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Vážení spoluobčané,

blíží se konec roku 2017 a  máte v  rukou poslední vydání 
občasníku v  tomto roce. Jak už jste si určitě všimli, dostál 
v  letošním roce vzhled občasníku jistých změn, především co 
do velikosti a barevného provedení. Věřím, že tyto změny jsou 
k dobrému a vedly k jeho větší přehlednosti.

I v tomto vydání se budu, jak jinak, věnovat splaškové kana-
lizaci. První etapa výstavby kanalizace v délce cca 14 km byla 
dokončena a  zkolaudována v  listopadu roku 2015. Na podzim 
v roce 2016 vydal stavební úřad územní souhlas ke stavbě 256 
ks soukromých částí přípojek a  v červnu letošního roku bylo 
povoleno dalších 102 ks. Územní souhlas ke stavbě poslední 
skupiny přípojek je stále v jednání. Jedná se o přípojky, kterým 
musí být dle zákona udělena výjimka, a to z důvodu nestandard-
ního křížení s vodovodním řádem. Vydání územního souhlasu pro 
poslední skupinu předpokládáme v průběhu měsíce ledna 2018. 
Z celkového počtu 397 ks přípojek se ke kanalizaci k poslednímu 
listopadu připojilo 130 domácností. Apeluji tímto na ostatní 
majitele domů, aby se stavbou přípojek zbytečně neotáleli. Připo-
mínám, že vydané územní souhlasy mají platnost 2 roky od jejich 
vydání, a že obec Hukvaldy vyplácí příspěvek na zrealizovanou 
přípojku ve výši 3000 Kč. Rozhodnutím rady obce bude však 
tento příspěvek vyplácen jen do 30. 6. 2018. Důvodem pro toto 
rozhodnutí je nutnost splnit předpokládaný objem odpadních vod 
přivedených do čistírny v Brušperku. V opačném případě hrozí 
výrazné zdražení stočného ze strany SmVaKu.

Dále upozorňuji všechny budoucí stavebníky přípojek, aby 
si před zahájením stavby vyžádali na obecním úřadě stanovisko 
SmVaKu ke stavbě své přípojky a  řídili se jejich podmínkami. 
Před zásypem výkopu s potrubím je vyžadována i fotodokumen-
tace a kontrola ze strany obce, kterou provádím já. V okamžiku 
napojení je nutné vyfotit stav vodoměru. Od tohoto okamžiku 
vám bude následně účtováno stočné. Pokud tak neučiníte, tak 
náklady na likvidaci vašich odpadních vod půjdou na vrub obce.  
Množství odpadních vod odtékající z obce je na konci Rychaltic 
měřeno a poté ve čtvrtletních intervalech SmVaKem vyúčtováno.

Začátkem srpna byla zahájena realizace stavby s názvem 
„Rozšíření splaškové kanalizace v  obci Hukvaldy“. Jedná se 
o dostavbu kanalizace v celkem šesti lokalitách o celkové délce 
cca 330m s možnosti napojení 27 domů. Ukončení stavebních 
prací je plánováno v  polovině prosince. Jen opravy komuni-
kací jsou vzhledem ke klimatickým podmínkám přesunuty 
do jarních měsíců příštího roku. Stavba o celkovém rozpočtu 
4,3 mil. Kč bez DPH je z části financována dotací ze Státního 
fondu životního prostředí, a  to ve výši 2,5 mil. Kč, zbytek 
z rozpočtu obce.

V říjnu byly taky zahájeny projektové práce na odkanalizování 
dalších cca 7 km obce. Zakázku vyhrála společnost Vodní zdroje  
Ekomonitor, spol. s.r.o. z Chrudimi a to za cenu 1,88 mil. Kč bez 
DPH. Zástupce firmy formou dopisu postupně kontaktuje dotčené 
majitele domů s žádostí o upřesnění místa pro umístění veřejné 
části přípojky (připojovací šachty), která se bude nacházet na 
hranici soukromého pozemku. V případě dotazů volejte na tele-
fonní číslo uvedené v dopise.

V březnovém vydání občasníku jsem vás informoval o pláno-
vané opravě mostu v Rychalticích u pana Štefka. Stavební práce 
měly být zahájeny dle plánu v květnu. Bohužel projekční firma 
nedodržela sjednané termíny dle smlouvy o  dílo. Projekt sice 
dodala, ale dodnes nemáme stavební povolení. Stavební firma 
má již vyrobenou novou ocelovou konstrukci mostu, ale nemůže 
dál pokračovat ve stavebních pracích na místě samém. Doufám, 
že k zahájení stavby dojde na jaře 2018.

Asi jste už zaregistrovali, že postupně kácíme vzrostlé stromy 
nacházející se na obecních pozemcích. Jedná se o stromy, které 
byly odborným posudkem určeny k odstranění. Jsou to většinou 
lípy, které jsou napadeny jmelím v takovém rozsahu, že dochází 
k oslabení jejich pevnosti, a nebo stromy s jinými vadami. Tyto 
stromy můžou být při silnějším větru velmi nebezpečné. Na místě 
pokácených stromů budou ve většině případů vysázeny stromy 
nové.

Obec Hukvaldy se po roce jednání stala v prosinci majitelem 
tzv. Jungova dvora v Rychalticích. Jedná se o bývalý zemědělský 
areál o rozloze cca 6300 m2 se čtyřmi budovami, které už mnoho 
let chátrají. Našim záměrem je postupně vybudovat v tomto areálu 
sběrný dvůr, technické zázemí s možností parkování komunální 
techniky, prostory pro uskladnění posypových materiálů, zázemí 
pro technické pracovníky obce – šatny, dílny, sklady, sociální 
zařízení atp.

Mezi tímto areálem a silážními žlaby jsme také letos v létě 
zřídili dočasné a jediné sběrné místo pro uložení klestí a větví.  
Předchozí sběrná místa byla nevyhovující jednak z  hlediska 
polohy a velikosti, ale také z důvodů estetických. I když někdo 
může namítat, že to teď má daleko, tak tento krok přispěje ke 
zlepšení vzhledu naši obce. Děkuji všem za pochopení.  Bohužel 
tento pozemek není majetkem obce. Budeme dál jednat s  jeho 
majitelem nebo hledat jiné vyhovující místo.

Počátkem roku se obec Hukvaldy stala na základě „Dohody 
o  narovnání sporných práv a  povinností“ mezi Biskupstvím 
ostravsko-opavským a obcí Hukvaldy nezbochybnitelným vlast-
níkem areálu hukvaldského dvora se všemi jeho budovami. Díky 
tomu jsme mohli konečně zahájit proces, na jehož konci bude 
projekt řešící vzhled ploch v  areálu, vzhled a  budoucí využití 
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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE HUKVALDY.

Rada obce Hukvaldy se na svých jednáních od září do listopadu 2017 zabývala následujícími vybranými záležitostmi:

1.  RO projednala nabídku pana Bohuslava Havlíka z Krnalovic 
na darování pozemku pod komunikací č. 1788/4 o výměře 9 m2 
a část pozemků parc. č. 440 a 1785  na k. ú. Rychaltice s dopo-
ručujícím stanoviskem Zastupitelstvu obce a zároveň schválila 
geometrické zaměření pozemků.

2.  RO projednala nabídku na provedení analýzy, fotodokumentace, 
zaměření stávajících budov, digitalizaci a zaměření hukvald-
ského dvora od Ing. arch. Romany Mališ Bílkové za částku 
143 000 Kč.

3.  RO se zabývala podněty nájemníků v  Domě s  pečovatelskou 
službou, které se týkaly možnosti úpravy koupelen vybudováním 
sprchovacích koutů, a rozhodla o postupné rekonstrukci vždy po 
uvolnění bytu.

4.  RO doporučila Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice schválit 
cenovou nabídku na rozšíření splaškové kanalizace od společ-
nosti EUROVIA VINCI za částku 373 732 Kč pro novostavby 
na Dolním Sklenově nad veterinou.

5.  RO schválila smlouvu o  právu provést stavbu s  Biskupstvím 
ostravsko-opavským o provedení plynovodní a elektro- přípojky 
v rámci stavby „Rekonstrukce a přístavba loveckého zámečku 
na Hukvaldech – objektu parkoviště a realizaci přípojky vody 
včetně navrtávky a  zpevněného sjezdu u  stavebních pozemků 
v Krnalovicích.

6.  RO schválila přílohu ke smlouvě o výpůjčce ZŠ a MŠ Hukvaldy 
z  důvodu technického zhodnocení budovy výměnou osvětlení, 
které proběhlo v období letních prázdnin. Cena budovy nyní činí 
68 631 318 Kč.

7.  RO schválila úhradu ohňostroje u příležitosti pořádání lampi-
onového průvodu ve výši 4 000 Kč, spolupráci na organizaci 
rozsvícení vánočního stromku a také schválila výroční zprávu 
o činnosti základní školy za školní rok 2016-2017.

8.  RO schválila zřízení nového odběrného místa na Hukvaldech 
na zastávce u hotelu vedle parkoviště z důvodu instalace elek-
tronického informačního panelu firmou ODIS z Ostravy.

9.  RO schválila směrnice upravující oběh účetních dokladů, 
o  evidenci a  účtování majetku, zásob, k  podpisovým vzorům 
a  provedení inventarizace, které bylo potřeba upravit podle 
platné legislativy.

10.  RO schválila navýšení částky na vybudování kanalizační 
přípojky u hasičské zbrojnice v Rychalticích o částku 13 500 Kč 
z důvodu prodloužení přípojky na obecním pozemku k hranici 
pozemku stolárny.

11.  RO projednala nabídku paní Boženy Grygarové a paní Marie 
Lančové na darování pozemků za účelem vybudování přístupové 
komunikace k  rodinným č.  p. 65 a  72 v  souvislosti s  realizací 
úprav dolnosklenovského potoka a  zajištění přístupu těžké 
techniky na místo oprav koryta potoka.

12.  RO schválila spolufinancování silvestrovského ohňostroje, který 
bude pořádat Hotel Hukvaldy ve výši 5 000 Kč.

13.  RO projednala a schválila žádost společnosti Bendito Morava 
o pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 4 na Hukvaldech 
– bývalé večerky, neboť o  pronájem nebyl od loňského roku 
zájem. Nový uchazeč má zájem provoz večerky obnovit a rozšířit 
o rychlé občerstvení. Z důvodu nevyhovujících podmínek dojde 
k uzavření smlouvy až po stavebních úpravách, které zajistí obec 
Hukvaldy.

14.  RO schválila dodatek ke smlouvě o  umístění a  provozování 
kontejnerů na textil a obuv z důvodu navýšení počtu kontej-
nerů na 5 kusů. Kontejnery byly umístěny na sběrná místa 
v  Rychalticích pod mostem, u  hasičárny a  pod kostelem, 
na Dolním Sklenově u rybníka a na točně pod hukvaldským 
kopcem.

INFORMACE Z OBCE

budov. Nechali jsme vyhotovit výškopis a  polohopis areálu, 
statické posouzení stávajícího stavu budov a  v současnosti se 
pracuje na pasportizaci budov.

V letošním roce Ředitelství silnic a  dálnic zahájilo dlouho 
plánovanou výstavbu komunikace „D48 Rybí - MÚK Rychaltice“.  
V  této souvislosti došlo k  úplné uzavírce obecní cesty vedoucí 
z Rychaltic na Hájov a byly zahájeny práce, jejichž výsledkem bude 
zcela nová obslužná komunikace vedoucí souběžně s hlavní silnicí 
až do Příbora. Před Příborem bude vybudován kruhový objezd 
s výjezdy na budoucí D48 jak směrem do NJ, tak F-M a výjezdem 
do centra Příbora. Současná napojení místní komunikace na 

hlavní silnici na Hájově budou zrušeny. Dle původního harmo-
nogramu měla být stavba nové obslužné komunikace Rychal-
tice – Hájov ukončena v letošním roce. Bohužel došlo ke změně 
harmonogramu a pokračovat ve stavbě se začne v dubnu 2018.  
Nový termín dokončení byl stanoven na 1. 7. 2018. Do té doby 
bude cesta bohužel uzavřena.

Témat, o kterých by se dalo psát je mnoho a o nich zase příště.

Na závěr vám přeji pohodové prožití vánočních svátků 
a šťastný a úspěšný rok 2018.

Luděk Bujnošek
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SLOUČENÍ SBĚRU A SVOZU ČIRÉHO A BAREVNÉHO SKLA

OZNÁMENÍ O CENĚ VODNÉHO A STOČNÉHO OD 1. 1. 2018

Oznamujeme všem občanům obce, že po dohodě se svozovou 
společností Frýdecká skládka, a.s. dochází s účinností od 1. 1.2018 
ke sloučení sběru a svozu čirého a barevného skla tzn. že sběr 
a svoz skla z bílých a zelených nádob bude prováděn společně. 

Ke změně systému sběru skla přistoupila společnost na 
základě požadavků mnoha obcí sloučit sběr a svoz čirého a barev-
ného skla a také s ohledem na skutečnost, že sklárny jsou v dnešní 
době schopny dotřídit čiré sklo od barevného na svých třídicích 
linkách a není proto nutné třídit sklo přímo u původce.

S ohledem na zavedení změny ve sběru skla budou zvony na 
bílé sklo označeny zelenou nálepkou „Barevné sklo“ a bude do 
nich možné odkládat bílé i barevné sklo. 

Sloučením sběru skla dojde k optimalizaci nákladů na svoz 
nádob na sklo a zároveň k úspoře míst pro umístění nádob na papír 
a plasty popř. nádob na směsný komunální odpad.

Ing. Pavla Blahutová, Frýdecká skládka a.s.

VODA PITNÁ (VODNÉ)
37,08 Kč/m3 (bez DPH), 42,64 Kč/m3 (včetně 15% DPH)

Cenu vodného určují Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s.

VODA ODVEDENÁ (STOČNÉ)
31,86 Kč/m3 (bez DPH), 36,44 Kč/m3 (včetně 15% DPH)

Cenu stočného určuje Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice.

