
společně s Aggteleckým krasem jednot-
livé krasové území po obou stranách 
slovensko – maďarské hranice. Najdeme 
zde krásné jeskyně, mohutné skály, závrty, 
vodopády, hrad i zříceniny. Slovenský 
kras je hlubokými údolími rozdělen na 
několik plošin, nazývaných planiny, 
s nadmořskou výškou od 500 do 800 
metrů, se strmými skalnatými svahy. 
Výstupy na planiny bývají náročné, ale 
za tu námahu to stojí. Snad nejkrás-

nější kaňon krasu je Zádielská dolina. 
Skalní stěny kaňonu dosahují 300 metrů.  
Z jeskyní jsme navštívili známou Gomba-
seckou jeskyni. Kvůli impozantní výzdobě 
plné různých barev se jeskyni přezdívá 
„ pohádková „. Na sedm našich dobro-
druhů – turistů navštívilo i Krásnohor-
skou jeskyni, kterou museli zdolat ve 
speciálním oděvu a s přilbou. Výlet do 
této jeskyně je tak nevšedním jeskyňář- 
ským zážitkem spojený s v ýsky tem  
gigantického 33 metrů vysokého sloupu, 
který je největším ve střední Evropě.  
Z hradů a zřícenin jsme navštívili hrad 
Krásna Horka, který se hrdě vypíná  
a ční do okolní krajiny, Turňanský hrad 
– poutavá zřícenina středověkého hradu.

Další 4 dny jsme absolvovali výlety na 
Zakarpatské Ukrajině. Už zážitkem bylo 
zdolat slovensko-ukrajinské hranice. 
Přechod Ubla byl pro autobusy zavřený  
a přechod Vyšné Nemecké – zde se člověk 
musí obrnit trpělivostí, než jej celníci  
pustí přes hranice. A bez drobné úplaty 
to nejde. Rychlostní průměr na ukrajin-
ských silnicích rapidně klesá díky špat- 
ným silnicím. 

Přes ty to drobné nesnáze jsme 
vyrazili na Zakarpatské vrcholy. Zakar-
patská Ukrajina je malebný kraj oddělený 
od zbytku země v ýrazným pásmem 
Karpat. Masová turistika ještě nestihla 
zničit atmosféru této oblasti, jezdí sem 
převážně dobrodruzi a zvědavci. Člověk 
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– turista nesmí vynechat hlavně horna-
tější oblasti s krásnými horskými loukami  
a řídce rozptýlenými vesnicemi v údolích. 
Při troše pozornosti lze najít i stopy časů 
první republiky. Doba se dávno změnila, 
ale jakýsi zvláštní vztah Čechů a tohoto  
území stále existuje. 

Jelikož jsme již v této oblasti před šesti 
roky byli, naplánovali jsme si trasy, které 
jsme minule nestihli. Takže tentokrát  
jsme zamířili na poloninu s vrcholem 
Velikij věrch u městečka Volovec, dále 
jsme opět navštívili vesnici Koločava  
s četnickou stanicí. Rozdíl šesti let takřka 

nebyl znát a připadalo nám to tady jako 
kdysi. Užili jsme si horských planin dosy-
tosti – jednou jsme z nich prchali z důvodu 
nadcházející bouřky, kdy kolem nás létaly 
blesky doprovázejícím hřmotem. 

Zážitkem pro nás byla návštěva 
tržnice ve Volovci u vlakového nádraží 
a pravým adrenalinovým zážitkem byla 
cesta vlakem z Volovce o další 3 stanice 
dále. To bylo pro silné povahy. A v nepo-
slední řadě jsme si i vyzkoušeli jak se  
jezdí po horách na korbě gruzaviku  
( armádního vozidla ). 

Zakarpatí je oblast, která Vás nadchne 
při každé návštěvě a již vám nedovolí se 
sem nevracet. Zakarpatská Ukrajina je 
místem, kde si člověk může odpočinout 
od uspěchané civilizace západního světa 
a načerpat mnoho nových duševních  
a fyzických sil, přestože bude mít za  
sebou mnoho náročných kilometrů po 
zdejších nádherných horách. 

