ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané,
blíží se letní měsíce a s tím období prázdnin a dovolených.
Ale to se nebude týkat investičních akcí, které probíhají a nebo
se chystáme realizovat v naší obci.
Začátkem měsíce června začala oprava mostu u karosárny,
který je v havarijním stavu. Oproti projektovým dokumentacím
na ostatní mosty v obci byla na tento most projektová dokumentace vcelku rychle zpracována a vydáno stavební povolení,
dokonce jsme požádali o dotaci na rekonstrukci z Ministerstva
pro místní rozvoj a na jaře zahájili v ýběrové řízení na
zhotovitele.
Nejprve bylo ale nutno zabezpečit objízdnou trasu od myslivecké chaty kolem areálu Hospůdky na koupališti rozšířením
a zpevněním stávající komunikace, která je jedinou přístupovou
cestou k chatovišti a na Podlesí.
Tyto práce provedla firma SKANSKA za částku 370 000 kč
bez DPH. Cesta je nyní přizpůsobena i pro nákladní auta Frýdecké
skládky zajišťující odvoz odpadu z této lokality, ale hlavně pro
chataře a občany, kteří zde bydlí trvale a budou ji také využívat
chodci a cyklisté. Víme, jak se dnes dodržuje rychlost v obci, proto
žádáme řidiče o ohleduplnost k ostatním, zejména chodcům
a cyklistům v celém úseku, ale obzvlášť v úseku kolem Hospůdky
na koupališti.

návštěvníky Hukvald. Také na tuto akci, která bude stát
téměř 1,4 milionu korun, jsme požádali o dotaci Ministerstvo pro
místní rozvoj, získali jsme 757 000 Kč, ale podmínkou je dokončení včetně kolaudace a vyúčtování do 31.12.2019. Proto jsme
byli nuceni práce začít co nejdříve po výběru realizační firmy,
kterou se stala firma Elin servis z Ostravy za částku 1 138 784,38 Kč
bez DPH. Jako náhrada za toalety budou na parkovišti umístěny
mobilní záchodky. Věřím, že naši občané i návštěvníci obce situaci
pochopí a výsledkem budou nové a hlavně funkční záchodky, za
které se už nebudeme muset stydět.
Ostatní investiční akce, které se zatím letos podařilo zrealizovat, jsem krátce popsala v dalších článcích tohoto občasníku,
opravu střechy na hasičské zbrojnici, restaurování sochy svatého
Floriánka na Hukvaldech, rekonstrukci zídky pod rodným domem
Leoše Janáčka, opravu dřevěnky na Podoboří, opravu záchodů
u Hospůdky na koupališti, rozšíření osvětlení v Krnalovicích.
Dále pokračují dokončovací práce na pumptrackové dráze, před
dokončením je oprava mostu u Hukvaldského pivovaru a dešťové
kanalizace v této lokalitě.
Milí spoluobčané, přeji vám krásné a pohodové prázdniny,
mnoho zážitků ať už z dovolených prožitých v naší republice nebo
v zahraničí a nebo odpočinku jen tak doma na zahrádce či
u bazénu.

Rekonstrukci mostu u karosárny provádí firma Stavby
a statika z Třince, která vyhrála výběrové řízení za částku 2 161
916,46 Kč bez DPH. Práce by měly být dokončeny do konce měsíce
září. Co se týká dotace, výsledek už víme, přiznána nebyla,
umístili jsme se jako 20. náhradníci.
Už jsem také slyšela, že firma pracuje i v sobotu, že je v okolí
hluk, ale co rachot a kravál, který dělají v sobotu (a někdy
i v neděli) sekačky, motorové pily, traktory, ten přece taky tolerujeme, zvlášť když ho děláme sami, když třeba v průběhu týdne
na tyto práce nemáme čas. Stavební práce mají svůj technologický
postup, který se musí dodržet, buďme na sebe ohleduplní, most
se prostě opravit musí, pokud nechceme, aby časem spadl.
Další akcí, která bude zahájena začátkem prázdnin bude
demolice a výstavba úplně nových záchodů na parkovišti na
Hukvaldech, které už neodpovídají hygienickým normám, nejsou
přizpůsobeny pro vozíčkáře a hlavně vypadají otřesně. Na tuto
akci byla zpracována projektová dokumentace včetně stavebního
povolení. Původním záměrem bylo realizovat nové záchody mimo
sezónu, aby nebyl stavebními pracemi ohrožen provoz parkoviště a také absence možnosti používání veřejných záchodků
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Hlavně ať naberete spoustu energie a elánu.
Ivana Hrčková, místostarostka