Ivana Hrčková, místostarostka

15.  RO uložila požádat o následující dotace:

 - z Ministerstva pro místní rozvoj v Programu rozvoje venkova 
2018 na „Úpravu školního hřiště v  areálu ZŠ a  MŠ Leoše 
Janáčka Hukvaldy“ - v  letošním roce už jsme požádali o tuto 
dotaci v  srpnu, kdy došlo k  mimořádné výzvě, ale byli jsme 
zařazeni mezi náhradníky, proto RO rozhodla požádat znovu. 
Celkové projektové náklady na tuto akci činí 8,4 mil. korun, 
požadovaná dotace je 5 mil. korun;

 - z rozpočtu Moravskoslezského kraje z Programu obnovy kultur-
ních památek a památkově chráněných nemovitostí v Morav-
skoslezském kraji 2018 na „Restaurování soch svatého Jana 
Nepomuckého a svatého Floriána na hukvaldském podzámčí“ 
- projektové náklady činí 480 000 Kč, předpokládaná výše 
dotace je 240 000 Kč - 50%;

 - z rozpočtu Moravskoslezského kraje z programu rozvoje aktivit 
v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2018 na vydání 
obrazové publikace o díle akademického malíře Antonína Kroči 
u příležitosti jeho významného životního jubilea.

16.  RO schválila nabídku na instalaci nových světelných bodů veřej-
ného osvětlení u místní komunikace za vodou k č. p. 142, 152, 151 

za částku 31 430 Kč, v ulici Laník – Strakoš za částku 28 412 Kč 
a opravu osvětlení u hřiště v Rychalticích za částku 12 100 Kč.

17.  RO schválila návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Leoše Janáčka.

18.  RO navrhla rozpočet obce na rok 2018, který byl následně 
projednán na pracovní schůzce se zastupiteli obce a členy finanč-
ního výboru. Po schválených úpravách byl rozpočet vyvěšen na 
úřední desce obce Hukvaldy a následně schválen dne 6. prosince 
2017 obecním zastupitelstvem.

19.  RO schválila smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti 
na vybudování vodovodu vedoucího v pozemcích Římskokatolické 
farnosti v Rychalticích k budově smuteční obřadní síně za 100 Kč 
za m2. Přípojka bude mít délku 150 m a vyřeší zásobování toalet 
u obřadní síně a přívod vody na rychaltický hřbitov. Doposud byl 
zajištěn přívod vody z dolnosklenovského potoka, který byl ale 
často nedostatečný a závisel na množství vody v potoce.

20.  RO doporučila zastupitelstvu schválit uzavření kupní smlouvy se 
Severomoravskými vodovody a kanalizacemi na prodej vodovodu 
na chatovišti za částku 115 000 Kč.

Ivana Hrčková, místostarostka
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – PODZIM 2017

Vítání nových občánků do svazku obce Hukvaldy má v naší 
obci dlouholetou tradici a uskutečňuje se většinou dvakrát ročně, 
podle počtu narozených dětí. Letošní podzimní vítání se konalo 
ve dnech 4. a 5. listopadu 2017 v obřadní síni Obecního úřadu na 
Hukvaldech. Na tuto slavnostního akci byl pozván rekordní počet 
dětí – 30 miminek narozených v období od března do září letoš-
ního roku: Valérie Semenská, Bára Jašurková, Antonín Michna, 
Jan Šťastný, Sebastien Vicher, Antonie Petrová, Zuzana Kaletu-
sová, Tony Klášterka, Sofie Bonczková, Ondřej Poruba, Štěpán 
Jurečka, Karolína Kotenová, Michael Petr, Patricie Šťastná, Nela 
Pištejová, Elena Sládková, Ema Bradáčová, Oliver Opěla, Anna 
Schreiberová, Lucie Zatloukalová, Vítězslav Genčúr, Eliška Ševčí-
ková, Albert Matula, Aneta Doležalová, Bruno Knybel, Eliška 
Grufíková, Adrian Košica, Jonáš Stacha, Stela Bůžková, Matouš 

Kološ. Děti obdržely malý dárek v podobě hezké knížky, DVD 
s nahrávkou z akce, soubor fotografií a každá maminka květinu 
a rodiče se podepsali do pamětní knihy. Součástí uvítání nových 
občánků bylo jako tradičně pásmo písniček, básniček a říkadel 
dětí Základní a Mateřské školy Leoše Janáčka pod vedením paní 
učitelky Radmily Křenkové a projev místostarostky obce Ivany 
Hrčkové.

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

Ivana Hrčková, místostarostka



– 7 –

DOVYBAVENÍ INFORMAČNÍHO CENTRA HUKVALDY

V letošním roce jsme získali z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotaci na dovybavení Informač-
ního centra Hukvaldy ve výši 65 000 Kč. Předmětem dotace bylo zakoupení dvou kusů počítačů s nasta-
vitelnou dotykovou obrazovkou, která se otáčí od -5 ° do 30 °, Full HD displejem a pohlcujícím stereo 
zvukem. Na těchto počítačích byla realizována multimediální aplikace, která slouží k získávání informací 
o zajímavostech Hukvald i mnoha dalších hradů z České republiky, které jsou do projektu zapojeny.

INFORMACE O HUKVALDECH JSOU ROZDĚLENY PODLE PAMÁTEK A ZAJÍMAVÝCH MÍST:

1. Hrad Hukvaldy: 

–  provozní doba, vstupné

–  historie hradu

–  kalendář akcí na hradě

–  fotogalerie

–  historické pohlednice

–  virtuální prohlídka hradem (fotografie nebo panoramata 
zobrazená po kliknutí na  místo v půdoryse hradu)

2. Hukvaldská obora: 

– historie obory

– fotogalerie

3. Leoš Janáček: 

– životopis

– fotogalerie

– hudební ukázky (MP3)

Aplikace se bude postupně doplňována o další zajímavosti 
jako jsou další kulturní památky, kostely, Muzeum Leoše Janáčka, 
Tropik, památné stromy, sakrální stavby, naučné stezky. Na tomto 
zařízení mohou také běžet videa a další výukové programy pro 
návštěvníky, zejména pro děti základních škol, které také navště-
vují IC v rámci výuky.

V rámci této dotace byly pořízeny překlady textů webových 
stránek TIC do cizích jazyků a roční poplatek za certifikaci TIC 
na rok 2017.  

Celkové náklady činily 80 084 Kč, výše dotace 63 874 Kč, 
podíl obce Hukvaldy 16 210 Kč.

Ivana Hrčková, místostarostka
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VÁNOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB 
FARNOST

24. 12. 2017
Štědrý večer

20.00 – Rychaltice
22.00 – Hukvaldy
 

25. 12. 2017 
Slavnost Narození Páně

7.30 – Rychaltice
9.30 – Hukvaldy
11.00 – Hájov
 

26. 12. 2017
Svátek sv. Štěpána

7.30 – Rychaltice
9.30 – Hukvaldy
11.00 – Hájov
 

1. 1. 2018 Slavnost Matky 
Boží, Panny Marie

7.30 – Rychaltice
9.30 – Hukvaldy
11.00 – Hájov

Darius Jedrzejsky
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LEOŠE JANÁČKA HUKVALDY  
V PRVNÍM ČTVRTLETÍ ŠK. R. 2017/2018.

ŠKOLA

V pondělí 4. září byl zahájen nový školní rok 2017/2018. Již 
v prvním týdnu se „rozjela“ naplno výuka. V měsíci září se také 
konalo setkání rodičů v sále školy a třídní schůzky v jednotlivých 
třídách. Ve středu 27. 9. se v  areálu hřiště TJ Sokol Hukvaldy 
konalo pro žáky sportovní dopoledne s názvem Hukvaldy sportují. 
Akce se konala v rámci Evropského týdne sportu, do kterého se 
škola, díky paní učitelce Marceli Jaškové přihlásila. Žáci nejen 
na jednotlivých stanovištích plnili sportovní úkoly, ale také si 
měřili BMI index (BMI ukazuje, jak je na tom člověk se svou 
váhou vzhledem ke své výšce). V dnešní době, kdy děti raději sedí 
u počítačů, dbají učitelé tělesné výchovy Marcela Jašková, Vanda 
Filková, Jitka Janošková, Martin Schwarz i  ostatní učitelé na 
pohybové aktivity. Žáci se účastní různých sportovních soutěží. 
V prvním čtvrtletí to byly:

• 21. 9. 2017, okrsek přespolní běh Fryčovice, 1. – 5. ročník  - 
20 žáků – žáci obsadili 4 x 1. místo, 3x 2. místo, 2 x 3. místo.

• 25. 9. 2017, okrsek, přespolní běh Fryčovice, 6. – 9. ročník - 
20 žáků – 1 x 2. místo, 3 x 3. místo

• 6. 10. 2017, okres, přespolní běh, Jablunkov, 4 žáci – 2 x 
1. místo, 4. místo, 5. místo

• 9. 11. 2017 Halová kopaná, Stará Ves, 8., 9. ročník, 8 žáků, 
4. místo

• 10. 11. 2017 Halová kopaná Stará Ves, 6., 7. ročník, 7 žáků, 
3. místo

• V prosinci to bude 7. 12. 2017 okrsek florbal 6., 7. ročník 

• 20. 12. 2017 florbal 8., 9. ročník 

Účastní se také soutěží z ostatních oblastí, např. 8. 11. 2017 
to byla Soutěž mladých zoologů v ZOO Ostrava - 25 žáků.

Vedení školy i učitelé jsou si vědomi toho, že je důležité, aby 
si žáci mohli porovnat své schopnosti a dovednosti s ostatními 
vrstevníky mimo hukvaldskou školu. 

Ve dnech 4. – 6. 10. 2017 prováděla po sedmi letech komplexní 
šetření Česká školní inspekce.  Po dobu tří dnů kontrolovalo pět 
pracovníků ČŠI všechna střediska školy po stránce výukové, 
bezpečnostní, personální i  ekonomické. Provedli hospitaci 
v hodinách u všech učitelů včetně vedení školy. Desetistránkový 
zápis z  šetření České školní inspekce a  závěrečný protokol byl 
zaslán přes informační systém iškola všem rodičům. Práce školy 
byla pozitivně hodnocena a  v žádné z  kontrolovaných oblastí 
nebylo zjištěno porušení platných předpisů.  

Ve středu 25. 10. 2017 se konal tradiční lampiónový průvod, 
tentokrát ke Dni vzniku samostatného československého státu. 
Připomínáme tak dětem důležitost mezníků české historie. Obec 
Hukvaldy financovala ohňostroj, hukvaldští hasiči připravili slav-
nostní vatru, Sdružení rodičů zajistilo občerstvení a program pro 
děti v sále školy. Na organizaci se samozřejmě podíleli zaměst-
nanci školy – učitelé i správní zaměstnanci. Všem realizátorům 
děkuji.

V úterý 31. 10. 2017 se žáci 2. st. zúčastnili projektu ODIS 
bus. Akce je financovaná Moravskoslezkým krajem. Ke škole 
přijel autobus a žáci se učili, jak a kde zakoupit jízdenku, jak se 
mají chovat v  hromadné dopravě, jak komunikovat s  řidičem 
a ostatními spolucestujícími, jak dbát osobní bezpečnosti apod. 

V sobotu 4. 11. a  v neděli 5. 11. Pěvecký sbor školy pod 
vedením paní učitelky Radmily Křenkové přivítal na Obecním 
úřadě spolu s  paní místostarostkou a  paní matrikářkou nové 
občánky do svazku obce Hukvaldy. 

V sobotu 18. 11. 2017 se konal na Horním Sklenově pod 
vedením Zbyška a Terezky Bartulcových tradiční Vánoční jarmark 
pro dobrou věc. Pomáhali, mimo jiné, také mnozí rodiče ze 
Sdružení rodičů pod vedením předsedy Petra Červinky a předsedy 
školské rady Pavla Reisiga. Výtěžek z této akce ve výši 50 000 Kč 
byl věnován škole a bude použit na vybavení cvičné kuchyně pro 
žáky. DĚKUJEME. 

Vzhledem k množství akcí v Moravskoslezském kraji v měsíci 
prosinci a vytíženosti společenského sálu, jsme se rozhodli uspo-
řádat letošní Rozsvícení vánočního stromu u  školy v  pondělí 
27. 11. 2017. Tuto akci finančně podporuje Obec Hukvaldy. Od 
16:00 hod. hrál před budovu školy žesťový kvintet pod vedením 
našeho bývalého žáka Honzy Mareše. Pěvecký sbor školy pod 
vedením paní učitelky Vlaďky Strnadové si s přítomnými zazpíval 
koledy a  pan starosta Luděk Bujnošek dal pokyn k  rozsvícení 
stromu. To vše za zahřívání se tradičním vánočním námořnickým 
punčem Petra Eliáše, který prodávali před budovou rodiče pod 
vedením Kateřiny Eliášové. Po rozsvícení stromu se návštěv-
níci vydali na prohlídku školy a vánočního jarmarku, letos již ve 
dvou patrech školy. Žáci prodávali spolu se svými rodiči výrobky. 
Vydělané peníze jim zůstávají a mají tak na nákup dárků. Je to 
finanční gramotnost v praxi a pro děti velká zkušenost. Podě-
kování si zaslouží všichni návštěvníci, kteří si výrobky zakoupili 
a děti tak podpořili. Ve foyeru sálu si pak všichni, díky Sdružení 
rodičů, mohli zakoupit další punč i občerstvení. Hlavním bodem 
akce však byla vánoční akademie žáků pod dramaturgickým 



– 10 –

vedením paní učitelky Vlaďky Strnadové, Marcely Jaškové 
a Vandy Filkové. Ohlasy na vystoupení žáků byly velmi pozitivní, 
což nám vždy dodá chuť do další práce. Děti byly úžasné. Video 
z vystoupení žáků, pořízené Standou Fojtíkem, bude promítáno 
o Vánocích v kabelové televizi. Výzdobu sálu i celé školy měly na 
starost paní učitelky Broňka Havlová a Ivana Zdarsová. Děkujeme 
pracovníkovi Biskupských lesů a zároveň členovi Sdružení rodičů 
Mirkovi Bednářovi za zajištění vánočních stromků. Na akci 
se opět podíleli všichni zaměstnanci školy. V úterý ráno přišly 
děti do školy a  nebylo poznat, že školou prošlo, kromě žáků, 
téměř 300 návštěvníků. Prostory byly uklizené a  čisté. Pan 
školník i paní uklízečky odvedli kus práce a zaslouží si pochvalu. 

V  odpoledních hodinách se při této akci také scházejí bývalí 
pracovníci školy. Posezení zajišťuje paní učitelka Květa Křenková 
a Ludmila Štefková. Jsme rádi, že senioři přijdou, zavzpomínají, 
ohodnotí, co se změnilo a také přicházejí s připomínkami, co ze 
svého pohledu vidí k možnému zlepšení. DĚKUJI všem, kteří se 
na akci podíleli.   