Slávek Koval
KČT Hukvaldy

LETNÍ PRÁZDNINOVÝ VÝLET KČT

První prázdninová sobota už bývá 
v programu odboru KČT při TJ SOKOL 
Hukvaldy  tradičně (letos posedmé) 
věnována zájezdu s méně náročným 
programem. Činnost KČT Hukvaldy je 
bohatá a tento výlet je organizován pro 
veterány, děti s rodiči a další zájemce  
o putování po kratších trasách a v  lehčím 
terénu.   Zájezd navázal na loňský výlet 
a vedl Opavským Slezskem. Letos byl 
celkový počet účastníků  35, z toho 8 dětí 
a 18 veteránů. Hlavním bodem programu 
bylo putování údolím Moravice od Vítkova 
- Podhradí přes Žimrovice k zámku  
v Hradci nad Moravicí. Trasa měřila 16 

km a absolvovalo ji 20 účastníků; rodiče 
s dětmi měli vlastní program v Žimrovi-
cích a na Hradci. Atrakcí pěšího putování 
byl kromě klikatící se řeky i Weishuhnův 
plavební kanál.

Kanál z roku 1891 sloužil pro potřebu 
papírny, která v Žimrovicích funguje 
až dodnes. Má délku 3,5 km, obsahuje  
3 vodní tunely a 2 akvadukty. Nejvý-
znamnější tunel byl proražen ve skále pod 
Kozím hřbetem u turistické značky PAPÍ-
RENSKÝ SPLAV. Při zastávce u této tech-
nické památky viděli účastníci pochodu 
skálou proražený tunel 4 m v ysoký  
a 3 metry široký, mající  délku 45 m. 

V Žimrovicích po 12 km pochodu 
už nebylo kam spěchat, a tak se turisté 
mohli zastavit v Areálu dobré pohody, 
ve kterém  je restaurace s venkovním 
posezením pro 150 lidí a dětské hřiště. 
V den výletu   se v Hradci konal hudební 
festival Hradecký slunovrat. Zámek 
 i park však byly přístupné pro veřejnost. 
V areálu zámku byl čas na procházku 
parkem, poslech hudby a kávičku. Na 
závěr proběhlo společné fotografování 
u autobusu a podle tváří výletníků to 
vypadá, že se jednalo o zdařilou akci. 

Tomáš Elbel
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TENISTI 
TENISOVÉ MEMORIÁLY 2017

Již 30 let  se setkávají  
hukvaldští tenisté na turnaji 
čtyřher mužů, aby prostřednic-
tvím sportovního zápolení vzpo-
mněli na zesnulé kamarády – 
aktivní budovatele hukvaldského 
tenisového areálu a oddílu. Od 
roku 1987 je pořádán Memoriál 
Ing. Jaroslava Strakoše (pro 
hráče nad 35 let) a od roku 2004 
Memoriál Zdeňka Adamovského 
(pro hráče nad 50 let). Od roku 
2004 se oba memoriály hrají 
souběžně a mají dva vítěze.  
Kromě domácích hráčů jsou na 
turnaj zváni i hráči z okolních 
oddílů. Třicet let pořádání turnaje si 
zaslouží malé bilancování. Nejúspěš-
nějšími dvojicemi byli Petr Kunčický 
s Čestmírem Elbelem (15 vítězství)  
a Zbyněk Kaloč s Vladimírem Huťkou 
(5 vítězství). Na pomyslný stupeň vítězů 
vystoupilo celkem  21 hráčů, z nich 18 krát 
Petr Kunčický. Z domácích hráčů ochut-
nali vítězství Tomáš Elbel, Petr Vondra 
a Zdeněk Adamovský ( jejich deblovým 
partnerem byl P.Kunčický).

Letos se sešla silná konkurence. 
Kromě známých účastníků a několika-

násobných vítězů se na turnaji objevili 
i noví mladší hráči. Ve třech případech 
se jednalo o rodinné páry otce se synem: 
Hložankovi, Honzíkovi a Odehnal-Vach. 
Celkem se sešlo 11 dvojic, z toho 3 domácí.  
Hráči byli rozlosováni do dvou skupin, 
ve kterých se hrálo systémem každý  
s každým na jeden vítězný set do 6 vítěz-
ných her.

 Ve skupině A, kde bylo 6 dvojic, 
byly velmi vyrovnané  souboje.  3 dvojice 
skončily s jednou porážkou a o vítězi 
skupiny rozhodovalo skóre z jejich  
vzájemných zápasů. Vítězi se stali Kalo-

č-Huťka se skórem 10:6. Druzí 
skončili Odehnal s Vachem  
10:10 a třetí byli Főrster-Sedlář 
6:10. 