INFORMACE Z OBCE
JARNÍ VÍTÁNÍ NOVĚ NAROZENÝCH OBČÁNKŮ.
Letošní jarní vítání občánků se konalo v sobotu 27. dubna
v obřadní síni Obecního úřadu na Hukvaldech. Tentokrát jsme
na tuto slavnostní akci pozvali dvanáct dětí, čtyři děvčátka a osm
chlapců: Ondřeje Děckého, Jakuba Drobňáka, Žofii Holubovou,
Ondřeje Chramostu, Daniela Chromčáka, Jonáše Michalce, Lindu
Košicovou, Jiřího Kurtina, Veroniku Chromčákovou, Marii
Pohlovou, Vojtěcha Vengláře a Štěpána Žabku. Děti byla rozděleny do dvou skupin, nakonec se v každé skupince jedno děťátko
nedostavilo. Děti obdržely tradiční malý dárek v podobě hezké
knížky, pamětního listu, DVD s nahrávkou z akce, které natočila
televize Sněženka ze Sedlnice, soubor fotografií, každá maminka
květinu a rodiče se podepsali do pamětní knihy. Samozřejmě

dárek i pamětní list dostanou i nepřítomné děti, rodiče si jej
mohou vyzvednout na obecním úřadě.
Součástí uvítání nových občánků bylo velmi pěkné pásmo
písniček, básniček a říkadel děvčat ze 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 dostává také peněžní dar v hodnotě 2 000 korun,
které si rodiče při mohou vyzvednout vždy při předložení rodného
listu přímo na Obecním úřadě na Hukvaldech.
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Marta Sobotíková, matrikářka

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE HUKVALDY - 18. 3., 8. 4., 29. 4. A 20. 5. 2019
1. RO schválila převzetí záštity nad koncerty Mezinárodního
hudebního festivalu Leoše Janáčka 2019 starostou obce
Mgr. Luďkem Bujnoškem.
2. RO schválila smlouvu na zajišťování dopravní obslužnosti
linkami městské hromadné dopravy s Magistrátem města
Frýdek-Místek o poskytnutí finančního příspěvku ve výši
228 800 Kč.
3. RO schválila smlouvu o dílo na opravu střechy hasičské
zbrojnice na Hukvaldech s firmou Střechy Ewerest z Palkovic
za celkovou částku 156 788,17 Kč.
4. RO schválila smlouvu o dílo s firmou Ing. Roman Kaločay –
Bikeing z Kolačna za částku 6 279, 00 EUR na vybudování
terénních vln pro cyklisty – pumptracku v areálu Hospůdky
Na Koupališti.
5. RO schválila smlouvu o dílo na opravu kamenné zdi oddělující
rodný dům Leoše Janáčka od rodinného domku č.p. 39 –
Pustějovští za částku 240 064 Kč s DPH z důvodu havarijního
stavu.
6. RO schválila uzavření dohody na spolupráci se Spolkem
pro obnovu venkova na zpracování Strategického programu
rozvoje obce Hukvaldy a souhlasila se spoluúčastí ve výši 10 000
Kč. Spolek pro obnovu venkova získal pro vybrané obce dotaci
z Operačního programu Zaměstnanost na zajištění zpracování
jejich strategických programů. Zpracování těchto programů bez
dotací se pohybuje více než 100 000 Kč, naše obec bude hradit
pouze výše uvedenou spoluúčast 10 000 Kč.
7.

RO schválila smlouvu o zajištění koncertu na Den obce se
skupinou Michal Tučný Revival Band za částku 15 000 Kč.
Den obce Hukvaldy se bude konat zároveň s oslavami 100 let
TJ Sokol Hukvaldy 31. srpna 2019.

12. RO schválila přijetí dotace z programu Podpora turistických
informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2019
na realizaci projektu „Hukvaldské turistické informační centrum – ještě spokojenější návštěvník“ ve výši
120 000 Kč, což je 80 % z celkově uznatelných nákladů.
Předmětem dotace je dovybavení místnosti informačního
centra nábytkem, novou tiskárnou a dalším příslušenstvím, dále budou pořízeny stojany na kola, nabíječky
na elektrokola a aktualizovány informace na webových
stránkách IC. Celkové náklady jsou zatím napočítány na
150 000 Kč.
13. RO schválila navýšení ceny za opravu záchodů u Hospůdky
Na Koupališti, jednalo se o vícepráce ve výši 33 220 Kč,
dále byla schválena nabídka na zhotovení fasády za částku
85 330 Kč, provedení a montáž WC přepážek a 5 kusů dveří
do WC kabin za částku 58 167 Kč. Po dokončení střechy
došlo při vichřici k pádu stromu a střecha byla poškozena,
naštěstí se podařilo rychle zajistit opravu a zároveň uplatnit
pojistnou událost, která nám tuto opravu ve výši 74 367 Kč
zaplatila (se spoluúčastí obce ve výši 1 000 Kč)
14. RO schválila z důvodu změny financování regionálního
školství od 1.1.2020 podání žádosti Krajskému úřadu
Moravskoslezského kraje na navýšení kapacity školní družiny
na 100 žáků a snížení kapacity školního klubu na 60 žáků.
15. RO schválila smlouvu o dílo s firmou R P Projekt statika na
zpracování projektové dokumentace „Stavební úpravy pro
změnu využití objektu v areálu sběrného dvora v Rychalticích“ za 214 000 Kč bez DPH.
16. RO schválila smlouvy o poskytnutí následujících darů
a dotací:
- Myslivecký spolek Hukvaldy – dar ve výši 10 000 Kč