Je nádherný adventní čas. Blíží se nejkrásnější svátky v roce. 
Přeji všem občanům naší krásné obce klidné a pohodové vánoční 
svátky v kruhu nejbližších a do roku 2018 hlavně pevné zdraví, štěstí 
a hodně lásky. Našim dětem milující rodiče a rodičům hodné děti. 

Alena Lévová, ředitelka školy 
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Naše škola se zapojila do projektu Česko sportuje už v roce 
2014.

V roce 2015 jsme získali olympijskou hlídku s  Tomášem 
Vernerem a Alešem Deptou. 

Aktivně měříme každý rok 8 disciplín olympijského víceboje + 
výšku a váhu našich žáků.  Také měříme disciplíny olympijského 
odznaku pro II. stupeň, kde v  loňském roce 2 žákyně získaly 
bronzový odznak. Všechny výsledky spravujeme na webových 
stránkách projektu.

Co znamená zkratka OVOV? Jedná se o začáteční písmena 
názvu projektu Odznak všestrannosti olympijských vítězů. 
Projekt připravili čeští desetibojaři a olympijští vítězové Robert 
Změlík a  Roman Šebrle. Cílem projektu je především zvýšení 
tělesné zdatnosti a všestrannosti žáků základních škol.

Projekt má mnoho různých aktivit a  soutěží. Jeho součástí 
je i Evropský týden sportu, který v tomto roce připadl na 25. 9. 
- 1. 10. 2017. Naše část projektu se jmenovala Hukvaldy sportují!! 

Na fotbalovém hřišti jsme měřili disciplíny a jako odměny každý 
žák získal plyšovou hračku Emila Zátopka a ti žáci, kteří úspěšně 
reprezentovali naši školu ve školních soutěžích, dostali reflexní 
vesty, náramky, švihadla, míčky a šátek na hlavu od sponzora 
Beactive. 

Ke konci školního roku také pořádáme T  - mobile olympijský 
běh, kde mohou naši žáci získat drobnou odměnu. Jeho cílem je 
rozběhnout co nejvíce žáků školy. Na závěr dostanou sportovní 
vysvědčení a rodiče informativní email, kde mohou své dítě ke 
sportu přihlásit v okolí trvalého bydliště.

Na závěr bych chtěla říci, že za celý školní rok rozhýbeme naše 
žáky v různých aktivitách a i nesportovci si mohou zakusit různé 
aktivity a odnést odměny. Také doufám, že brzy budeme mít krás-
nější sportovní prostředí kolem školy, aby se nám sportovalo lépe.

Marcela Jašková, učitelka TV  
a garantka projektu na Hukvaldech.

Čtenářský klub v rámci projektu Komunitní škola – matema-
tická gramotnost zavedl své členy i do pekla. Pro vánoční akademii 
nacvičili ukázku podle dramatu Jana Drdy. V Dalskabátech se 
zapomněl čert. U Marijány Plajznerové, vdovy po hrobaři, se mu 
žilo dobře. O ocas i rohy sice přišel, získal ale kamarády. S jeho 

příběhem seznámilo diváky dvanáct nadšených dětí, kterým 
děkuji za příjemné chvíle v  klubu, pracovitost a  snahu potěšit 
druhé.    

Helena Daňková

PROJEKT ČESKO SPORTUJE

SE ČTENÁŘSKÝM KLUBEM MEZI ČERTY 
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Stejně jako v  minulých letech, 
i letos zařazujeme do výuky globální 
témata doplněná doprovodnými 
aktivitami tak, aby výuka byla pro 
žáky co nejvíce podnětná a zajímavá. 
Reagujeme tak na aktuální situaci v dnešním světě. Učíme děti 
přemýšlet, utvořit si názor a přijmout vlastní zodpovědnost.

V letošním školním roce jsme se zaměřili na otázku chudoby 
ve světě a  podporu vzdělání, zejména v  Africe. Pokračujeme 
v podpoře projektů, jako jsou Potravinová sbírka, Sněhuláci pro 
Afriku, Tříkrálová sbírka, Upleť čtverec a Afrikány pro Afriku.

Děkujeme všem, kteří tyto 
aktivity v  minulosti podpořili, 
a  těšíme se na další spolupráci. 
Věříme, že se nám i  díky podpoře 
rodičů a  našich příznivců podaří 

získat titul „Světová škola“. Tento certifikát každoročně uděluje 
nezisková organizace Člověk v tísni školám, které ke globálním 
a rozvojovým tématům aktivně přistupují a systematicky s dětmi 
v této oblasti pracují.

Více informací na www.svetovaskola.cz 

Marie Elbelová

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

Termín Akce Kontaktní osoba
So 20. 1. 2018 Myslivecký ples Lubomír Brunclík
So 27. 1. 2018 Karneval mateřské školy Vladimíra Nevludová

So 3. 2. 2018 Karnevalový rej – výtěžek z této akce je každoročně věnován škole Alexandra Reková
Petr Červinka

So 10. 2. 2018 Pochování basy – SDH Rychaltice Ivan Rožnovský
So 17. 2. 2018 Ples TJ Sokol Hukvaldy Drahoslav Koval
So, Ne 24., 25. 2. 2018 Firemní akce BEWIT FRANCHISE, s.r.o Jiří Černota
Út 27. 2. 2018 Divadelní přestavení pro žáky - Vikingové Vanda Filková
Pá 9. 3. 2018 Ples SDH Hukvaldy Lukáš Strakoš
So, Ne 17., 18. 3. 2018 Firemní akce BEWIT FRANCHISE, s.r.o Jiří Černota
Čt 19. 4. 2018 
Pá 20. 4. 2018 Ekologická olympiáda studentů středních škol Jana Tkáčiková

So 21. 4. 2018 Turistický večírek Drahoslav Koval 
Jiří Strakoš

Pá 11. 5. 2018 -
Ne 13. 5. 2018 Pěvecká soutěž, koncert Drahomíra Míčková

So 2. 6. 2018 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.

Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy

PLÁNOVANÉ AKCE VE SPOLEČENSKÉM SÁLE ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY  
LEOŠE JANÁČKA HUKVALDY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OD  1. 1. 2018

USILUJEME O TITUL „SVĚTOVÁ ŠKOLA“
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VÁNOČNÍ BESÍDKA
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UNIE RODIČŮ NEBO SRPŠ? 

Někteří nás znají pod názvem Unie rodičů, někteří používají 
starší označení z dřívějších dob - SRPŠ. Jak je to tedy správně? 
Na jaře letošního roku jsme se na základě nového Občanského 
zákoníku transformovali na zapsaný spolek s názvem Sdružení 
rodičů ZŠ a MŠ L. Janáčka Hukvaldy, z.s. Na schůzce třídních 
důvěrníků dne 27. 3. 2017 jsme přijali nové stanovy a zvolili nové 
orgány spolku (předseda – Petr Červinka, 2 místopředsedy – 
Daniela Nyklová a  Pavel Reisig, pokladník – Jana Balcárková 
a  revizor – Alexandra Reková). Třídních důvěrníků je nyní 18 
– jsou jimi zvoleni rodiče za jednotlivé třídy.  Členy spolku jsou 
všichni rodiče dětí navštěvujících ZŠ a MŠ L. Janáčka Hukvaldy. 
A co je našim cílem? Především podpora činnosti ZŠ a MŠ L. 
Janáčka Hukvaldy, příspěvkové organizace, zejména formou 
podpory konkrétních programů a akcí školy a realizací vlastních 
projektů, které podporují a obohacují aktivity školy a jejích žáků. 
Zprostředkovat komunikaci mezi školou, jejími žáky a  jejich 
zákonnými zástupci, a to zejména k ochraně zájmů žáků a jejich 
zákonných zástupců ve vztahu ke škole, a rovněž přispívat k popu-
larizaci výsledků práce školy na veřejnosti. Tolik základní fakta 
a údaje. Zajímavější je naše konkrétní činnost. V poslední době 
jste se s námi mohli setkat na lampiónovém průvodu 25. 10. 2017 
u příležitosti vzniku samostatného československého státu. Zajiš-
ťovali jsme program pro děti v sále školy a občerstvení v předsálí. 
Nebo na vánoční akademii školy, která se konala o měsíc později, 
a to 27. 11. 2017. Opět jsme pro vás připravili občerstvení, včetně 
vynikajícího punče od Námořníka Petra Eliáše. Toho se prodalo 
rekordních 90 litrů! Letos jsme se totiž rozhodli prodávat punč 
také před školou u vánočního stromu a v mrazivém podvečeru 
této možnosti využilo hodně návštěvníků. Především pro děti 
jsme připravovali hot dogy (párek v rohlíku v jiném provedení). 

O tom, že jsme se trefili do černého, svědčí skutečnost, že nás 
děti kompletně vyjedly. Atmosféru letošní akademie, kdy děti 
prodávaly svoje výrobky ve dvou patrech školy, si můžete připome-
nout na fotografiích p. Svatopluka Léva. Všem rodičům, dětem, 
příznivcům a návštěvníkům těchto akcí děkujeme za podporu. 
Pomáháte nám, ať již nákupem občerstvení nebo dobrovolným 
vstupným, veškerý výdělek jde škole a našim dětem.

Výtěžek z této i dalších akcí bude použit na vybavení školní 
kuchyně, odměny za soutěže, na školní výlety nebo exkurze 
(ve školním roce 2016/2017 to byla úhrada dopravy žáků a jejich 
výlet do Prahy, dopravy na lyžařský výcvik, dopravy do Ostravy 
na exkurzi v Integrovaném záchranném systému a dopravy na 
školu v přírodě). V letošním školním roce bychom také rádi více 
podpořili naše nejmenší.  Jednáme například se Světem techniky 
o využití jejich nového projektu technických dílen pro školky. Byli 
bychom, mimo ostravských školek, první mimoostravskou orga-
nizací, která by tohoto projektu využila. 

V novém roce 2018 nás čekají tradiční akce, ať už Karneva-
lový rej pod taktovkou Saši Rekové, který bude 3. 2. 2018 nebo 
Mejdan za školou, konaný ke Dni dětí. Potkáme se i  na nové 
akci, kterou je akademie ke dni matek. A jako už tradičně, neboť 
nejen zábavou je živ člověk, na jaře nás čeká další brigáda u školy. 
V plánu by měla být výstavba chodníku za školou, pod záštitou 
turistů z KČT Hukvaldy.

Naši činnost můžete sledovat na webových stránkách školy 
v sekci Ředitelství. Fotografie z akcí jsou k vidění i na facebooku 
školy.

Daniela Nyklová, Petr Červinka
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HASIČÁTKA – LIŠČÁTKA UKONČILA SVOU PRVNÍ SEZÓNU!
HASIČI HUKVALDY

Družstvo „mini“ hasičů dětí předškolního věku SDH 
Hukvaldy prošlo svým křtem a  úspěšně zakončilo svou první 
sezónu. Honza Koch a Luděk Žáček se k aktivitě oddílu posta-
vili se svou vrozenou dravostí a se slovy „není čas ztrácet čas“ 
přihlásili děti do všech soutěží v kraji, do kterých to šlo, takže 
se na prstech jedné ruky dají spočítat volné víkendy, kdy děti 
nevyjely za soutěží. A že jich bylo! Od Lučiny u Frýdku Místku, 
přes Brušperk, Bahno, Krásnou Mohelnice, Rychaltice až po 
Frýdlant nad Ostravicí a mnohé další.

Samozřejmostí byla účast na domácí půdě, jak při soutěži 
pořádané SDH Hukvaldy tak i  na Dni obce, na kterém bylo 
zároveň místním hasičům předáno k  užívání nové dopravní 
vozidlo značky IVECO. Za uvolnění finančních prostředků 
z rozpočtu obce se sluší poděkovat jak naším zastupitelům tak 
i za spoluúčast a poskytnutí dotace ze strany Moravskoslezského 
kraje a Ministerstva vnitra.

S příchodem podzimu a začátkem nového školního roku se 
dostavily i organizační změny. Děti, které zahájily svou činnost 
jako děti předškolního věku s nástupem do první třídy, zároveň 
ztrácejí možnost být v družstvu „mini“ a automaticky se z nich 
stávají „mladší žáci“.

V této kategorii už díky věkovému rozpětí je samozřejmě 
mnohem větší konkurence a  v ní se prosadit bude mnohem 
těžší, což přinese větší nároky jak na nácvik dětí tak i  samot-
nému vedení. A  protože Honza s  Luďkem nic neponechávají 
náhodě, tak po ukončení sezóny a  s příchodem nevlídného 
počasí se pravidelné tréninky přesunuly do školní tělocvičny, 
kde děti pilně a tvrdě trénují nejen vlastní hasičskou dovednost 
ale i svou fyzičku. Pokud stále platí, že štěstí přeje připraveným, 
tak doufejme, že se to projeví i u našich dětí.

A o tom, že se členové SDH Hukvaldy zapojují i do pořádání 
jiných společenských akcí v obci se občané mohli přesvědčit napří-
klad v úterý 5.12. 207 kdy pořádali Mikulášský průvod s čerty a to 
pod  názvem Krampuslauf..

V 17 hodin vyrazil 
od oborní brány průvod 
v  čele s  Mikulášem, 
doprovázeným houfem 
hrůzu budícími čerty, - 
a naštěstí i s pár krásnými 
andílky, kteří uklidňo-
vali plačící děti, směrem 
ke školnímu hřišti kde 
zúčastnění mohli po zapálení vatry shlédnout i ohňové show.

Některé masky čerů byly tak dokonalé, že se jich báli i někteří 
dospělí, převážně ti s  nečistým svědomím. Ale podle našich 
posledních zpráv si čerti nikoho v pytli neodnesli, naopak všichni 
se dobře pobavili, tak věřme, že podobných akcí se místním 
hasičům podaří organizovat více ku prospěchu všem.