Ve skupině B s 5 účastníky 
o vítězi také rozhodovalo skóre 
ze vzájemných zápasů mezi 
Kunčický-Elbel Č. a překva-
pením turnaje - místní dvojicí 
Hložanka Z. s Kosou. Našim 
hráčům chybělo k vítězství 
pár úspěšných míčů. Když nad 
párem Kunčický-Elbel vedli 4:2 
a 5: 4, tak jsme se těšili, že po 
15 letech budou mít Hukvaldy 

místního vítěze, ale  nestalo se tak. Mladíci 
prohráli až ve zkrácené hře. O třetím místě 
také rozhodoval výsledek vzájemného 
utkání mezi  Toř-Duda s Honzíkovými, 
které skončilo 6:4.

Vítězové skupin získali pohár y: 
Kaloč-Huťka v Strakošově memoriálu  
a Kunčický-Elbel v Adamovského memo-
riálu. Pak se v super finále utkali držitelé 
pohárů mezi sebou a Kaloč s Huťkou zvítě-
zili nad Kunčický-Elbel Č. 6:1 a převzali 
hlavní cenu - dárkové poukazy ke konzu-
maci v restauraci U námořníka a poražení 
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převzali dárkové poukazy hukvaldského 
piva v minipivovaru v D.Sklenově. Další 
domácí páry Kuča-Bujnošek, Hložankovi 
a Kroča S.-Láník bojovaly mezi sebou  
o místa na konci tabulky. Pro některé byl 
tento turnaj první příležitostí k změření 
sil se zkušenějšími borci, kteří v minulosti 
hráli tenis závodně. 

Na turnaji se sešlo asi 50 lidí. Kromě 
22 hráčů se dostavila řada diváků  

z rodin a přátel startujících účastníků, 
kteří také přispěli k příjemné spor-
tovní a společenské atmosféře celé akce. 
Nemalý podíl na tom mělo i občerstvení, 
o které se postarali manželé Kozlovi. 
Řídící výbor turnaje (autor příspěvku  
+ Jan Kozel) nemuseli řešit žádné spory. 
Myslím, že bylo dosaženo toho, co Zdeněk 
Adamovský, který jako předseda oddílu 
u podobných akcí vždy požadoval: „Aby 

byla pohodička.“ Pohodu nenarušil ani 
krátký déšť v odpoledním programu, 
kdy už většina utkání byla odehrána  
a hráči si mohli před závěrečnými sou- 
boji odpočinout.

Tomáš Elbel

ROCK BIKE FEST 2017
Povedlo se! Dva měsíce 

intenzivních příprav a stresu 
z předpovědi počasí vyvrcho-
lily v sobotu 19. 8. 2017 při 
1. ročníku letního Rock Bike 
Festu, který navazuje na dva 
zimní ročníky z let 2013 a 2015 
s tím, že je obohacen o extrémní 
MTB závod horských kol všech 
věkových kategorií. 

Oficiální zahájení akce 
bylo v 10 hodin dopoledne, kdy 
začal zápis jezdců do závodu 
MTB a my se v tu chvíli modlili, 

aby předpovídaný déšť přišel 
co možná nejpozději, hlavně 
ne v průběhu závodu dětí. To 
se naštěstí splnilo, díky tam 
nahoru!  Od 11 hodin mohly 
začít na nově v ybudovaném 
bike okruhu vedle „koupa-
liště“ závody dětí a od Vlasty 
Matýska, který měl na starosti 
organizaci kolem závodů, jsme 
obdrželi zprávu, že je přihlá-
šeno celkem 157 jezdců (60 dětí 
a 97 dospělých), což je krásné 
číslo a vzbudilo v nás radost  
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a spokojenost. Dětské závody proběhly  
bez problémů. Na dětech byla vidět radost 
ze závodění a rodiče nadšeně fandili, což 
byla pro nás všechny, kteří jsme dětský 
okruh budovali, prostě paráda a velká 
odměna v jednom. Před půl jednou odpo-
lední se na start začali seřazovat jezdci, 
kteří absolvovali hlavní závod. Ten vedl 

směrem na Krnalovice, odkud jezdci 
vystoupali na vrchol Kubánkov, aby si 
potom zasloužili zábavnou trailovou 
část, která obsahovala i obtížné tech-
nické sjezdy vzbuzující v nejednom jezdci 
respekt. Okruh měřil 16 km a jezdci třídy 
Elite muži, Elite ženy a Masters (nebo 
chcete-li veteráni) ho absolvovali dvakrát, 
čili od startu do cíle je dělilo 32km, 
navíc ve druhé polovině závodu jezdcům 
ztížil podmínky na trati déšť. Velkým 
potěšením pro nás bylo, že se na start 
postavili i profesionální jezdci jako např. 