8. RO schválila pojistnou smlouvu na pojištění auta pro pracovníky obce Renault Trafic se společností Česká podnikatelská
pojišťovna za roční pojistné 10 697 Kč.
9.

- Český svaz včelařů Rychaltice – dar ve výši 5 000 Kč
- Růžové tlapičky – futsalový tým – dar ve výši 20 000 Kč

RO schválila poskytnutí dotace na terénní služby ve výši
40 000 Kč Charitě Frenštát pod Radhoštěm a dar ve výši
15 000 Kč společnosti Podané ruce z Frýdku-Místku.

- Sarkander – spolek dětí a mládeže – dar podle počtu dětí
– 8 750 Kč pro 25 dětí

10. RO schválila podání žádosti o dotaci z výzvy vyhlášené MAS
Pobeskydí – OPŽP – intravilány a veřejná prostranství na
výsadbu nových stromů v obci Hukvaldy. Pro tuto dotaci
bude aktualizována a dopracována dokumentace ke kácení
a výsadbě stromů v obci Hukvaldy Ing. Ivanem Tachezym
z Ostravy.

- Junák – Český skaut – dar podle počtu dětí ve výši – 7 000 Kč
pro 20 dětí

11. RO schválila poskytnutí finančního příspěvku formou daru
na vydání knihy Slezské rebelie na hukvaldském panství roku
1695 ve výši 10 000 Kč.

- Integrované centrum Žirafa – dar ve výši 1 000 Kč

- Radka Březinová - dar ve výši 10 000 Kč
- Markéta Giergielová – dar ve výši 10 000 Kč
- Záchranná stanice Bartošovice – dar ve výši 3 000 Kč
17. RO schválila na základě zprávy o posouzení a hodnocení
nabídek na realizaci veřejné zakázky na vybudování „WC
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na parkovišti na Hukvaldech“ nabídku firmy ELIN servis
z Ostravy za částku 1 138 784,38 Kč se kterou pak následně
uzavřela smlouvu o dílo.
18. RO schválila nabídku Ing. Tomáše Rybky z Frýdku-Místku
výkonem stavebního dozoru na tuto akci za částku 400 Kč/
hod.
19. RO schválila na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na realizaci zakázky „Most ev.č. HU-m-11 přes řeku
Ondřejnici v obci Hukvaldy (u lakovny č.p. 97) nabídku firmy
Stavby a statika z Třince za částku 2 161 916,46 Kč bez DPH
a následně schválila s touto firmou smlouvu o dílo.
20. RO schválila nabídku Ing. Libora Hlisnikovského z Ostravy výkonem stavebního dozoru na tuto akci za částku
450 Kč/hod + 450 Kč za dopravu tam a zpět a Ing. Jaromíra
Dybala z Valašského Meziříčí výkonem autorského dozoru
za částku 2 185 Kč/ jeden dozor včetně dopravy a 450 Kč
/hod. Za práci v kanceláři. Ceny jsou bez DPH.
21. RO projednala cenové nabídky na tisk mimořádného vydání
Hukvaldského občasníku věnovanému 100 let výročí založení
republiky a jako cenově nejvhodnější vybrala nabídku firmy
Moravapress z Ostravy za částku 61 450Kč bez DPH.