Ladislav Szijjárto
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PARÁDNÍ VSTUP DO CELOROČNÍ HRY PLAMEN

V sobotu 21. října odstartoval závodem požárnické všestran-
nosti (ZPV) další ročník celoroční hry Plamen. V  Metylovicích 
na fotbalovém hřišti od rána průběžně vybíhaly kategorie 
dorostenců v  jednotlivcích 
i   družstvech, následovala 
družstva mladších a  starších 
žáků mladých hasičů okresu 
Frýdek-Místek. Hukvaldští 
mladí hasiči nastoupili v  plné 
síle, podařilo se postavit tři 
hlídky. Nikdo neonemocněl, 
všichni chtěli běžet a  přispět 
do hodnocení týmu. Oproti 
loňskému závodu v Pražmě se 
trochu změnilo složení týmu. 
Máme čtyři nové členy, kteří se 
dokázali připravit tak, aby mohli startovat. Pak startovaly děti, 
které loni braňák neběžely. Jedna pětice běžela ve stejném složení, 
tak můžeme srovnávat. Kvalitní podzimní trénink teoretických 
znalostí topografických značek, hasičských prostředků a orientace 
mapy se promítl do výsledků všech tří družstev – tzn. žádný trestný 
bod. Zlepšili jsme také techniku a rychlost uzlování a dovednosti 
v první pomoci. Naší největší slabinou je střelba ze vzduchovky. 
Všechny trestné body „áčka“ pocházejí právě z tohoto stanoviště. 
Samozřejmě nelze úplně srovnat časy na trati. Tratě jsou jinak 
dlouhé a mají odlišné profily.

Jednotlivé hlídky byly sestaveny tak, aby jejich členové byli po 
běžecké stránce vyrovnaní. Tato strategie tvorby sestav je důležitá, 

protože na stanovišti hlídka začíná plnit daný úkol až po doběhu 
všech jejích členů. Stejně tak v cíli, kdy se časomíra zastaví až po 
proběhnutí posledního člena hlídky cílovou páskou. Děti v hlídce 

si určí svého kapitána, který 
má po celou dobu závodu na 
starost kartu, do níž se zapi-
sují trestné body a další údaje 
o závodě. 

V  konkurenci 21 kolek-
tivů mladých hasičů okresu 
Frýdek-Místek obsadili mladší 
žáci SDH Hukvaldy parádní 
3. místo. Z celkových výsledko-
vých listin se dá ještě vyčíst pár 
zajímavých a  povzbuzujících 
údajů. Čas na trati 18.28 minut 

byl druhým nejlepším a v tabulce trestných bodů jsme s 11 body 
na 4. místě.  Ve výsledkové listině nebyl žádný kolektiv mladých 
hasičů, který by na kontě neměl žádný trestný bod. 1. místo brali 
hasiči z Lučiny s časem na trati 18.02 a s 6 trestnými body, na 
2. místě skončili hasiči z Raškovic s časem 20.03 a se 4 trestnými 
body.

Hukvaldští mladí hasiči vstoupili do celoroční hry Plamen 
3. místem v  její podzimní části. Do části jarní tak mají skvěle 
našlápnuto. V březnu pokračuje hra uzlovou a hadicovou štafetou 
a vyvrcholí běžeckými štafetami a požárním útokem v květnu ve 
Frýdku-Místku na stadionu TJ Slezan.

Markéta Máchová

Tabulka: Porovnání výsledků z roku 2016 a 2017

ZPV Pražmo 2016 trestné 
body

čas na 
trati

výsledný 
čas umístění

Hukvaldy A 31 26.15 57.15
16.

Hukvaldy B 27 24.37 51.37

ZPV Metylovice 2017 trestné 
body

čas na 
trati

výsledný 
čas umístění

Hukvaldy A (Zuzka M.) 11 18.28 29.28

3.Hukvaldy B (Eliška) 21 21.08 42.08

Hukvaldy C (Zuzka P.) 22 23.58 45.58
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PRŮŘEZ NÁLETOVÝCH DŘEVIN  
V RYCHALTICÍCH

MASARYKOVA VATRA

V sobotu 25. listopadu uspořádali hasiči z Rychaltic již čtvrté 
pokračování brigády, při které pročisťujeme okolí obecní cesty na 
Fryčovice od nežádoucích náletových dřevin. Tři předchozí brigády 
probíhaly v loňském roce a letos na jaře. Při této akci využíváme 
motorovou pilu, která je ve výbavě naší zásahové jednotky, 
a pracují s ní vyškolení členové jednotky. Další použité pily jsou 
pak přímo od našich členů. V  tomto úkolu budeme pokračovat 
i v příštím roce, jelikož ještě stále chybí část dokončit. V plánu je 
také průřez v dalších lokalitách. 

Letos již po deváté uspořádali hasiči z  Rychaltic vatru na 
sklenovských vrších u příležitosti výročí vzniku Československa 
28. října. Tuto akci pořádáme nepřetržitě od roku 2008 s výjimkou 
jednoho ročníku, kdy napadl sníh a  nebylo možné se na vrchy 
dostat. V  letošním roce se akce zúčastnilo odhadem 150 lidí, 
pro něž bylo připraveno 
občerstvení v  podobě 
klobás, svařeného vína, 
čaje či piva. Vatra byla 
zapálena v  19 hodin 
a  poslední účastníci 
odcházeli po 22. hodině. 
V příštím roce nás čeká 
100. výročí od založení 
samostatného státu, 
proto máme v  plánu 
vatru připravit v trošku 
větším stylu, snad se 
nás na tom vršku sejde 
co nejvíce.

Markéta Kološová 
a Ivan Rožnovský

MLADÉ HASIČKY V MORAVSKOSLEZSKÉ LIZE
HASIČI RYCHALTICE

Družstvo starších žáků SDH Rychaltice, které je složeno 
výhradně z holek, se v letošním roce zapojilo do Moravskoslezské 
ligy mladých hasičů v požárním útoku. Tato soutěž se skládala 
z  15 soutěží, které probíhaly v  období od počátku května do 
poloviny září na různých místech našeho kraje. Naše družstvo se 
zúčastnilo všech soutěží se střídavými výsledky. Našim nejlepším 
výsledkem bylo 2. místo na soutěži v Hnojníku. Na dalších pěti 
soutěžích jsme se pak umístili mezi nejlepší osmičkou. Celkem se 
do této ligy zapojilo 17 družstev. Naše holky se dlouho držely na 
průběžném 8. místě, po nevydařeném závěru sezóny pak spadly 
na konečné 11. místo. Na to, že to byla naše premiérová účast 
v  této soutěži a navíc proti družstvům, která mnohdy měla na 
klíčových postech kluky, je to pěkné umístění. Bohužel v příštím 
roce už některé z  holek nebudou moci startovat v  kategorii 
starších žáků, což však neznamená konec jejich kariéry, ale to, že 
vznikne nové družstvo dorostenek. V sobotu 14. října proběhlo ve 
Frýdlantu nad Ostravicí závěrečné vyhlášení konečných výsledků 
ligy, zlaté medaile získalo suverénní družstvo z Malenovic, další 
v pořadí byla sousední Nová Ves a na třetím místě Petřvaldík. 
Celou letní sezónu si celé družstvo včetně vedoucích moc užilo 

a už se těšíme na příští rok. Jak již bylo zmíněno výše, některé 
hasičky už nemůžou startovat v příští sezóně v družstvu žáků, 
proto hledáme nové posily, má-li kdokoli z dětí zájem se k nám 
přidat, rádi ho uvidíme, nebojte se zeptat spolužáků z družstva, 
kdy je trénink a přijďte!  
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LYSÁ HORA – PĚŠKY I NA KOLECH – 27.-28. ZÁŘÍ 2017
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

13 hukvaldských turistů se vydalo ve středu 27. září na vrchol 
Lysé hory (1324 m n. m.) – někdo pěšky a někdo na kole. Každý si 
zvolil svou trasu, někteří vycházeli od hotelu Bezruč, někteří jeli 
na kolech z Hukvald přes Ivančenu, další si vyjeli kolem přehrady 
Morávka, přes Visalaje a poté z Papežova 9-ti kilometrovým stou-
páním na vrchol, no a někteří si vybrali na kole takovou trasu, 
že kolo i nesli. 

Všichni jsme se sešli někdy k  večeru u  hladícího bodu na 
Lysé, abychom naše výstupy zdokumentovali jak na fotkách, tak 
i před web kamerou. Tady jsme se potkali i se skupinkou dalších 
turistů z Hukvald. 

Ubytovali jsme se v nově vystavěné Bezručově turistické chatě 
Klubu českých turistů a vydali jsme se do suterénu, kde nám pan 
Stejskalík promítl dokument o výstavbě této nové chaty na Lysé 
hoře. Chata září novotou, ubytování je možné v  pěti dvoulůž-

kových pokojích, další možnost přespání je v  tzv. matracovně. 
Jediným nedostatkem chaty je to, že dovnitř nesmí psi.

Večerní posezení se protáhlo do pozdních nočních hodin při 
poslechu písniček doprovázených kytarami, houslemi a klavírem. 

Brzy ráno jsme se vydali před chatu na východ slunce. 
A nebyli jsme sami – také spousta dalších lidí si nenechala východ 
slunce na Lysé hoře ujít. 

Dopoledne jsme absolvovali sjezd z Lysé hory, jízdu kolem 
přehrady Šance na Ostravici a udělali jsme si zajížďku do rehabi-
litačního ústavu v Čeladné, abychom navštívili našeho kamaráda 
Aleše Palíka. 

Pak jsme už zamířili domů na kachní hody do hospůdky 
Na Koupališti.

Slávek Koval

POZVÁNKA

Zveme všechny občany na náš tradiční ples 

Pochování basy, 
který se uskuteční 10. února 2018. 

Jemu bude opět předcházet o týden dříve 2. února 2018 Masopustní průvod. Děkujeme všem návštěvníkům našich akcí za přízeň 
v uplynulém roce a našim členům a přátelům za pomoc s jejich organizováním. 

Ivan Rožnovský
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PO ZAROSTLÉM CHODNÍČKU – SPADANÝM LISTÍM 28. 10. 2017

„NÁVRAT“ ZVONIČKY – OPĚT JE NA SVÉM MÍSTĚ

Podzimní počasí a  také nepříznivá předpověď meteoro-
logů neodradila turisty, aby vyrazili na 36. ročník pochodu 
Po zarostlém chodníčku – spadaným listím. Počasí nakonec 
bylo ucházející a místy se přes mraky dralo i sluníčko. 137 zare-
gistrovaných turistů na startu u hospůdky Na Koupališti mělo 
možnost využít i  možnosti bezplatné návštěvy hukvaldského 
hradu. Podzimní příroda je plná nádherně zabarvených listnatých 
stromů a keřů a procházka po zdejších kopcích a místní oboře 
přímo vybízí v tomto podzimním čase vyrazit na výlet. 

Po úvodním náročném stoupání k Janáčkově lavičce si turisté 
mohli užít výhledu na hukvaldský hrad a část Hukvald. Pak už 
pozvolným stoupáním došli na nejvyšší vrchol „chodníčkové“ 
trasy vrchol Kubánkov (660 m n. m.). I zde byla možnost výhledů 
na beskydské vrcholy, i  když z  části byly omezené kvůli nízké 
oblačnosti. Pak už následoval dlouhý sestup z Kubánkova přes 
Lurdy do areálu Na Mlýně. I  když byla obsluha tohoto areálu 
dopředu informována o této akci, opět se potvrdilo to, že zdejší 
areál není nikdy připraven na větší počet procházejících turistů. 

Trasa dále pokračovala malým výšlapem křížovou cestou 
ke zvoničce nad Kozlovicemi a dál přes oboru. Kdo měl štěstí, 

tak zahlédl v  oboře i  muflony a  daňky. Konec trasy chodníčku 
byl v hospůdce Na Koupališti, kde nám – unaveným turistům – 
Klárka s Honzou připravili občerstvení.

Slávek Koval

Známá zvonička na „Fojťácích“ byla při silném větru 5. října 
zcela vyvrácena a silně poškozena. Po mnoha dotazech našich 
občanů, zda něco podnikneme, aby zvonička opět vzhlížela 
do našeho kraje, nám to nedalo a na výročí sametové revoluce 
(17. listopadu) jsme opravenou zvoničku opět usadili na místo, 
kam patří - na Vrchy.

Po předchozí nezbytné opravě zvonice a přípravě kmene, na 
kterém je umístěna, proběhla celá akce bez zbytečných průtahů 
a již odpoledne si mohli někteří zájemci zazvonit.

Svou technikou pomohli Michal Opěla, Zdeněk Jurečka 
a Oldřich Grufík, kteří dodali traktor s vlekem a bagr. Kmen na 
novou zvoničku nám zajistila obec. 

Hukvaldští turisté přitom odpracovali na 170 hodin, bylo 
třeba provést:

– demontovat poškozenou zvoničku, dopravit do dílny a provést 
její opravu,

– obstarat, oloupat, opálit a naimpregnovat 6 m dlouhý a 80 cm 
tlustý kmen,

–  všechno dopravit na „Fojťáky“,
– vykopat jámu a do drenážní zakládky vztyčit a upevnit kmen 

zvoničky, 
– na vrchol kmene namontovat vlastní zvonici se stříškou.

Na akci Zvonička II se podílelo 18 hukvaldských turistů, kteří 
i přes nepřízeň počasí pracovali na opravě zvoničky a přípravě 
nového kmene, kterou organizoval předseda hukvaldských 
turistů Jiří Strakoš. Odbornou práci při opravě samotné zvoničky 
zajišťovali Petr Návrat a Dalibor Žáček.

Nezbývá než si přát, aby zvonička na „Fojťácích“ přinášela 
lidem radost.

Za KČT Hukvaldy
Slávek Koval
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CYKLOZÁJEZD ŽELEZNÉ HORY II – 15.-17. ZÁŘÍ 2017
Přípravy k odjezdu vypukly naplno ve čtvrtek k večeru v hasi-

čárně v Rychalticích. Nakládání kol probíhalo za deštivého počasí, 
což nebyl vůbec problém. Díky krytým prostorám hasičárny 
a zkušenosti a zručnosti zúčastněných se kola připravila k odvozu 
velmi rychle. 

Odjezd v  brzk ých ranních 
hodinách byl rovněž hladký, a tak 
jsme se mohli v  klidu posilnit 
v  motorestu za mohelničákem, 
kde naše skupina zaskočila do té 
doby rozjímající personál. Pak 
už jsme dorazili do Litomyšle, 
kde jsme měli možnost prohlídky 
zámku a  parku, navštívit rodiště 
Bedřicha Smetany, ale i  náměstí. 
Poté už jsme naskočili na závodní 
oře a upalovali v několika samostat-
ných skupinách k cíli cesty tohoto 
dne, kterým byla ubytovna a hotel 
ve Zderazi. 