Milan Damek, který se stal absolutním 
vítězem a oba okruhy pokořil za hodinu 
a půl! Spousta hobby jezdců za stejný čas 
objela okruh jednou, takže opravdu před 
jeho výkonem klobouk dolů! Milan tedy 
zcela zaslouženě získal hlavní cenu, a tou 
byl let balonem darovaný olomouckou 
firmou Jaro-balony.cz. Nejrychlejší ženou 

ve startovním poli se stala, k potěšení 
domácích fanoušků, Radka Březinová, 
rodačka z Hukvald, která se oprostila 
od původních obav z náročných sjezdů  
a zanechala za sebou i mnoho závodníků 
opačného pohlaví. Tři nejrychlejší jezdce 
z každé třídy uvádíme pod článkem  
a všem ještě jednou gratulujeme! Během 
závodního odpoledne zpříjemnili program 
pro diváky včetně dětí v prostorách na 
koupališti Vašek a Markéta Holubovi alias 
Pokustone svým hudebním vystoupením 
a také fryčovičtí hasiči, kteří vytvořili oblí-

benou pěnu, a to nejen pro děti. Díky dešti 
byla ohrožena Freestyle BMX exhibice, 
ale počasí se naštěstí umoudřilo a byť  
s hodinovým zpožděním mohli kluci v čele  
s Jardou Jalůvkou začít předvádět své 
krkolomné triky. Poté následovalo vyhlá-
šení vítězů a druhá část programu, kterou 
tvořil rockový festival.

V tu chvíli už ze mě všechen stres 
opadl a začal jsem si užívat při hudbě 
kapel MY PROJECT, SWEET LEOPARD, 
S OL A R  S YS T EM ,  J O  R II T TÄ Ä !  
a DAZZER. Všechny kapely byly skvělé 
a sklidily ovace všech přítomných.  
V prostoru mezi jednotlivými vystou-
peními pobavil přítomné svou vtipnou 
hospodskou prózou místní básník  
a textař Petr Benke zvaný NEKLAN 
(má na svědomí např. i texty skupiny 
JO RIITTÄ Ä!). Nemůžu opomenout 
ani milé překvapení v podobě unesené 
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nevěsty Jany Knapíkové, kterou na naši 
akci záhy našel její manžel Miroslav Ňuf 
Knapík. Oba jsme na jevišti vyzpovídali 
a popřáli jim „vše nej“ na společné cestě 
životem. Před závěrečným hudebním 
vystoupením proběhla nepříliš šťastně 
soutěž Miss mokré tričko, jelikož jsme 
měli jen jednu účastnici, a tudíž jistou 
vítězku Kristýnu Nevludovou, za kterou 
se však určitě stydět nemusíme! Kristýna 

získala pobytový balíček pojmenovaný 
"Romantická noc" v hodnotě 2500 Kč  
a darovaný hotelem Hukvaldy. Druhou 
cenu - poukaz na konzumaci v hodnotě 
1500Kč, darovaný restaurací U Námoř-
níka jsme se rozhodli věnovat nevěstě 
Janě Knapíkové!  

A co napsat závěrem? Děkuji všem, 
kteří mi pomáhali na přípravách akce, na 
rekonstrukci pódia, na vytvoření dětského 
okruhu, na vyčistění a označení závod-

ního okruhu, na organizaci v den akce 
atd. Bez nich bych to určitě sám nezvládl 
a moc si jejich pomoci vážím. Nebudu 
zde jmenovat všechny, to by bylo na další 
stránku, ale zmínit musím ty, kteří na 
všem mají zásluhu opravdu velkou, a to 
Petr Nevlud, Pavel Glos, Matěj Sládek, 
Vlasta Matýsek a zapomenout nesmím ani 
na svou ženu Ivanu Drlíkovou, která vzala 
na svá bedra i zodpovědnost organizátora 

akce. Velký dík patří také Obci Hukvaldy 
za podporu akce, Mirkovi Bednářovi, 
správci Biskupských lesů v lokalitě Palko-
vické hůrky, za jeho vstřícnost a povolení 
závod v této lokalitě uskutečnit. Dále 
musím poděkovat Zdeňkovi Rožnov-
skému ZROKNA - www.zrokna.cz a Dali-
borovi Kološovi, majiteli firmy Vikymont 
stavby s.r.o. - www.vikymont.cz za nemalé 
finanční příspěvky na ceny pro závodníky, 
firmám ACI - Auto Components Interna-