24. RO projednala a navrhla zastupitelstvu obce Hukvaldy
projednat žádost Povodí Odry o změnu vlastnických vztahů
k pozemkům, které tvoří koryto vodního toku Ondřejnice. Povodí Odry je správcem vodního toku a stará se
o oboustrannou úpravu koryta, údržbu travních porostů
a tím zajišťuje plynulý průtok vody. Tuto práci provádějí na
některých úsecích jen jako správci toku, ale ne jako vlastníci pozemku. Předmětem žádosti je převod pozemků pod
korytem vodního toku na stát a tím by získali právo hospodařit na těchto pozemcích, a také provádět údržbu stávající
úpravy koryta a údržbu vegetace.
25. RO schválila dodatek ke smlouvě o dílo na zhotovení
pumptrackové dráhy s firmou Ing. Roman Kaločay – Bikeing
z Kolačna za částku 2 250 EUR na dokončovací práce na díle.
26. RO schválila cenovou nabídku na výměnu skel a těsnění oken
v 1. patře Domu s pečovatelskou službou od firmy Český
servis oken a dveří z Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi
za částku 212 045 Kč včetně DPH: Tato firma prováděla
v loňském roce výměnu v přízemí této budovy.

22. RO schválila vyhotovení zařízení po posuv katafalku ve
smuteční obřadní síni v Rychalticích za částku 30 000 Kč.

27. RO schválila a posoudila vývoj nabídek na dodávky elektřiny
a plynu od firmy a Ampermarket a schválila cenovou nabídky
na dodávku elektřiny a na dodávku plynu od 1.1.2020 do
31.12.2021.

23. RO schválila umožnění natáčení divadelní hry „Smíření“
Českou televizí – televizním studiem Ostrava v rychaltickém
dvoře. Představení se bude natáčet v srpnu 2019.

Ivana Hrčková, místostarostka

INVESTIČNÍ AKCE
SOCHA SVATÉHO FLORIÁNA NA HUKVALDSKÉM
PODZÁMČÍ.
Obec Hukvaldy, zejména „podhradí“ bylo vystavěno
převážně pro potřeby hukvaldského panství, které bylo v moci
olomouckých biskupů a později arcibiskupů. V tu dobu bylo
vystavěno i množství soch, křížů a kaplí, které se dochovaly do
dnešní doby a zdobí hukvaldské podzámčí a také lemují cesty
nejen podél „podhradí“, ale na celém území obce.
Obec Hukvaldy v minulých letech nechala postupně opravit
více než deset drobných sakrálních staveb, křížů a kapličky,
které jsou v jejím majetku.
Na hukvaldském podzámčí zůstaly doposud neopravené dvě
sochy, kulturní památky, sochy svatého Jana Nepomuckého
a svatého Floriána, které byly ve velmi špatném stavu. Restaurování obou plastik bylo nutné, aby se zabránilo nevratným
škodlivým procesům a tím se zabránilo budoucím škodám na
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masívními volutovými křídly. Na bocích volutových křídel je
provedený rostlinný reliéf, rostlinná a mušlová girlanda, na
přední straně je proplétající se stylizované listoví a rozviliny
tvořící rokajovou kartuš. Zadní stana podstavce je bez zdobení.
Ve spodní části je umístěn kvadratický sokl s jednoduchým
horním profilem s prolamovanými rohy, ve spodní části rozšířený a částečně zapuštěný v druhotné nalité betonové podestě.
Materiálem sochy a jejích architektonických částí je hrubozrnný křemičitý pískovec světle béžových lomů okolo hradu
Hukvaldy.
Socha se za dohledu památkové péče začala restaurovat na
podzim loňského roku a začátkem června se vrátila i s podstavcem na své místo naproti budově obecního úřadu.
Práce prováděla odborná firma MgA. Jakuba Gajdy, akademického sochaře a restaurátora z Ostravy za částku 230 000 Kč
včetně DPH.

obou těchto významných památkách, které jsou součástí
souboru kulturních památek a jejich dochovaného historického
prostředí nacházejících se na území ochranného pásma pro
historické jádro sídelního vesnického útvaru Hukvaldy
a současně na území ochranného pásma Hukvaldy – hrad, které
patří mezi významné památky nejen Moravskoslezského kraje,
ale i celé České republiky.

Věřím, že se podaří v rozpočtu obce pro příští rok najít další
finanční prostředky na opravu sochy svatého Jana Nepomuckého a brzy budou veřejné prostranství hukvaldského podzámčí
zdobit k naší radosti sochy obě.