Po cestě jsme se mimo jiné na chvíli zastavili i na Růžovém 
paloučku, který je porostlý galskými růžemi a obklopený parkem, 
v  němž se nachází měděný památník českých bratří. Dalším 
výrazným bodem na trase byly Nové Hrady. Tady jsme se v jedné 
chvíli setkali ve větším počtu na 
zámku. Někteří využili možnost 
prohlídky zámku, muzea cyklistiky, 
výstavy klobouků nebo posezení 
v zámecké cukrárně a parku. Posil-
nění zámeckým mokem a  výtvory 
mistra cukráře jsme se opět vyšvihli 
do sedel. Mnozí to vzali přes 
Toulovcovy maštale a  Toulovcovu 
rozhlednu. Ti, co se rozměrově 
vešli, se protáhli malým skalním 
bludištěm. Adrenalinoví nadšenci 
našli v okolí také šikovný terén, kde 
mohli trochu ukojit své vášně. Tím 
jsme vyčerpali program putování na 
tento den a beze ztrát jsme dorazili 
všichni do cíle naší cesty ve Zderazi. 
Večer jsme strávili u  dobrého jídla 
obsluhováni a rozmazlování roztomilou obsluhou.

V sobotu jsme se i  za nepříznivého počasí vydali vstříc 
dalším trasám. Někteří na naplánovanou, někteří na své vlastní. 
Vzhledem ke stále se měnící předpovědi počasí se staly mobilní 
telefony klíčovými hráči v plánování našeho putování. Ti, kteří 

se vydali po oficiální plánované trase, si mohli prohlédnout 
ekocentrum Pasíčka, rozhlednu Terezku, hrad Košumberk nebo 
Rychmburk.  Vzhledem k  tomu, že celý den pršelo více nebo 
méně, všichni rádi využili možnosti občerstvit se a  ohřát se 

v  několika hospůdkách po cestě 
a  dát si třeba „něco malého ke 
kávě“, což byla téměř kilová kupa 
sladkostí. Někdo trasu zvládl celou, 
někdo jen část. Ti, kteří pro nepří-
znivé počasí nenasedli na kolo, se 
vydali na pěší túru do okolí. A část 
z  nás zvládla i  sběr hřibů, které 
jim ostatní záviděli. Ale i tak jsme 
se večer sešli unavení, zmočeni 
do nitky, prokřehlí a plni zážitků. 
A  po dobré večeři jsme změnili 
lokál a poseděli společně u kytary 
a zlatavého moku. Na tomto místě 
poděkování jeho sponzorům.

Vzhledem k počasí a únavě byla 
naplánovaná nedělní trasa zkrácena z Ústí nad Orlicí do Brandýsa 
nad Orlicí. Oficiální trasa šla zpočátku po maštalských terénech, 
později pak po cyklostezkách. Cestou jsme navštívili náměstí ve 
Vysokém Mýtě a přes Choceň jsme dojeli do cíle naší cesty.

Pro některé z nás byl víkend zakončením cyklistické sezony, 
pro některé tréninkem na následující podzimní počasí. Všichni 
se vraceli domů spokojeni a  natěšeni na nejbližší plánované 
akce.

Slávek Koval,  
KČT Hukvaldy

před hradem Košumberk

Účastníci cyklozájezdu Železné hory II
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RYCHALTICKÝ DVŮR
(STŘÍPKY TOHO, CO SI LZE V NĚKTERÝCH MATERIÁLECH PŘEČÍST)

HISTORIE

Kdysi dávno byla v  Rychalticích středověká tvrz. V  knize 
Šlechtická sídla na Frýdeckomístecku se o tom píše:

Existenci tvrze v Rychalticích výslovně dokládá listina z roku 
1554, kdy se uvádí „tvrz a ves Rychwalticze“. V tomto roce vstupuje 
totiž Jaroš Syrakovský z  Pěrkova v  lenní svazek k  olomouckému 
biskupovi Marku Khunovi. Dle této tvrze se nazývala i významná 
vladycká rodina „z Kateřinic“, psaná po získání rychaltického léna 
jako Rychvaldští z Kateřinic.

Útržkovité zprávy, především starší vlastivědné literatury, loko-
valy tvrz do blízkosti bývalého panského dvora. Proto byla pozornost 
soustředěna na oválný pahorek, nacházející se západním směrem 
(pahorek je součástí Sklenovských hůrek – nejvyšší bod 424 m n.m.) 
Samotné funkční trvání tvrze můžeme odhadovat zhruba od počátku 
15. století do konce století 16.

Tvrz se tedy nacházela na k. ú. Rychaltice, nad bývalým 
panským dvorem, později hospodářským dvorem statku v  trati 
„Ve vápenkách“, západně od středu obce. Jde o  návrší na levém 
břehu říčky Ondřejnice, kde se doposud udržel název „Na Boll-
warku“, či „Bollwerkuk“. Celý pahorek je viditelně narušen 
těžbou vápence, která tu probíhala v průběhu 19. století. Lokalita 
samotná je dosti rozsáhlá s místy zachovaným náznaky příkopů 
a  navážkami vytěžené hlušiny. Střední plató návrší je narušeno 
zřízením oplocené bažantnice. Severozápadním směrem bylo na 
přilehlé roli nalezeno povrchovým sběry větší množství středově-
kých keramických zlomků, které byly vesměs datovány do období 
14. až poloviny 16. století. Za zmínku stojí i poznatek, že shodná 
keramika byla nalezena východním směrem od lokality, nad hospo-
dářským dvorem, na jazykovitém ostrohu, který vznikl vyvážkou 
hlušiny v 19. století. Vyvážka tu dosahuje cca 60 metrů délky, je 
cca 20 metrů vysoká. Není bez zajímavosti, že z lokality je přímá 
viditelnost na hukvaldský hrad i do širokého údolí říčky Ondřej-
nice, směrem k Brušperku. Prostor tvrziště je po většinu roku silně 
zarostlý trávou a hustými keři, částečně také vzrostlými stromy. 
Její zaměření proto dost problematické. Rozměry tvrziště ukazují 
na prostor o stranách 200 x 50 metrů, kdy centrální plató mohlo 
akceptovat plochu 50 x 30 metrů. Lze předpokládat, že objekty 
tvrze byly postaveny z  místního materiálu – tedy z  vápencového 
lomového kamene. Jejich velikost a situování by mohl prokázat jen 
případný archeologický průzkum. 

K rychaltickému biskupskému lénu náležel i poplužní dvůr, 
což je historické označení pro panský (neboli vrchnostenský) 
dvůr, ke kterému náležela dominikální půda. Český název 

pochází od označení staré měrné jednotky popluží. Dále pak 
mlýn, pivovar, vápencové lomy a v neposlední řadě ves Rychal-
tice. O Dvůr se staral správce. Nahlédneme-li do práce o historii 
Rychaltic, kterou sepsal řídící učitel Alois Tomančák, dozvíme se 
ze  soupisu majitelů domů z období od roku 1777 do roku 1830, 
že na čísle 63, kterým byly označeny budovy rychaltického dvora, 
pobýval v  roce 1805 správce dvora Josef Boháč s  manželkou 
Veronikou. V roce 1848 před ukončením roboty je to již panský 
úředník František Drumler, kterému byl po josefínské parcelaci 
statek přidělen.  Majitelem panského mlýna se stal František 
Veselý, který ke mlýnu přikoupil od panství zahradu o výměře 3 
měřice. Zbytkový statek obnášel 93 jochů a 1497 sáhl čtvereč-
ních.  Přitom 1 joch se rovnal 1600 sáhům čtvrečním, 553,5 sáhů 
čtverečních byla 1 měřice. Za zmínku také stojí, že na výměře 148 
jochů a 1274 sáhů čtverečních  rozparcelovaných  a odprodaných 
pozemků vznikl sousední Hájov.

Podle soupisu domů z roku 1840, který uvádí pan Tomančák, 
zmiňované číslo popisné 63 představovaly 3 stavby zděné 
a  3 dřevěné.  Jak v  té době vypadaly, nevím.  Drumler postavil 
v roce 1832 na Vápenkách kříž. Farní kronika, která existenci kříže 
zaznamenává, ale neuvádí na jaký úmysl byl zbudován. V práci 
pana Tomančáka  se také píše o tom, že pole byla obdělána z jedné 
třetiny, ostatní pozemky ležely úhorem, zarostlé trním a hložím. 
Popásaly se na něm kravky a také ovce. 

Na následující mapě je vidět, že přes Ondřejnici byl pravdě-
podobně pouze brod.

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Panskż_dvłr&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dominikál
https://cs.wikipedia.org/wiki/Popluží
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Dcera Františka Drumlera Klára se provdala za hukvaldského 
panského lékaře Karla Müllera. Věnem mu přinesla rychaltický 
statek. Od Doktora Müllera koupil statek Josef Unterkirchner, 
který salašnictví zachoval. Vyráběl se tam ovčí sýr. Jezdili prý tam 
četní hosté, kterým se říkalo „žinčičáři“. Unterkirchner postavil 
obytné stavení s šenkem a ve dvoře zřídil palárnu.  Domnívám se, 
že při domovní reorganizaci bylo domu dáno číslo popisné 159. 

Za jeho vlastnictví kvetlo vápenictví. V roce 1870 přešel dvůr 
do majetku Brachtla. V důsledku krize a hlavně úpadku vápenictví 
po otevření vápencového dolu ve Štramberku se dvůr dostal v roce 
1879 do dražby. V ní ho koupila vdova po předchozím majiteli 
Unterkirchnerovi, ale ještě týž rok ho prodala nájemci hukvald-
ského pivovaru Josefu Jungovi. Ten postupně přikoupil mlýn č. 64 
a ještě další pozemky, přes Ondřejnici pro příjezd do dvora postavil 
most. Také časem opravoval a přebudovával zchátralé objekty. Je 
o tom zmínka v obecní kronice. Sám ve dvoře nebydlel, pobýval 

na Hukvaldech. Statek spravoval šafař. Ze sčítacího archu lze 
zjistit, že v roce 1890 to byl František Hohnheiser, který pocházel 
z Velkého Petřvaldu. Ve sčítacím archu je také uvedeno, že v  té 
době bylo na statku chováno 34 kusů hovězího dobytka – 9 krav, 
1 býk a 24 volů pravděpodobně k tažným pracím. Z toho 2 krávy 
patřily šafářovi. František Hohnheiser je jako šafař uváděn i v roce 
1900 a 1910. 

Na čísle 64 v roce 1900 a 1910 podle sčítání pobýval mlynář 
Eduard Dlouhý. Pan Alois Piskoř, který se zabýval historií mlynář-
ství v našem okolí, uvádí, že jeho otec, Alois Piskoř starší, měl od 
Ludvíka Junga mlýn pronajat od roku 1934 až do roku 1938. Před 
ním byli ještě jiní nájemci a mlynáři.  Podle pana Piskoře se v mlýně 
mlelo snad za 2. světové války. Jak to bylo pak, nepíše. Zmiňuje 
se jen o tom, že postupem let mlýn chátral. Dnes po něm  v rych-
altickém dvoře není ani památky. Jen v mapě existují u bývalého 
mlýnského náhonu dvě stavební parcely, a to 105/1 a 105/2. Ty 
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KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY V KOSTELE SV. MIKULÁŠE V RYCHALTICÍCH

jsou označeny jako zbořeniště. O nich se právě domnívám, že tam 
byly objekty mlýna. Kdy byly zbourány, jsem zatím z písemných 
materiálů nezjistila. 

Po smrti Josefa Junga v roce 1912 se majitelkou dvora stala 
vdova Marie Jungová a po ní jeho nejmladší syn Ludvík. Vlastnil 
ho do roku 1948, kdy jeho vlastnictví přešlo do správy Státních 
statků Český Těšín, a to spolu s dvorem na Hukvaldech, který byl 
do té doby v majetku olomouckého arcibiskupství. Podle záznamu 
v rychaltické kronice tam tehdy bylo necelých 75 ha půdy. Jakým 
způsobem se tam v té době hospodařilo, jsem se nikde nedočetla.  

Kolem roku 1948 tam byla podle vzpomínek junáků jejich 
klubovna, pravděpodobně v čp. 159. V roce 1956 přešel rychaltický 
dvůr do obhospodařování JZD.  Byly tam kanceláře místního JZD 
a ještě počátkem 60. let minulého století v budově také úřadoval 
matrikář pan Karel Gebauer. Jednotné zemědělské mužstvo užívalo 
celý areál. Určitě jsou ještě pamětníci, kteří si na to vzpomenou. 
Pokud jde o stavbu s číslem 159, o datu jeho zbourání jsem záznam 
nenašla, stejně jako záznam o  postavení objektu „slušovického 
typu“.

To, co jsem tady o  rychaltickém dvoře uvedla, jsem zjistila 
z písemností, které mám k dispozici. To znamená, že to nejsou 
zcela vyčerpávající informace. Byla bych velmi ráda, kdyby se po 
přečtení tohoto článku ozvali pamětníci, kteří by je mohli ze svých 
vzpomínek doplnit a také uvést na prvou míru některé případné 
nepřesnosti. 

Rodina Jungova přišla na Hukvaldy z  Petřvaldu v  roce 
1874, a  to do hukvaldského arcibiskupského pivovaru, který si 
brušperský rodák, pivovarník Josef Jung st. pronajal. Tady se 
narodil pátý nejmladší Jungův potomek, syn Ludvík. Jungovi 
patřili na Hukvaldech k významným osobnostem. Manželka Josefa 

Junga staršího Mariana, která pocházela z Petřvaldu, doprová-
zela Leoše Janáčka na jeho cestách za folklorem. Leoš Janáček 
jí věnoval první vydání prvých dvou Valašských tanců. Jungovi 
se zúčastňovali veřejného života. Potomci Josefa Junga staršího, 
kteří už jako dospělí bydleli jinde, při svých prázdninových 
pobytech na Hukvaldech tvořili tak zvaný Kroužek pod akátem, 
kde se scházeli s přáteli svými i s přáteli Leoše Janáčka z Brna. 
Sedávali na lavičce, která byla u hukvaldského kostelíku. Jungovi 
byli podporovateli kulturního života na Hukvaldech, samozřejmě 
i s rodinou samotného Janáčka. Janáčkova dcera Olga se přátelila 
s dětmi Josefa Junga mladšího i dcerou Marie Jungové, provdané 
Jandové. Vnuk Josefa Junga st. Rudolf a  jeho vnučka Terezie 
(později provdaná Tuscherová), pořídili stenozáznam Janáčkova 
projevu při slavnostním odhalení pamětní desky Leoši Janáčkovi 
na hukvaldské škole. 