tional s. r. o., RIDE HARD s.r.o., ABUS 
CZECH s.r.o. za věcné dary, Minipivo-
varu Hukvaldy za bečku dvanáctky do 
backstage, provozovatelům Hospůdky 
Na koupališti za spolupráci a zajištění 
občerstvení, manželům Šimečkovým za 
poskytnutí parkovací plochy pro návštěv-
níky akce, hukvaldským fotbalistům za 
zpřístupnění šaten pro závodníky, Svato-
plukovi Lévovi a Adamovi Mojžíškovi za 

krásné fotky, Radimovi Satolovi a LTV 
PLUS za video záznam závodů, Jirkovi 
Hrabcovi za ozvučení celé akce a Igorovi 
Fojtíkovi za zorganizování zdravotního 
dozoru, Honzovi Valouškovi za grafické 
práce a hlavně luxusní logo, Cykloser-
visu Kulhánek za bezplatný servis kol  
a v neposlední řadě musím poděkovat 
také všem zúčastněným za jejich kladné 
ohlasy, které nás již teď nabily k pořádání 
dalšího ročníku ROCK BIKE FEST 2018, 
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který jsme naplánovali na sobotu 18. 8. 
2018 a věřte, že se budeme snažit vychytat 
veškeré nedostatky, kterých jsme si 
vědomi! Díky moc všem a těšíme se za rok 
na Vaši hojnou účast a počasí bez deště!

VÝSLEDKY

Děti odrážedla (3-5let) – 1x dětský okruh

1. Sebastián Koliba
2. Damián Kaštovský
3. Valentýna Kolibová

Děti kola mini (3-5let) – 1x dětský okruh

1. Aneta Kubešová
2. Max Mucha
3. Lukáš Bartoň

Děti MTB (6-8let) – 3x dětský okruh

1. Samuel Mucha,
 FLY Cyclic Team Ostrava
2. Radek Sklář, Kohouti SK Pržno
3. Barbora Kokešová, Kohouti SK Pržno

Mladší žáci (9-11let) – 6x dětský okruh

1. Daniel Kokeš, Kohouti SK Pržno
2. Denis Kokeš, Kohouti SK Pržno
3. Marko Polášek, SKI Kopřivnice

Starší žáci (12-14let) – 10x dětský okruh

1. Matěj Prachař, Kohouti SK Pržno
2. Ondřej Holub, Janovice
3. Natálie Bajerová, Štramberk

Junioři (15-18let) – 1x velký okruh (16km)

1. Hynek Tekula, Kopřivnice
2. Jiří Bohdalovský, SK Jiří Team
3. David Šigut, Kohouti SK Pržno

Hobby (19-40let) – 1x velký okruh (16km)

1. David Kovařík, DK Bikeshop Ostrava
2. Daniel Miavec, Sekaniny
3. Jakub Hanning, Quintbike.cz

Elite Muži (19-40let)
 – 2x velký okruh (32km)

1. Milan Damek, Brušperk
2. Tomáš Kalita, SK BagBike
3. Tomáš Kovář, Kohouti SK Pržno

Elite Ženy (19-40let)
 – 2x velký okruh (32km)

1. Radka Březinová,
 LowellPro Racing Team (Hukvaldy)
2. Gabriela Křesťanová, Mudraci
3. Monika Motyčková, Ostrava

Masters (41-99let)
 – 2x velký okruh (32km)

1. Ivo Kovařík, DK Bikeshop Ostrava
2. David Betuš, Nový Jičín
3. Kamil Urbánek, Frýdlant n/O

BONUS by Petr Benke

NA NEDĚLNÍ PROCHÁZCE
V lese jsem zakopl o spícího obejdu;
překročím, přeskočím anebo ho obejdu?
Další z těch ožralů, co nenašli cestu
domů ze včerejšího Rock Bike Festu.

Aleš Drlík
GTSTORE.cz
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INFORMACE Z HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU MSK

V dohledné době opět nastane hlavní 
topná sezóna a všichni provozovatelé 
spalinových cest by neměli zapomenout  
na povinnosti související s jejich provo- 
zem, které jsou stanoveny vyhláškou 
č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole  
a revizi spalinové cesty. Abyste se i vy 
nestali smutným číslem ve statistice 
požárů způsobených zanedbáním čištění 
a kontrol spalinových cest, je dobré si 
opětovně připomenout hlavní zásady 
jejich provozování.