V minulých letech jsme se dvakrát snažili o získání dotace
z Moravskoslezského kraje na opravu obou soch zároveň, kdy
jsme byli pokaždé zařazeni mezi náhradníky. Nakonec se zastupitelstvo obce při sestavování rozpočtu rozhodlo, že se sochy
opraví postupně a z vlastních zdrojů.
První na řadu přišla socha svatého Floriána, která byla
v horším stavu. Práce na opravě byly navrženy restaurátorem
MgA. Jakubem Gajdou, který zohlednil havarijní stav památky
v souladu s požadavky státní památkové péče a do návrhu restaurování navrhl ověřené postupy restaurování sochařských děl.
Socha svatého Floriána je v mírně podživotní velikosti
(odhadem 165 cm) a představuje stojící sochu světce, která se
opírá o praporec, jemuž chybí kovaná špice – hrot kopí. Světec
je oděn do zbroje a krátké vojenské suknice, lýtka má kryté zbroji
a na nohou má sandály. Postava levou rukou objímá praporec,
hlava je ve výrazném pohybu otočena doprava a je krytá helmicí
s členěným chocholem. Levá ruka je mírně prohnuta a směřuje
k pasu, kde přidržuje vědro s vytékající vodou, která směřuje na
hořící stavení umístěné na spodní plintě vedle pravé nohy. Pod
sochou je masívní římsa s prolamovanými rohy, která dosedá
na masívní podstavec tvořený monolitickou středovou částí
k níž přiléhají po stranách boční části podstavce tvořeny
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Ivana Hrčková, místostarostka

OPRAVA STŘECHY NA HASIČSKÉ ZBROJNICI NA
HUKVALDECH.
V letošním roce pokračovaly další práce na opravě hasičské
zbrojnice na Hukvaldech. Pro připomenutí, za poslední roky
byly vyměněny dveře, velká garážová vrata, okna obou částech
budovy, nové vnitřní omítky ve věži, krásné a hlavně bezpečné
schodiště na půdu, které se využívá hlavně při vynášení hadic,
opravena byla podlaha v garáži, bylo také v ybudováno

ROUBENÁ CHALUPA NA PODOBOŘÍ, EV. Č. 113
Obec Hukvaldy v roce 2018 zakoupila od původního majitele
pana Nikla roubenou chaloupku na Podoboří s evidenčním
číslem 113 nedaleko Památníku Leoše
Janáčka, která je významným dokladem
historického vývoje a lidové zástavby
hukvaldského podhradí. Od roku 1958 je
také chráněna zákonem jako kulturní
památka (památková ochrana 15268/8711 Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek České
republiky).

prostranství před budovou, zastřešení vchodu a letos přišla na
řadu oprava střechy, přes kterou zatékalo na půdu. Práce prováděla firma EWEREST z Palkovic za částku 129 577 Kč bez DPH.
Naštěstí se oprava podařila ještě před květnovými dešti, zbývá
ještě natřít střechu na věžičce za částku 18 510 Kč bez DPH,
natírání by mělo být provedeno během letních měsíců.
Ivana Hrčková, místostarostka

Jedná se o roubený venkovský dům trojité dispozice završený
sedlovou střechou s podlomenicí. Dům postavil v roce 1783 Jan
Olšovský, po něm se stal jeho majitelem jeho syn, kterým byl
dům zřejmě v 1. třetině 19. století dále
upraven a který stavení v roce 1855 prodal
Janu Niklovi. Dalšími vlastníky pak byli jeho
potomci. Původně měl domek přiděleno
popisné číslo 78. Dřevěnka byla poté v 80.
letech 20. století rekolaudována na rekreační
chatu s evidenčním číslem 0113 a popisné číslo 78 bylo v roce
1989 uděleno novostavbě rodinného domku na Mlýnské straně.
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V letošním roce začala rekonstrukce tohoto domu, která
bude probíhat na etapy. Na první fázi přestavby, která bude stát
714 720,- Kč, jsme získali dotaci ve výši 350 000,- Kč z havarijního programu Ministerstva kultury České republiky. Práce

probíhají pod dozorem Národního památkového ústavu ČR
v Ostravě a musí se dodržet postupy ze Závazného stanoviska
vydaného magistrátem města Frýdku-Místku).

REKONSTRUKCE ZÁCHODŮ V AREÁLU HOSPŮDKY
NA KOUPALIŠTI

zásobníky na ručníky, průtokové ohřívače vody, vysoušeče
rukou, zásobníků na toaletní papír i papírové ručníky, odpadkové koše.

V lednu začala oprava záchodů vedle Hospůdky Na Koupališti. Důvodem byl zcela nevyhovující stav těchto záchodků,
které využívají zejména návštěvníci hospůdky. Budou je ale také
využívat návštěvníci postupně budovaných sportovních prvků
v celém areálu.
Práce spočívaly ve vybourání příček, osekání omítek,
demontáži betonových podlah a vybudování nových podlah,
vyzdění nových příček, přičemž vznikl i nový prostor pro dosud
chybějící sprchu. Dále došlo k výměně oken, vnitřních i vnějších
dveří, zhotovení nových dřevěných přepážek mezi záchody. Byla
provedena demolice střešní konstrukce a zhotovena nová, včetně
zateplení, a zhotovena nová střecha.