Josef Jung st. i jeho syn Josef Jung mladší byli členy prvního 
výboru nově založeného Sboru dobrovolných hasičů. Nejmladší 
syn Josefa Junga Ludvík byl předsedou dozorčí rady záložny na 
Hukvaldech. Byl členem obecního zastupitelstva, myslivcem 
a  mecenášem. V  roce 1925 věnoval rychaltickému kostelu sv. 
Mikuláše dva zvony. Byl osobním přítelem Leoše Janáčka, kterému 
při jeho cestách posílal na nádraží svůj kočár. 

Zdroje: 
Pamětní kniha obce Sklenov
Kronika obce Rychaltice
Rukopis pana Hynka Mlčocha 
Práce o historii Rychaltic pana Aloise Tomančáka
Farní kronika Rychaltice
Sčítací archy ze sčítání v letech 1880, 1890, 1900, 1910 a 1921

Karla Klečková, kronikářka

V neděli dne 26. listopadu 2017 uspořádala obec Hukvaldy 
ve spolupráci s  Římskokatolickou farností Rychaltice koncert 
duchovní hudby v kostele sv. Miku-
láše. Hlavními představitelkami byly 
operní pěvkyně Erika Šporerová 
a  Marianna Pillárová působící při 
Národním divadle moravskoslez-
ském, na varhany je doprovázel 
Pavel Rybka. Z  počátku vystou-
pení zazněly varhanní skladby 
Georga Friedricha Händela – Árie 
z  oratoria Joshua a  Lancia ch’io 
pianga, v  průběhu produkce také 
sólo pro varhany Leoše Janáčka.  
Celým chrámem pak zněly skladby 
jako Ave Maria Gaetana Doni-

zettiho, Biblické písně Antonína Dvořáka, úryvek ze Stabat Mater 
Giovanni Battisty Pergolesiho, Panis Angelicus Césara Franka, Ave 

Maria Giulia Cacciniho, Barcarola 
Johanna Offenbacha, Agnus Dei 
Georgese Bizeta, Aleluja Wolfganga 
Amadea Mozarta, a na závěr skladba 
Pie Jesu od Andrewa Llyoda Webera. 
Celý koncert se v předvánoční atmo-
sféře a krásném prostředí barokního 
kostela těšil hojné účasti a troufám 
si mluvit za všechny posluchače, že 
jsme si odtamtud odnesli velice silný 
zážitek, na který budeme dlouho 
vzpomínat.

Michaela Hrčková
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70. NAROZENINY HUKVALDSKÉHO RODÁKA,  
AKADEMICKÉHO MALÍŘE ANTONÍNA KROČI

Ve čtvrtek 19. října 2017 byla v prostorách 
rodného domu Leoše Janáčka na Hukvaldech 
zahájena výstava obrazů akademického malíře 
Antonína Kroči k  jeho významnému životnímu 
jubileu. Vernisáže se zúčastnilo mnoho místních 
občanů, ale také malířových přátel a obdivovatelů 
jeho tvorby. Na úvod zazpívaly operní pěvkyně 
Erika Šporerová a Mariana Pillárová, obě půso-
bící při Národním divadle moravskoslezském 
v  Ostravě. Mistrovo dílo poté představil znalec 
umění Mgr. Petr Beránek. Na výstavu byly vybrány 
obrazy nejen z malířovy současné tvorby, ale i ze 
sbírky starších pozapomenutých děl. Na závěr 
celého milého setkání všichni Mistru Kročovi 
popřáli k  jeho sedmdesátinám, které oslavil 
21. října 2017. 

Tato expozice však nebyla jedinou letošní 
akcí pořádanou u  příležitosti malířova životního jubilea. V  září 
byla zahájena pražská výstava Antonín Kroča/Obrazy v  Galerii 
Diamant Spolku výtvarných umělců Mánes, jehož je malíř 
aktivním členem. Od počátku října pak současně probíhaly 
další dvě krátkodobé expozice, jedna v  ostravské Galerii Mlejn 
a o týden později byla zahájena výstava pod názvem Antonín Kroča 

a rodina v prostorách Muzea Beskyd na zámku 
ve Frýdku-Místku. Poslední jmenovaná byla 
jednou z jeho nejrozsáhlejších výstav vůbec, byla 
zde představena díla z úplných počátků malířovy 
tvorby – portréty, které vytvořil ve svých šectnácti 
letech, přes známá díla jako Velká zabíjačka 
(1982-1984), Nádor (1990), oblíbené potoky 
a  pohledy na krajinu a  přírodu v  okolí Hukvald 
až po jeho současnou portrétní tvorbu a  akty. 
Kromě toho zde byla k vidění také díla Kročovy 
„umělecké“ rodiny – nedávno zesnulé partnerky 
paní Milady Poliánové, sochy a objekty jeho syna 
Antonína Kroči ml. spolu s  malbami synovy 
bývalé manželky Jany Valčíkové-Kročové, syna 
Petra a malířových vnoučat Johanky a Mikuláše, 
ale také Heleny Sládkové, která u  Mistra Kroči 
studovala malbu.  

Dlouhodobá prodejní výstava v  bývalé Osvětové síni na 
Hukvaldech byla k vidění do konce listopadu letošního roku a po 
znovuotevření rodného domu Leoše Janáčka a  informačního 
centra po zimní přestávce, bude ke zhlédnutí i na jaře v příštím 
roce. Jste srdečně zváni.

Michaela Hrčková
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KRNALOVIČTÍ SLAVILI SVÁTEK SV. MARTINA PRACÍ PRO OBEC A PRO SEBE
KRNALOVICE

Rada Spolku Krnalovice svolala 
na dopoledne 11. 11. 2017 občany 
této nové místní části obce Hukvaldy 
k netradiční oslavě svátku sv. Martina.

Dopadla skvěle. Obecní lesík - 
místně zvaný „Obecňák“, s tradicí 
středověké cesty z  Frýdeckého 
zámku na Hukvaldský hrad a  dále, 
v posledním desetiletí osázený mladým 
bukovým porostem, viditelně zkrásněl.

Za čtyři hodiny poctivé dřiny se 
19-ti, převážně mladým brigádníkům, 
podařilo pod vedením zkušeného 
lesáka Svatopluka Léva zbavit lesík 
nejen množství plevelného náletu lísky a javoru a zbytků po těžbě 
smrků napadených kůrovcem, ale také převážné části již nefunkč-
ních oplocenek, léta chránících vysazené mladé buky proti okusu 
spárkatou zvěří. K  jejich odstranění dal, jakožto ke všem dalším 
pracím, správce obecního lesa pan Tomáš Svoboda předem souhlas.

Těžkou práci, spojenou jak s  kácením a  porcováním dřeva, 
tak i s odklízením větví na oheň, řádně nahlášený na HZS Frýdek 
– Místek, nebo na hromady k  následnému štěpkování, střídaly 
i chvilky odpočinku.  Vedle nezbytného oddychu došlo i na vzájemná 
sdělení, co nového se v  Krnalovicích událo od velmi zdařilého  
zářiového „lavičkového“ setkání krnalovických, nebo jak se vyvíjí 
místní kauza „Dáši Novákové z  Fryčovic“. Nezapomněli jsme 
ani na sv. Martina.  Kolem jedenácté hodiny jsme na jeho počest 
pozvedli hrníčky s horkým čajem.  O  to, abychom nevyhladověli 
se svačinkou a  výborným perníkem již tradičně postarala paní 
Taťána Axmannová. A  aby toho jídla nebylo náhodou málo, 
přispěchala se skvělou bábovku ještě paní Jitka  Kaletusová.                                                                                                                             
Po poledni jsme se rozcházeli domů s dobrým pocitem. Předseda 
Spolku Krnalovice pan Petr Axmann děkoval zúčastněným a na řadu 
přišly i pohárky něčeho ostřejšího.  Lahodný mok přinesly a ochotně 
dolévaly paní Alenka Lévová, Anička Axmannová a Jitka Fabiánková.

Dobrovolnou prací, za pěkného, ale velmi chladného počasí, 
jsme přispěli ke zkrášlení místa, u nějž by měla vzniknout jakási  
krnalovická náves, s  posezením pro místní rodiny i  odpočinek 
vzrůstajícího počtu turistů, přicházejících a přijíždějících od Frýd-
ku-Místku i od Hukvald. Byli bychom rádi, kdyby se tak s rozhodnutí 
a pomocí obce Hukvaldy stalo do roku 2020, kdy oslavíme 240. výročí 
založení Krnalovic.   

Rada Spolku Krnalovice a  opět i  místní občané bezplatnou 
brigádnickou prací, tomu budou jistě plně nápomocni. K naší radosti 
je i tento krnalovický obecní lesík, díky zachování několika vzrostlých 
stromů jedle bělokoré, plný jejich semenáčků. Vedle buku je tato jedle 

ve zdejší krajině původní. Semenáčky 
zajistíme ještě před příchodem zimy 
nátěrem proti okusu zvěří. Na jaře 
roku 2018, za materiálové i  osobní 
pomoci Svatopluka Léva zabezpečíme 
také asi 40 semenáčků modřínu, 
který zdejší obecní lesík jen obohatí. 
Po odstranění oplocenek by mladé 
stromky na počátku následujícího 
léta nemilosrdně zničili srnci, vytlou-
kajíc svá paroží. Pro příjemné aróma 
vyhledává srnec k tomuto nezbytnému 
úkonu nejraději právě mladé modříny, 
nebo nechráně mladé ovocné stromky. 
Zahrádkáři, kteří s tím mají své zkuše-

nosti, mi jistě dají za pravdu.

Odstraníme také zbytek oplocenek a  zbývající plochy lesíka 
zbavíme suchých větví, které zde zanechala v roce 2015 firma likvi-
dující smrky poškozené dřevokazným hmyzem.

Náš  Obecňák se tak opět postupně stává důstojným 
sousedem bývalé krnalovické  arcibiskupské hájenky, posta-
vené v  roce 1850. Posledním arcibiskupským hajným zde 
byl pan Jakub Šírek, který v  roce 1948 odešel do důchodu.                                                                                                                                        
Po roce 1948 správu hájenky převzaly Československé státní lesy. 
Prvním a  zároveň i  posledním jejich hajným byl pan Bohumír 
Frydrych z Frenštátu p. R. - Trojanovic.  V roce 1974 byla hájenka 
zrušena a on přeložen do Bordovic u Frenštátu p. R. Správu zdejších 
církevních lesů, pravděpodobně až do roku 1850, kdy byla hájenka 
postavena v samotných  Krnalovicích, vykonával arcibiskupský hajný, 
sídlící v   hájence na rychaltickém katastru nad Krnalovicemi, na 
Palkovických hůrkách, dlouhodobě známé pod názvem „Škvařilka“.

Po jejím zrušení objekt (z části zděný, z části dřevěný, s pitnou 
vodou z blízké studánky, která je jedním z pramenů Krnalovického 
potoka) sloužil až do roku 1948 zejména skautům z Příbora. I v té 
době jej spravoval arcibiskupský hajný z Krnalovic. Od roku 1938 
do roku 1945 to byl již zmíněný Jakub Šírek, který klíče vydával dle 
pokynů rychaltického faráře P. Aloise Urbana.

Od roku 1948 slouží objekt bývalé hájenky potřebám myslivosti.  
V 70. letech minulého století byl přestavěn a necitlivě k prostředí 
opatřen bílým „kabátem“ z břízolitu.

Dnešní podoby se krásná dřevěná lovecká chata Škvařilka 
dočkala až v roce 2017, v době, kdy se o navrácené lesy Ostravsko-
-opavského biskupství svědomitě stará mladý revírník a také obětavý 
včelař pan Mirek Bednář.          

Bohuslav Havlík
místní rodák, člen Rady Spolku Krnalovice     
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HUKVALDSKÉ OBRAZY JANA VÁCLAVA SLÁDKA 

V pátek 24. listopadu 2017 proběhla ve výstavních prosto-
rách Janáčkovy rodné školy a  turistického informačního centra 
vernisáž uspořádaná u  příležitosti křtu nově vydané knihy 
Hukvaldské obrazy našeho rodáka, akademického malíře, spiso-
vatele a pedagoga Jana Václava Sládka (1909-1992), který většinu 
svého rozsáhlého díla zasvětil právě Hukvaldům a poctě hudebního 
génia Leoše Janáčka.

Mistr Sládek, který zde větší část svého života žil a  tvořil, 
a jehož snad nemusíme dlouze představovat, ve své závěti věnoval 
část tvorby své rodné obci, škole a mládeži. Tento jeho velkorysý 
dar je od té doby umístěn převážně v prostorách Základní školy 
Leoše Janáčka. Protože byl sám pedagogem, vkládal velké naděje 
do školství a do práce učitelů s žáky, aby i oni nadále důstojně pečo-
vali o Janáčkův odkaz. Sbírka, kterou mládeži věnoval, čítá okolo 
120 olejů a  pastelů a  zdobí stěny školy, obecního úřadu, Klubu 
seniorů, ale také Základní školy Vojtěcha Martínka v Brušperku 
a několikrát se z malé části zapůjčovala i v rámci krátkodobých 
výstav. I  přesto však stále zůstává velká část obrazů uzavřená 
v depozitu, a tím pádem divákovu oku neviditelná. 

Po vydání Sládkova třetího rukopisu Hukvaldská štafeta před 
rokem a půl se v našich hlavách zrodila idea zprostředkovat celou 
tuto pozoruhodnou obrazovou sbírku širší veřejnosti a vystihnout 
tak malířovu lásku k Hukvaldům. Výsledek naší myšlenky jsme 
v tento den slavnostně pokřtili za účasti mnoha návštěvníků. 