Kdy a v jak ých lhůtách se tedy 
kontroly, revize a čištění spalinových cest 
musí provádět a kdo je může provádět? 

Kontrola spalinových cest se provádí 
po jejím vyčištění, přičemž se posuzuje 
zejména stav a provedení spalinové 
cesty, volný a bezpečný přístup ke spali-
nové cestě a k jejím otvorům, dodržení 
bezpečné vzdálenosti od hořlav ých 
předmětů, zajištění požární bezpečnosti 
stavby a rovněž, zda nedošlo k zásadním  

změnám oproti stavu zjištěnému při 
minulé kontrole nebo revizi. Kontrolu 
spalinové cesty provádí oprávněná osoba, 
kterou je držitel živnostenského opráv-
nění v oboru kominictví.

Revize spalinové cesty se provádí 
před jejím uvedením do provozu, dále při 
každé stavební úpravě komína, při změně 
druhu paliva připojeného spotřebiče, před 
připojením spotřebiče do nepoužívané 
spalinové cesty atd. Revizi spalinových 
cest může provádět oprávněná osoba, 
která je zároveň držitelem osvědčení reviz-
ního technika spalinových cest.

Čištěním spalinové cesty se rozumí 
čistící práce, zejména se zaměřením na 
odstraňování pevných usazenin, nečistot 
a kondenzátů. Čištění spalinové cesty 
provádí oprávněná osoba, kterou je držitel 
živnostenského oprávnění v oboru komi-
nictví.

Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů  
s výkonem do 50 kW včetně lze provádět 
svépomocí, je lepší se spolehnout na 
odborníky.

Lhůty čištění a kontrol spalinové 
cesty

V př ípadě v zniku požár u sazí  
v komíně se snažte jednat v klidu  
a s rozvahou. Ihned volejte hasiče na 
tísňovou linku 150, případně 112. Požár 
v komíně nikdy nehaste vodou. Komín 
by mohl popraskat nebo by dokonce 
mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu 
hasičů je možné zkusit hasit plameny 
vhazováním suchého písku vymetacími 
dvířky nebo ze střechy do komína. Místo 
písku lze použít i hasicí přístroj sněhový 
nebo práškov ý. Pokud je to možné, 
omezte přístup vzduchu do komína 
(např. uzavřením vzduchové klapky  
u kotle, odstraněním kouřovodu a utěs-
něním sopouchu třeba i starými montér-
kami).

TOPENÍ A KOMÍNY



– 43 –

SLOŽENÍ REDAKČNÍ RADY OBČASNÍKU
Ivo Dienelt | Ivana Hrčková | Svatopluk Lév | Zuzana Slaná | Karel Šlosar

Vydavatel a redakční rada Hukvaldského občasníku neodpovídají za obsah uvedených článků.

Příspěvky do Hukvaldského občasníku zasílejte výhradně v elektronické podobě, text a fotografie v samostatných souborech.
Fotografie zasílejte ve formátu JPEG - velikost souboru nejméně 1,5 MB (větší soubory ve formátu TIF, případně RAW vítány).

V roce 2016 pořídila Obec Hukvaldy 
pro zásahovou jednotku Sboru dobro-
volných hasičů Rychaltice vybavení pro 
likvidaci bodavého hmyzu. Po zaško-
lení začali členové jednotky v letošním 
ro c e p osk y t ovat  p omo c ob č anům  
i organizacím v situacích, kdy je ohro-
žovaly zejména vosy a sršně. Nejná-
ročnější zásah proběhl na pokladně 
hradu, kde si budovaly hnízdo sršně. 
Bylo potřeba rozebrat část šindelové 
střechy a odstranit hnízdo velikosti cca 
30 centimetrů.