Ivana Hrčková, místostarostka

Byla také provedena celková oprava střechy, kterou poničil
krátce po dokončení při velké vichřici pád stromu. Naštěstí byly
díky pojistce náklady na novou opravu ve výši 74 367 Kč se
spoluúčastí obce 1 000 Kč zcela proplaceny pojišťovnou.
Součástí opravy bylo provedení nové elektroinstalace včetně
revize.
Celkové náklady včetně prací, materiálu a vybavení byly ve
výši 858 745 Kč, zbývá už jen dokončit terénní úpravy v okolí.
Hospůdka i její hosté a návštěvníci celého areálu určitě
vylepšení těchto záchodů ocení.

Zároveň byly položeny nové obklady a dlažba, instalovány
záchodové mísy, umývadla včetně všeho příslušenství, jako jsou

–9–

Ivana Hrčková, místostarostka

OPRAVA ZÍDKY MEZI RODNÝM DOMEM
LEOŠE JANÁČKA NA HUKVALDECH A DOMEM Č.P. 39
Do rozpočtu letošního roku byla také naplánována oprava
části kamenné zdi mezi dvorkem rodného domu Leoše Janáčka
na Hukvaldech a zahradou pana Jaroslava Pustějovského, která
byla v havarijním stavu, popraskaná, pojivo kamenů už neplnilo
svou funkci. Tato vysoká zeď tvoří oporu dvorku za budovou.
Práce spočívaly v rozebrání staré zdi, vyzdívky nové zdi včetně
výměny kamenů, vyspárování, vykopání základů pod terén,
zajištění odvodnění. V průběhu prací došlo k vícepracem, takže
původní cena 240 064 Kč s DPH byla navýšena o 20 570 Kč
s DPH.
Zakázku realizovala firma J D stavební práce z Kopřivnice
– Mniší, která v loňském roce opravovala zídku u oborní brány.
Ivana Hrčková, místostarostka obce

ROZŠÍŘENÍ OSVĚTLENÍ V RYCHALTICÍCH
V loňském roce jsme zakoupili čtyři solární lampy, které
jsme nechali umístit k oběma autobusovým zastávkám Krnalovice na obslužné komunikaci vedoucí podél dálnice a z každé
strany podjezdu. Tato svítidla jsme zvolili z důvodu nemožnosti
vybudování klasického veřejného osvětlení v této lokalitě.
Solární lampy se i přes počáteční nedůvěru osvědčily, s výjimkou
několika zimních dní se baterie stíhají dobít. Proto jsme
v letošním roce zakoupili další čtyři lampy, které jsme nechali
umístit podél silnice vedoucí do Krnalovic.
Celková cena za čtyři lampy včetně instalace, kterou prováděla opět firma JD Rozhlasy z Vigantic byla za 120 008,- Kč
včetně DPH.
Ivana Hrčková, místostarostka
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ODPADY
KERAMICKÁ POPELNICE A JAK NAKLÁDAT S ODPADY

řada sběrných míst každý týden proměňuje ve skládky. Přitom
tato místa jsou určena k třídění papíru, plastu, skla, biologického
odpadu, kovu, na použitý potravinářský olej a na textil.
Dvakrát ročně na jaře a na podzim zajišťujeme sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
Ve čtvrtek 30. května 2019 jsme se s panem starostou Luďkem
Bujnoškem zúčastnili slavnostní akce, na které jsme získali krásné
ocenění - 2. místo v soutěži o Keramickou popelnici za rok 2018
v kategorii obcí do 2 500 obyvatel a s tím spojenou odměnu ve
výši 30 000 Kč od Moravskoslezského kraje za množství vytříděného odpadu.
Poděkování patří především občanům, kterým není lhostejné
životní prostředí a pořádek v naší obci. Velké poděkování také
patří našim pracovníkům rychlé roty, Luďkovi Boháčovi, Pavlu
Vávrovi, Radku Holečkovi, Vašku Mužnému i paní Heleně Šlosarové, kteří mají velkou zásluhu na úklidu celé obce, okolo kontejnerů na tříděný odpad, odpadkových košů, bioodpadu, popelnic
a likvidaci černých skládek. Věřte, že občas to vůbec není jednoduché udržet pořádek i přes pravidelný úklid a objíždění všech
stanovišť.
Obec má uzavřenou smlouvu o odvozu komunálního, tříděného i biologického odpadu s firmou Frýdecká skládka, další
smlouvy o likvidaci vysloužilých elektrospotřebičů s firmami
Elektrowin, Asekol a Ekolamp. Množství tříděného odpadu pak
sleduje firma EKO-KOM, od které pak získáváme zpětnou
odměnu.
O množství vytříděného odpadu a odměnách jsem psala už
v minulém čísle občasníku, ale ráda bych připomněla, jakým
způsobem se v naší obci odpady likvidují.
Možná se bude zdát, že tyto informace se pořád opakují a že
systém nakládání s odpady už máte zažitý, ale je zajímavé, že se