Soubor, který je v  knize Hukvaldské obrazy vystaven 
kompletní, jsme doplnili o několik kusů děl ze soukromých sbírek, 
o panoramatický obraz Hukvald z majetku Národního domu ve 
Frýdku-Místku, soubor tužkokreseb Ukvalské studánky z  malí-
řovy pozůstalosti, sadu pohlednic z Ostravska, vynikají zde také 
obrazy menšího formátu s naším pracovním názvem „Hukvaldské 
pohlednice“, které Mistr Sládek namaloval na sklonku svého 

života či tzv. Janáčkovský trip-
tych, soubor pastelů zdobící část 
schodiště hukvaldské základní 
školy. Všechny obrazy jsme se 
v  publikaci snažili rozdělit do logických celků, k  čemuž jsme 
využili několika malířových vzpomínkových, některých dosud 
nepublikovaných, fejetonů. 

Chtěla bych touto formou za všechny, kteří se spolu se mnou 
podíleli na vydání Hukvaldských obrazů, ze srdce poděkovat obci 
Hukvaldy, Moravskoslezskému kraji a všem našim sponzorům – 
panu Lubomíru Drlíkovi, pekárně Martina z Paskova, manželům 
Solanským, Penzionu Roubenka, Restauraci a Penzionu U Námoř-
níka, Autoservisu Jan Matula, STK Rožnov, Keramice Zdenica, 
Hukvaldskému pivovaru, Truhlářství Josef Fajkus a  panu Janu 
Kalužovi, bez jejichž finanční pomoci by se nám naši myšlenku 
nepodařilo naplnit. 

Sama za sebe bych pak ráda vyjádřila svůj vděk paní Vlastě 
Doležalové, neteři pana Sládka, bez jejíhož obrovského nadšení, 
nápadů, podnětů a  píle by tato kniha ani stávající výstava jeho 
obrazů nemohla vzniknout. Velké poděkování náleží také celé 
rodině Sládkových a  paní Ivaně Hrčkové, místostarostce obce, 
která se mistrně zhostila nelehkého úkolu shánění potřebných 
finančních prostředků, a bez jejíž energie by celá kniha nemohla 
být otištěna. Velkou zásluhu na jejím zrodu má také pan Miroslav 
Uherek, jehož technické znalosti při fotodokumentaci Sládkových 
děl a  vidění barev při jejich zpracování v  elektronické podobě 
dokreslilo nádheru Mistrových obrazů i na papíře. Mé poděko-
vání náleží také paní Boženě Janáčové za korektury a připomínky 
k  mým textům. Děkuji tiskárně Czech print center z  Ostravy, 
a  pánům Stanislavu Fojtíkovi a  Rostislavu Vojkovskému za 
veškerou grafickou úpravu, krásný přebal, sazbu a vazbu. Velké 



– 29 –

KLUB DĚTÍ A MAMINEK

poděkování náleží také paní ředitelce hukvadské základní školy 
paní Aleně Lévové a všem pedagogům, kteří nám byli nápomocni 
po celou dobu fotodokumentace, stejně tak panu řediteli Aleši 
Vyvialovi ze Základní školy Vojtěcha Martínka v Brušperku a jejím 
pracovníkům. A v neposlední řadě patří velké díky panu Miroslavu 
Bitterovi a jeho partnerce paní Jaroslavě Matušíkové, kteří nám 
byli neobyčejně nápomocni při instalaci celé výstavy ve výstavních 
prostorách rodného domu Leoše Janáčka. 

Celým programem slavnostního křtu knihy nás doprovázela 
děvčata ze  Základní umělecké školy v  Brušperku pod vedením 
paní Evy Bílé – Natálka Křenková, Lucka Cvačková, Rozárka 
Bílá a Eliška Bernatíková, které nám zazpívaly a zahrály na klavír 
několik děl z  pera Leoše Janáčka. Na závěr bylo přichystáno 
překvapení v podobě videoprojekce filmu Hukvaldské miniatury 
z roku 1984 z produkce československé televize Ostrava. 

Výstava několika stěžejních i méně známých Sládkových děl 
byla uspořádána tak, aby zároveň korespondovala s kapitolami 

v nové knize. K vidění bude do konce listopadu a po znovuotevření 
informačního centra po zimním období ji bude možné navštívit 
i na jaře příštího roku. 

Na závěr svého příspěvku bych se chtěla ke čtenářům obrátit 
s prosbou. Ráda bych časem zpracovala monografii o životě a díle 
Jana Václava Sládka a ráda bych tímto oslovila a požádala o pomoc 
své spoluobčany, kteří by ve svých sbírkách měli nějaké Sládkovy 
olejomalby, pastely, litografie, kresby či jiná jeho díla, také foto-
grafie nebo dokumenty týkající se Sládkova života a jeho činnosti 
v obci. Umělecká díla i dokumenty bych si nafotila či naskeno-
vala, posloužily by mi hlavně k uměleckohistorickému výzkumu 
a bádání, a po souhlasu majitele bych je uvedla i v připravované 
publikaci. Předem mnohokrát děkuji za ochotu. Kontakt na mě: 
tel. 776 611 370, email: myschenka@gmail.com

S přáním krásných Vánoc a všeho dobrého do nadcházejícího 
Nového roku 2018

Michaela Hrčková

Od října letošního 
roku je opět obnoven 
„Klub dětí a maminek“, 
které se scházejí ve 
společenském centru 
u  fary v  Rychalticích. 
Scházíme se každou 
s t ř e d u  o d  8 : 3 0  d o 
11 hodin. Maminky 
si mohou popovídat 
při čaji a  přineseném 

občerstvení, dítka si mohou pohrát. V případě zájmu se domlou-
váme na společných aktivitách – pečení perníčků, vycházky na 
dětské hřiště. Věk dětí není nijak omezen, aktuálně se schází 
hodně maminek s  dětmi do 1 roku. Máte-li zájem, přidejte se 

k  nám. Aktuální informace najdete na facebooku ve skupince: 
FARA aneb KLUB DĚTÍ. 

Markéta Kološová
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450. VÝROČÍ ZALOŽENÍ OBORY NA HUKVALDECH

Slavnostní průvod s kočáry taženými koňmi zahájil v neděli 
8. října oslavu 450. výročí založení obory Hukvaldy. Rozsáhlý 
areál pod zříceninou hradu slouží k chovu daňků, muflonů a černé 
zvěře. Ostravsko-opavské biskupství, které je již tři roky jejím 
vlastníkem, provozuje v oboře prostřednictvím odboru Biskupské 
lesy také rybníkářtví, včelařství a myslivost. Právě jeden z odlove-
ných kusů daňčí zvěře se stal ozdobou Svatohuberstké mše svaté, 
kterou u příležitosti oslav celebroval v přírodním amfiteátru biskup 
František Václav Lobkowicz a pomocný biskup Martin David.

Dříve než trubači rozezněli lesní rohy při bohoslužbě, zazněly 
fanfáry na počest lovce jubilejního daňka. Přímo v oboře jej ulovil 
MUDr. Pavel Piler. Pasování lovce se ujal oborník Milan Koutný. 
Většina ze statisíců návštěvníků, kteří oboru ročně navštíví, však 
nepřijíždí na Hukvaldy kvůli trofejím. Cílem je jedinečná procházka 
lesoparkem. Návštěvníci ji však prožívají různými způsoby, jak ve 
své promluvě upozornil biskup Martin David.

„Dělím je na čtyři skupiny. Tzv. hluchoslepé, kteří oborou 
procházejí se sluchátky na uších a tmavými brýlemi,“ upozornil 
biskup Martin. Druhou kategorii pojmenoval „Páni a Paní tvor-
stva“. To jsou lidé, kteří bezohledně projíždějí oborou na kolech 
i přesto, že je to jasně zakázáno. Svou nadřazenost projevují také 
tím, že odhazují odpadky mimo připravené koše. Další skupinou, 
která oboru navštěvuje především v  nočních hodinách - jsou 

„dobrodruzi“. "Svítí baterkami do krmelišť nebo si dělají selfíčko 
u lišky Bystroušky," podotkl biskup Martin. Nejčastějšími hosty 
jsou však naštěstí pro oboru i  její správce lidé, kteří obdivují 
její krásu. „Takových je Bohudíky většina. Přicházejí do obory 
s obdivem, žasnou nad krásou staletých kořenů buků pod hradem 
a  majestátností zvěře. Jsou to lidé, kteří dokáží chodit po špič-
kách, protože ví, že jsou tady hosté,“ dodal biskup Martin, který 
s odkazem na nedělní liturgická čtení přirovnal oboru k vinici, o níž 
se musí neustále pečovat. Při procházkách krajinou pak můžeme 
vnímat okolo sebe dílo, které po sobě zanechaly generace lesníků 
a oborníků, ale také žasnout nad krásou Boží moudrosti, která je 
vepsána do přírody.

Po mši svaté se účastníci oslav, kterých se i přes deštivé ráno, 
sešlo okolo tří set, shromáždili u nově instalovaného památníku 
k 450. výročí. Pamětní desku připomínající její založení v roce 1567 
olomouckým biskupem Vilémem Prusinovským, odhalili společně 
biskup František a biskup Martin. Pomocný biskup u památníku 
ještě vysadil mladý stromek dubu a totéž učinil i ředitel biskupských 
lesů Libor Konvičný. U památníku zazpívaly myslivecké písničky 
děti ze souboru Lašánek, který působí při Základní škole Hukvaldy.

Mgr. Bc. Pavel Siuda, vedoucí tiskového oddělení  
Biskupství ostravsko-opavského



– 31 –

PODOBNOST ČISTĚ NE-NÁHODNÁ !?
DOLNOSKLENOVSKÝ POTOK

Je to historie i realita současné doby. Vždy byly jsou a budou 
vlastnické neshody .

Pozemky byly mnohdy důvodem sporu mezi vlastníky  soused-
ních  pozemků. Nadarmo  se neříkalo , že „kvůli mezi prosoudil 
grund“, když se sousedé nedohodli a závist byla příčinou nevyjas-
něných  pozemkových parcel vytyčených  kamennými hranečníky.

Dnes jsou parcely v  katastru nemovitostí zaneseny v  kata-
strální mapě s přesností cca xx cm. Zemědělská půda se dědila 
z  pokolení na pokolení, hospodařila na ní 
celá rodina .

V současné době se pozemky staly 
hledanou komoditou k investování finančních 
prostředků.

Znovu se začínají objevovat  spory 
a  vytrácí se uznání pro veřejně prospěšné 
řešení   komunikací  dané dobou - technickým 
pokrokem... . Příkladem  může být most 
v Rychalticích  nebo obchvat Frýdku - Místku, 
ale to je jiná kapitola.

 Místní komunikace veřejně přístupné 
nestačí  z  důvodu zvýšených potřeb občanů  
i obcí  odpovídající 21. století.  

V minulosti a  to je v  nedávné době, 
se používaly k  honění dobytka či dopravě 
koňskými  povozy.

Někteří občané pokrok doby nechápou 
nebo raději nechtějí pochopit   a  ze svého 
pozemku pro věci veřejně prospěšné neprodají 
nebo nedarují ani  cca 20 m2, i  když vlastní 
xx ha zemědělské půdy. Toto nepochopení 
veřejně prospěšného zájmu se „táhne“ gene-
ticky z generace na generaci , ale doufám, že 
ne na věčné časy ... 

Na druhé straně majitelé sousedních 
pozemků darují obci pozemek (cca 500 m2) na 
zřízení přístupové cesty odpovídající současné 
době, za účelem příjezdu na staveniště a k RD 
občanů  žijících v okolí.

I když OÚ se  prostřednictvím   pana   
starosty  snaží  řešit  zmíněný problém 20 m2 
neudržovaného  travnatého pozemku – svaži-
tého  příkopu  , tak kvůli těmto   cca 20 m2  se 

zpozdí projekčně připravená stavba „Revitalizace Dolnosklenov-
ského potoka , který v případech přívalových dešťů může ohrozit 
nemovitosti i občany v jeho těsné blízkosti.

Snad se najde dobrá vůle a majitelka  pozemku  se dohodne  
s  OÚ  a  tím zpřístupní místo pro stavební úpravy potoka, aby 
Společnost Lesy České republiky, s. p.  mohla realizovat  tento  
investiční záměr  za  finanční podpory z prostředků EU.

Iva Grygarová, Dolní Sklenov

Vážení spoluobčané, aby nedošlo k  hlubokému nedorozumění, přikládám 
dopis zaslaný na Obec Hukvaldy:

Iva Grygarová 21. 10. 2017  
   
Vážení obecní zastupitelé,                                  Obec Hukvaldy
vážená rado obce,
vážený pane starosto. 

                                                       V Dolním Sklenově dne 19. října 2017 

Věc: Dolnosklenovský potok 
K rukám pana starosty Mgr. Luďka Bujnoška.
Dobrý den pane starosto,
vědomi si odborného posouzení Dolnosklenovského potoka odborníky
fa Lesy České republiky s.p., kteří vyhodnotili jeho stav jako amatérské
zpevnění svislé zdi potoka, které v případech přívalových dešťů ohrožuje
nemovitosti i občany v jeho těsné blízkosti (p. Rek, Jokelovi a další).
Souhlasíme s rekonstrukcí potoka – stavby - a nabízíme bezplatně naše 
pozemky (dle projektu cca 370m2 + přístupovou cestu na staveniště 
z místní komunikace (MK) z hl. cesty k p. Hrčkovi s napojením na (MK) 
k p. Hubeňákovi v délce cca 45m.
Toto minimalistické řešení přístupu na staveniště řeší i letitý
problém přístupu k RD v jeho okolí.

Děkujeme za Vaše vyjádření.

S pozdravem

Božena Grygarová
Marie Lančová
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ODPOVĚĎ NA ČLÁNEK V HUKVALDSKÉM OBČASNÍKU Z ŘÍJNA 2017 KE ZMĚNĚ 
ZIMNÍ ÚDRŽBY KRAJSKÉ KOMUNIKACE Č. 486/II PŘES OBEC HUKVALDY

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ

Vážení spoluobčané,

dovoluji si Vás informovat o problematice řešení zimní údržby 
krajské komunikace č. 486/II, která vede přes naši obec od Fryčovic 
až na Hukvaldy, vedením naší obce.

V minulém Občasníku jste byli informováni paní místosta-
rostkou Ing. Ivanou Hrčkovou, že Rada obce vzala na vědomí 
informaci ze Správy silnic Moravskoslezského kraje, střediska 
Frýdek-Místek (dále jen SSMSK FM) a  v  usnesení č. 49/1414 
vyjádřila souhlas se změnou technologie na zimní údržbu solením, 
proti dosud prováděnému postupu posypem inertním materiálem.