Vzhledem k pok lesu teplot ji ž  
v letošním roce další zásahy pravděpo-
dobně nebudou potřebné, přesto bych 
zopakoval jak postupovat v případě 
že vás budou ohrožovat vosy, sršni, 
případně roj včel. Pokud se usadí v domě, 
nebo jeho bezprostřední blízkosti, máte 
několik možností. Buď se v patřičné 
výstroji pustíte do likvidace sami, pokud 
se na toto necítíte, můžete kontaktovat 
jednotku SDH Rychaltice. Předtím je ale 
potřeba zakoupit přípravek na hubení 
létajícího hmyzu, nejlepší výsledky má 

Biolit Plus 007 proti vosám (zlatý). 
Pro likvidaci jsou ideální podvečerní 
hodiny, kdy se hmyz připravuje na noc  
a je klidnější. Podrobnosti a možný 
termín provedení zásahu se dozvíte na 
tel. 721 073 176. Samozřejmě je možné 
využít služeb specializovaných firem, 
kontakty najdete na internetu.

Petr Domčík

LIKVIDACE OBTÍŽNÉHO HMYZU



– 44 –

NAŠE OBEC RECYKLACÍ ELEKTROSPOTŘEBIČŮ VÝRAZNĚ ULEVILA
ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Loni občané odevzdali k recyklaci 54 
televizí, 26 monitorů a 1 013,00 kg drobného 
elektra Snaha obyvatel obce recyklovat staré  
a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik 
let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát  
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 skleníkových plynů CO2 
nebo nebezpečného odpadu. Informace vychá-
zejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, 
která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recy-
klaci vytříděných elektrozařízení. Z Certifi-
kátu Environmentálního vyúčtování společ-
nosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obcev 
loňském roce vytřídili 54 televizí, 26 monitorů 
a 1 013,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme 
uspořili 35,76 MWh elektřiny, 1 989,45 litrů 
ropy, 156,57 m3 vody a 1,29 tun primárních 
surovin. 

Navíc jsme snížili emise skleníkových 
plynů o 7,46 tun CO2 ekv., a produkci nebez-
pečných odpadů o 32,25 tun. Výsledek studie 
jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektro-
zařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný 
pozitivní dopad na životní prostředí. Když si 
uvědomíme, že recyklace běžných 100 televi-
zorů 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 energiepotřebnou 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 zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového roduktu. 
Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány 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.

CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ

Hukvaldy

ZA ROK 2016 JSTE ZAJISTILI SBĚR 2 603,00 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI: 

Úspory elektrické
energie
35,76 MWh

Úspory vody *
156,57 m3

Úspory ropy **
1 989,45 l

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 32,25 t

Úsporu primárních
surovin
1,29 t

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 7,46 t CO2 ekv

* ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY
SE ROVNÁ STEJNÉMU 
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE 
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
2 101 SPRCHOVÁNÍCH.

** ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ ROPY
SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ 
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ 
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
29 256 KM V BĚŽNÉM 
OSOBNÍM AUTOMOBILU.
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SEČENÍ TRÁVY A HLUK V NEDĚLI.

SBĚR VĚTVÍ

VĚTVE Z OŘEZU STROMŮ BUDE MOŽNO UKLÁDAT POUZE NA JEDINÉM MÍSTĚ
V RYCHALTICÍCH - TRAVNATÁ PLOCHA VEDLE SILÁŽNÍCH JAM

- BÝVALÝ OBJEKT RYCHALTICKÉHO  DVORA.

LISTÍ A SHRABKY UKLÁDEJTE DO KONTEJNERŮ NA BRO 
( biologicky rozložitelný odpad)
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ

VZPOMÍNKA

Dne 27. července 2017 jsme vzpomněli nedožité 80. narozeniny paní Marty Richterové z Dolního Sklenova.

Zemřela 15. února 2017. Děkujeme jí za vše a vzpomínáme.

Jaroslav Šára s rodinou

POLEMIKA NAD NÁZVEM NAŠÍ OBCE

HUKVALDY

- název má původ ve feudální době, 
kdy německý šlechtic Arnold z Huckenw-
agenu v Porýní obdržel v léno od českého 
krále Přemysla Otakara I území od 
Moravské brány po Odru, Ostravici  
a hřebeny Beskyd. To bylo v I. polovině 
13. století. 

Na kopci mezi osídleními povodí 
Ondřejnice a Lubiny (patřící do příbor-
ského obvodu) nechal (v roce 1234) 
poddanými vybudovat kamenný hrad 
(tj. devítibokou věž, jako jeho hrad  
v Porýní), který pojmenovat Hückenwah. 
Tento název hradu možno do češtiny volně 
přeložit jako Hukův hrad.