I přesto se na sběrných místech v průběhu roku nacházejí
skládky nábytku, zrcadel, železa, dřeva, stavebního materiálu
i komunálního odpadu.
Přitom to nechce tak moc, jen trochu soudnosti a ohleduplnosti ke svému okolí. Převážná většina obyvatel obce i chatařů
chce mít vše kolem svého domu či chaty uklizené, načančané, ale
veřejná prostranství jsou některým lidem zcela lhostejná
a ukradená. Naštěstí je takových lidí méně, neboť většina obyvatel
je skutečně zodpovědná.
Podle mnohých lze toto zdůvodnit zejména blahobytem
a tím zvýšenou spotřebou čehokoliv a s tím související zvýšenou
produkcí odpadů.
V roce 2018 jsme vyprodukovali 474,54 tun směsného komunálního odpadu, v roce 2017 to bylo více - 474,54 tun, z toho
vyplývá, že i přes narůstající počet obyvatel klesá množství komunálního odpadu a zlepšuje se množství vytříděného odpadu.
KAM TEDY S ODPADY A KDY JSOU ODVÁŽENY?
Směsný komunální odpad z popelnic se vyváží každý druhý
týden (termíny jsou uvedeny v kalendáři a aktualizovány na
webových stránkách obce):
Sklo – jedenkrát měsíčně (nepatří zde keramika, zrcadla,
porcelán, drátěné sklo, autosklo)
Papír – celoročně každé dva týdny (nepaří zde dětské pleny,
mastný, mokrý, uhlový a znečištěný papír)
Plasty – celoročně každý týden ve středu (nepatří zde obaly
od chemikálií a barev, novodurové trubky, podlahové krytiny)
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Kontejnery na tyto tři komodity jsou umístěny na všech
15 stanovištích po obci a jsou vyváženy Frýdeckou skládkou.
DÁLE TŘÍDÍME:
Kovy – nádoby o objemu 1 100 l se vyváží dle vytíženosti
(nepatří do nich obaly od barev, tlakové nádoby – laky na vlasy,
šlehačky, obaly od montážních pěn) a jsou umístěny v Drážkách
na Dolním Sklenově, na parkovišti naproti fotbalového hřiště,
v Rychalticích pod kostelem a u hasičárny.
Biologicky rozložitelný odpad – tráva a listí - podle naplněnosti (dva kontejnery o objemu 10 m3 jsou umístěny v Drážkách
na Dolním Sklenově a v u zemědělského družstva v Rychalticích,
které opět vyváží Frýdecká skládka) a zároveň jsme v minulých
letech rozdali našim občanům a chatařům 750 kompostérů
Tuky a jedlé oleje – odvážejí se podle naplněnosti, odevzdávejte je prosím v uzavřených PET lahvích do zelených popelnic,
které jsou umístěny v Drážkách na Dolním Sklenově, na parkovišti naproti fotbalového hřiště, v Rychalticích pod kostelem
a u hasičárny a v Krnalovicích)

Textil – vyváží dvakrát měsíčně firma Textil Eco - (speciální
kontejnery umístěné v Drážkách na Dolním Sklenově, na parkovišti naproti fotbalového hřiště, v Rychalticích pod kostelem
a u hasičárny).
Kromě těchto vypsaných odpadů mají naši občané možnost
odevzdat také vysloužilá elektrozařízení na obecním úřadě na
Hukvaldech vždy v pracovní době. Letáček s tím, co vše zde
můžete odevzdat je k dispozici u Pavly Kovalové na obecním
úřadě.
Ostatní odpady, jako je např. stavební suť, si občané i chataři
musí zajistit sami na k tomu určených skládkách (Frýdek-Místek
nebo Staříč), tato služba je zpoplatněná.
Pokud máte někdy problém a nevíte, jak s nějakým
odpadem naložit, raději zavolejte na obecní úřad, kde vám
poradíme. Vše je jen na domluvě a určitě je to lepší, než
vytvářet černé skládky a nebo když jste pak nachytáni a nutíme
vás odpad odvézt zpět domů.
Ivana Hrčková, místostarostka

Obec Hukvaldy
00297194

318,456 tun
6 655 400 MJ
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PROBĚHLA AKCE UKLIĎME HUKVALDY
jsme vskutku zaplnili vrchovatě. Navíc
v několika místech obce ještě zůstalo pár
pytlů s odpadem. Vzhledem k velkému
množství odpadků jsme je netřídili.
Provedli jsme také úklid lesíků kolem
Hospůdky Na Koupališti. Po skončení
brigády následovalo občerstvení ve formě
opékaných párků a bečky piva. Všechen
odpad byl následující pondělí odvezen na
skládku.