Po zveřejnění uvedeného usnesení Rady obce Hukvaldy (dále 
jen RO) na úřední desce si část občanů obce Hukvaldy uvědomila, 
k čemu došlo a svůj nesouhlas s vydaným usnesením RO vyjádřili 
svým podpisem pod tzv. „Protest občanů obce Hukvaldy proti 
změně technologie zimní údržby krajské komunikace č.  486/
II“. Tento protest byl podán na obecní úřad Hukvaldy (dále jen 
OU) k projednání na následující RO. Podle písemného vyjádření 
z našeho OÚ, podepsaného panem starostou Mgr. Bujnoškem, 
je řešení uvedené problematiky v kompetenci SSMSK FM, která 
zajišťuje zimní údržbu uvedené krajské komunikace.

Na základě uvedeného vyjádření jsem navštívila vedoucího 
střediska SSMSK FM pana Ing. Vlka k  podání dovysvětleni 
uvedené problematiky ve věci zodpovědnosti za případné škody, 
které může způsobit připravovaná změna zimní údržby solením 
přes naší obec. 

Z jednání, které se uskutečnilo dne 21. 11. 2017 na SSMSK 
FM za přítomnosti ved. střediska ing. Vlka a vedoucího údržby 
ing. Mazáče, vyplynuly tyto poznatky:

•	 O způsobu provádění zimní údržby rozhoduje Magistrát 
města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí (dále 
jen MM FM OŽP) z  hlediska ochrany životního prostředí 
a příslušná samospráva v místě výskytu řešené silnice, tedy 
obec Hukvaldy.

•	 Na základě udělených souhlasů z  MM FM OŽP a  OÚ 
Hukvaldy bylo umožněno pro SSMSK FM provádět zimní 
údržbu v sezóně 2017/2018 solením.

•	 Pro snížení následků solením, podle výše uděleného souhlasu, 
bylo na schůzce dojednáno, že vozidla zimní údržby SSMSK 
FM sníží pojezdovou rychlost při plužení přes naší obec na 
minimum pro zamezení nahrnování sněhu se solí na soukromé 
pozemky podél komunikace.

Podle výše uvedeného vyjádření zástupců SSMSK FM 
se nemůže vedení obce Hukvaldy zastřešené usnesením 
RO č. 49/1414 vyvinit ze zodpovědnosti za případné škody, které 
mohou vzniknout na soukromém majetku našich spoluobčanů, 
kteří bydlí vedle řešené komunikace. 

O tom, že SSMSK FM nebude, kvůli nějakým 24 majitelům 
domů v okolí krajské silnice, měnit svoje rozhodnutí již rozhodla 
v  tuto chvíli RO Hukvaldy. Proč se jedná o  24 nemovitostí, to 
vyplývá z rozložení zástavby v obci. Tento fakt je dán jejich umís-
těním u  krajské komunikace a  bohužel nelze v  tomto případě 
brát ohled na stanovisko občanů, kteří nebydlí v přímém dosahu 
roznášeného sněhu se solí při údržbě silnice. 

Občané dotčených nemovitostí mají zájem o vytváření este-
tického prostředí pro sebe, kolemjdoucí a projíždějící návštěvníky 
obce. Vzrostlá zeleň slouží jako zábrana proti hluku a prachu ze 
silničního provozu. Její vypěstování a údržba si vyžaduje nemalé 
finanční prostředky a  fyzickou námahu. Navržená změna tech-
nologie zimní údržby může tuto zeleň nevratně poškodit, jak se 
již stalo v roce 2010.

Všichni určitě víte, jak daleko se může dostat odstraňovaný 
sníh se solí při projíždění vozidla SSMSK FM. Není výjimkou, že 
stopy dopadu sněhu bylo možné pozorovat na oplocení, domech 
a v zahradách.

Zdůrazňuji, že zájmem spoluobčanů, kteří podali stížnost 
proti usnesení RO č. 49/1414 nebylo ohrožení bezpečnosti 
silničního provozu v zimním období. Jednalo se pouze o ochranu 
jejich soukromého majetku, který může být schválenou změnou 
technologie zimní údržby poškozen a případnou úhradu vzniklých 
následných škod. 

Závěrem si dovoluji konstatovat, že i přes předanou důvěru 
na základě výsledku voleb do zastupitelstva obce, nemůže 
RO Hukvaldy přijímat taková rozhodnutí, která mají přímý dopad 
na soukromý majetek občanů, bez jakékoliv diskuse a  přijetí 
zodpovědnosti za případné škody, které může uvedené usnesení 
RO Hukvaldy vyvolat. 

Za bezpečnou jízdu po krajské komunikaci s přáním minimál-
ních škod na vlastnoručně vysázeném a ošetřovaném soukromém 
majetku v okolí silnice Vás zdraví

Květoslava Vyvialová,
Dolní Sklenov 9
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NABÍZÍME POMOC TĚM, KTEŘÍ SI SAMI POMOCI NEMOHOU

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Jsou mezi námi lidé, kteří kvůli postižení, úrazu, 
nemoci, věku… nemohou dělat běžné věci, které 
by zvládli, kdyby byli v  pořádku. Potřebují podporu 
druhého člověka. Organizace Podané ruce - osobní asis-
tence nabízí v takovém případě pomoc prostřednictvím 
osobních asistentů. V současné době působí ve třech 
krajích (Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském) 
a má 130 zaměstnanců. Našimi klienty jsou lidé všech 
věkových kategorií (od jednoho roku věku), jejichž 
společným rysem je určitá míra omezení soběstačnosti – z důvodu 
věku, nemoci či postižení. Osobní asistent / asistentka pomůže 
při zvládání běžných činností, jako je hygiena, oblékání, péče 
o domácnost a dalších, přičemž člověka vede k tomu, aby co nejvíce 
využíval své schopnosti a udržoval a rozvíjel své fyzické i psychické 
síly. Osobní asistence umožňuje člověku samostatnost a setrvání 
v domácím prostředí, na které je zvyklý. Nabízí také doprovod na 
procházky, na nákup, ale také do zaměstnání či školy, na koncerty, 
do kina a podobně. Pro někoho může být asistent společníkem, se 

kterým si vyjde na procházku, přečte si noviny či knížku, 
zahraje hru, prostě spolu stráví příjemný čas. Rozsah 
služby a její přesná náplň záleží na potřebě konkrétního 
člověka. U  někoho to může být třeba jen pár hodin 
týdně, u dalšího několik hodin denně. 

Budeme rádi, pokud navštívíte naše webové 
stránky www.podaneruce.eu, kde mimo jiné najdete 
i  odkaz na fotogalerii, více informací o  organizaci, 
kontakty atd. 

Chceme také využít tuto příležitost a poděkovat za finanční 
podporu obci Hukvaldy. Také tato podpora nám pomáhá, abychom 
ceny služby udrželi v dostupné výši. 

Vzhledem k  tomu, že se opět přiblížil konec roku, chceme 
všem popřát krásné vánoční svátky a hodně zdraví a spokojenosti 
v novém roce 2018.

Bc. Jana Marková

Vážení spoluobčané,

chtěl bych Vám k  nastávajícím 
vánočním svátkům popřát hlavně hodně 
zdraví, štěstí a  pohody v  kruhu svých 
nejbližších a do roku 2018 splnění 
alespoň většiny svých přání.

Ing. Petratur Antonín
zastupitel obce

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ

 „Ať poselství tajemné, vánoční noci,
poselství pokoje a lásky, naplní Váš život
nejen o vánočních svátcích,
ale i ve všech dnech nového roku“.

Přijměte srdečné přání veselých Vánoc
a v novém roce hodně štěstí,
pevné zdraví a mnoho šťastných chvil
prožitých v kruhu rodiny a Vašich blízkých.

Výbor Místní organizace 
KDU-ČSL Hukvaldy
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MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL LEOŠE JANÁČKA 2018

U příležitosti 90. výročí úmrtí Leoše Janáčka dochází ke sloučení MHF Janáčkův máj a MHF Janáčkovy Hukvaldy, který bude mít název 
Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka. Nová kvalita, nikoliv nový festival, tak by se dal jednoduše charakterizovat MHF Leoše 
Janáčka.

Na jednání zastupitelstva obce Hukvaldy dne 6. 12. 2017 bylo schváleno memorandum o finanční participaci na pořádání Mezinárod-
ního hudebního festivalu Leoše Janáčka mezi Moravskoslezským krajem, Statutárním městem Ostrava a Obcí Hukvaldy, které bude 
podepsáno před vánočními svátky statutárními zástupci všech stran.

Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka 2018 bude probíhat od 21. května do 1. července 2018 na několika místech v Ostravě, na 
Hukvaldech, v Rychalticích, Kravařích, Ludgeřovicích a Bohumíně.

V roce 2018 se na Hukvaldech a v Rychalticích bude konat 10 koncertů:

1. 6. 2018  Prokletí milenci – Hrad Hukvaldy – Monteverdi 
– Purcell – Scarlatti – Vivaldi – Zingarelli – Handel – Puccini 
– Zamboni

Účinkující: Robert Crowe – soprán, Annette Fischer- soprán, Sig-
run Richter – loutna a barokní kytara, Michael Eberth – cembalo

2. 6. 2018   operní představení Příhody lišky Bystroušky – Leoš 
Janáček – amfiteátr v oboře

Účinkující:  Operní soubor Slezského divadla Opava, dirigent 
Marek Šedivý, režie Jana Andělová – Pletichová

6. 6. 2018 Sborový koncert – Hrad Hukvaldy

Pavel Křížkovský – Rozchodná, Odpadlý od srdca, Šatečka

Antonín Dvořák – Zavedený ovčák

Josef Bohuslav Foerster – Svatý Václave, Oráč

Bohuslav Martinů – Zbojnické písně (výběr)

Leoš Janáček – Čtveřice mužských sborů, Kantor Halfar

Účinkující: Pěvecké sdružení moravských učitelů pod vedením 
sbormistra Jiřího Najvara

9. 6. 2018 Italské hudební nocturno – Hrad Hukvaldy

Pietro Antonio Locateli - Introduzione teatrale op. 4 č. 4

Giovanni Battista Sammartini Sinfonia in A

Antonio Vivaldi – Čtvero ročních období op.8

Účinkující: Olga Šroubková – housle, Baroko sempre Giovane, 
Jiří Vejvoda – úvodní slovo

16. 6. 2018 Symfonický orchestr – amfiteátr v oboře

Antonín Dvořák – Koncert pro housle a orchestr a moll op. 53

Petr Iljič Čajkovskij – Symfonie č.5 e moll op.64

Účinkující: Jiří Vodička – housle, Heiko Mathias Forster – dirigent, 
Ulsan Philharmonic Orchestra

20. 6. 2018 Varhanní recitál – kostel svatého Mikuláše 
v Rychalticích

Leoš Janáček – Adagio

Antonín Dvořák – Biblické písně 1-5

Robert Schumann – Fuga na B-A-C-H op. 60/2

Antonín Dvořák Preludium D dur a Fuga g moll

Antonín Dvořák – Biblické písně 6 – 10

Účinkující: Gustav beláček – baryton, Pavel Svoboda varhany

23. 6. 2018 Symfonický orchestr - amfiteátr v oboře

Ján Cikker – Variace na slovenskou lidovou píseň

Jan Vičar – Žitkovská bohyně

Vítězslav Novák – Slovácká suita op. 32

Účinkující: Barbora Polášková – mezzosoprán, Filharmonie Bohu-
slava Martinů Zlín pod vedením dirigenta Stanislava Vavřínka

24. 6. 2018 Balada pro banditu – Milan Uhde, Miloš Štědroň 
– amfiteátr v oboře

Účinkující: Divadlo Husa na provázku, Eva Vrbková, Igor Oro-
zovič, Gabriela Verhlmo, Dalibor Buš, Jihočeská filharmonie pod 
vedením dirigenta Vojtěcha Spurného, režie Vladimír Morávek
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30. 6. 2018 Slavné árie z českých 
oper – závěrečný koncert v amfite-
átru v oboře

Bedřich Smetana – Libuše, prodaná 
nevěsta, Čertova stěna

Leoš Janáček – Příhody Liška 
Bystroušky

Antonín Dvořák – Jakobín, Rusalka

Účinkující: Jiří Vejvoda – úvodní 
slovo, Eva Hornyáková – soprán, 
Adam Plachetka - bas,

Filharmonie Bohuslava Martinů 
Zlín pod vedením dirigenta Roberta 
Jindry

1. 7. 2018 Festivalový epilog na 
počest 164. výročí narození Leoše 
Janáčka – Rodný dům Leoše 
Janáčka na Hukvaldech

Eduard Dřízga  - dechový kvintet

Leoš Janáček – Mládí, dechový sextet

Účinkující: Grand Valley Winds, 
Christopher Kantner – flétna, Mar-
len Vavříková – hoboj, Gary June 
– klarinet, Victoria Olson – fagot, 
Richard Britsch – horna, Jiří Masný 
– basklarinet

Podrobný program festivalu se všemi 
koncerty bude zveřejněn v příštím 
čísle Hukvaldského občasníku.          

Ivana Hrčková, místostarostka
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Doručovatel/ka listovní

Nabíjí Vás, když jsou klienti spokojení? 
Pak pro Vás ve Frýdku - Místku máme pozici:

• Jsme sehraný tým – vše potřebné Vás naučíme.
• Díky  základní 37,5hodinové týdenní pracovní době Vám zbyde čas i pro Vás.
• Volno si užijete i o 5týdenní dovolené.
• Máme pro Vás i další benefity (stravenky, příspěvky na rekreaci a rehabilitaci, 

možnost ubytování ve firemních rekreačních zařízeních atd.).
• Už po roce práce u nás dostanete smlouvu na dobu neurčitou.
• Můžete k nám na brigádu i na zkrácený úvazek – dlouhodobá spolupráce

Volejte, pište, řekneme Vám více !!!

Retková Marie – vedoucí oddělení
Pište: Retkova.Marie@cpost.cz
Volejte: 954 396 514

Proč si vybrat právě nás? 

Ver. 01/2016

Budete doručovat psaní, tiskoviny nebo balíčky ve Frýdku - Místku a okolí. Můžete 
klientům poradit, jak získat lepší služby nebo informovat o nabídkách, které jim 
usnadní život. Doručovat budete služebním vozidlem nebo vlastním kolem u kterého 
Vám budeme platit pronájem.
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