Název Hukvaldy je „počeštěla“ slože-
nina dvou slov: jména Huk a němec-
kého slova wald, tj. les – psáno s jedno-
duchým písmenem v, tedy Hukvaldy. 
Počeštělý název obce by také mohl být 
Hukův les. Protektorátní zřízení u nás za  
2. světové války přejmenovalo Hukvaldy 
na Hochwald (tj. vysoký les).  

SKLENOV

- je čistě český název obce (byl!). Je 
to odvozenina od slova sklo (údajně zde 
byly kdysi hutě na výrobu skla) s českým 
zakončením (běžným i u jiných názvů 
obci a měst) – nov. Tedy složený název 
obce Sklenov. Její prokazatelný původ je  
z druhé poloviny 13. století – viz. zaklá-

dající listina obce Kozlovice z 8. 9. 
1294, podepsaná Jindřichem, hrabětem  
z Příboru. Tam je také jako svědek 
podepsán Mikuláš z dědiny sklenovské 
(vyčleněné z příborského obvodu). 

Protektorátní zřízení u nás přejmeno-
valo Sklenov na Gläsersdorf (tj. skleněná 
nebo sklenná vesnice). 

U vítám jiný  v ýkla d náz vu obc e 
Hukvaldy.

Hukvaldy - Dolní Sklenov 
srpen 2017

Zdeněk Hubeňák st

PODĚKOVÁNÍ

Český červený kříž pravidelně uděluje ZLATÝ KŘÍŽ II. třídy dárcům krve, kteří dovršili 120 bezpříspěvkových odběrů. 

Mezi vyznamenanými je tentokrát i náš občan pan Petr Krutil z Rychaltic. Chtěli bychom mu touto cestou poděkovat 

za jeho ochotu darovat krev pro zdraví a záchranu životů a tím projevit humánní vztah ke spoluobčanům. 

Patří mu také velký dík nejen těch, kterým pomohl navrátit zdraví, ale i celé naší společnosti.

         

  

                   Ivana Hrčková, místostarostka
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Agentura domácí péče vznikla 
v roce 1993. Poskytujeme zdravotní péči 

klientům v teple jejich domova. 
Náš tým tvoří diplomované zdravotní 

sestry s dlouholetou praxí a s osvědčením 
k „Výkonu zdravotnického povolání 

bez odborného dohledu“. Naše služby
 jsou hrazeny ze zdravotního pojištění 

na základě indikace praktického lékaře.

Poskytujeme komplexní zdravotní ošetřovatelskou 
péči u pacientů v domácím prostředí:

• ošetření stomií • defektů • PEG • aplikace injekcí a infuzí 
• cévkování • měření tlaku • komplexní péči o imobilní pacienty 

• rehabilitační ošetřování • odběry biologického materiálu 
• příprava a dohled nad užíváním léků a další

Půjčování zdravotních pomůcek:
• elektrické polohovací postele • antidekubitní matrace 

• vycházkové vozíky • chodítka • sedačky do vany 
• toaletní židle• kompaktní koncentrátor kyslíku 

• elektrické odsávačky • jídelní stolky a další

Komplexní domácí zdravotní péče Šebestová s.r.o. | J. Čapka 721, Frýdek-Místek
 | tel.: 558 680 281 | www.pomadfm.cz | info@pomadfm.cz |

„S naší pomocí, doma i v nemoci“

AGENTURA DOMÁCÍ PÉČE
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Pomůcky a přístroje k zapůjčení

Komplexní domácí zdravotní péče Šebestová s.r.o. | J. Čapka 721, Frýdek-Místek
 | tel.: 558 680 281 | www.pomadfm.cz | info@pomadfm.cz |
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 Pavel Bezecný – Polní 554, F-M 

 Tel: 736 219 319 

Máte problém, volejte kdykoliv… 

 
  

 

 PRODEJ ZAHRADNÍ TECHNIKY 
 Servis veškerých trávních sekaček 

 Servis motorů HONDA, Briggs & Stratton 
 Půjčujeme vertikutátor – provzdušňovač trávy 
 Servis českých traktorů Starjet, Challenge 
 Servis traktorů a sekaček Stiga, Honda 

www.vybavenizahrady.cz 
 … neděkujte, pamatujte …………………………… vystřihněte, uschovejte … 

KOUPÍM
RODINNÝ DŮM

NA HUKVALDECH S POZEMKEM MIN. 600M2. 

PŮVODNÍ STAV VÝHODOU. 

DĚKUJI ZA NABÍDKY.

TEL. Č. 777 454 204
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Povinné údaje periodického tisku dle zákona č. 46/2000 Sb.:
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