V sobotu 6. dubna 2019 proběhla jako
každý rok akce Ukliďme Hukvaldy, která
se koná v rámci celorepublikové akce
Ukliďme Česko. Organizátorem úklidu
byla obec, která se postarala také o propagaci. Díky tomu se do akce zapojili mimo
jiné členové TJ Sokol Hukvaldy, turisti,
fotbalisti, hasiči, myslivci, obě skupinky
skautů i další skupinka dobrovolníků
z Krnalovic a Hukvald. Celkový počet
zúčastněných dobrovolníků byl asi 80,
z toho zhruba 35 dětí.
Sraz jsme měli na několika různých
místech. Předem jsme si rozdělili úseky,
které jsme prošli. Můžeme říct, že díky
velkému počtu dobrovolníků jsme zvládli
projít a uklidit značnou část obce. K největším úlovkům patřily dvě černé skládky.
Jednu z nich – pod chatovištěm – jsme
zvládli vyčistit celou. Druhou černou skládku – ve svahu nad
koupalištěm – jsme vysbírali jen z malé části, neboť už nám
nezbývala kapacita. Odpad jsme ukládali do pytlů a pak do
velké vlečky, kterou nechala přistavit obec. A tuto vlečku

Velký dík patří všem dobrovolníků,
kteří se připojili, a také obci Hukvaldy za
štědrou podporu úklidu tím, že akci zorganizovala, poskytla pytle na odpad, zajistila svoz
posbíraných plných pytlů z různých stanovišť
a závěrem odvoz odpadů na Frýdeckou
skládku a také se postarala po akci o občerstvení. Věříme, že příští rok proběhne další
úklidová akce a opět v hojném počtu dobrovolníků. Námětem může být mimo jiné vyčištění černé skládky
ve svahu nad koupalištěm.
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Pavel Bělunek
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AUTOBUSEM S KARTOU ODIS
Soukromý dopravce ČSAD Frýdek-Místek, který zajišťuje
městskou hromadnou dopravu ve Frýdku-Místku, přechází na
centrální přepravní systém Moravskoslezského kraje, pro který
bude zajišťovat přepravu meziměstskou. A protože krajský koordinátor dopravy v rámci integrace dopravy v Moravskoslezském
kraji nově připouští pouze odbavování čipovou kartou ODIS nebo
bankovní kartou, mění ČSAD Frýdek-Místek ve svých autobusech
odbavovací zařízení. Cestující si tak musí vyřídit kartu novou,
takzvanou ODISku. Ta už je nyní nutná pro odbavení v příměstských (krajských) autobusech.
Odbavovací zařízení, která se používají v rámci Moravskoslezského kraje a která jsou instalována také do autobusů provozovaných společností ČSAD Frýdek-Místek, již nepřečtou starší
typy čipových karet (tj. karty s černým, modrým a žlutým
podkladem; tyto jsou již neplatné).
Karta na MHD zdarma (zelená) bude v autobusech MHD
fungovat do prosince 2019, poté již odbavovací zařízení kartu
nepřečte.

•

vyplněnou Žádost o vydání ODISKY (lze vyzvednout na místě
nebo stáhnout z webu ČSAD https://www.3csad.cz/ media/
files/45/file/fm-zadost-o-v ydani-odisky.pdf spolu se
Souhlasem se zpracováním osobních údajů https://
www.3csad.cz/media/files/41/file/fm- -souhlas-se-zpracovanim-osobnichudaju.pdf).

•

fotografii o rozměrech 35x45mm

•

průkaz totožnosti – OP

•

při převzetí nové karty ODIS předložíte také dosud užívanou
kartu na MHD zdarma (zelenou)

•

roční kupón na MHD zdarma bude přehrán na kartu ODIS
Příklad 2
Jsem již držitelem karty ODIS, MHD zdarma jsem zatím
nevyužíval, ale mám o to zájem.

•

je nutné vyřídit si potvrzení o bezdlužnosti vůči městu

•

Ovšem už od 1. 9. 2019 nebude možné na tuto kartu nahrát
roční kupón na MHD zdarma – to bude možné pouze na ODISku.

potvrzení vydává na počkání magistrát, ulice Radniční 1148,
Frýdek

•

S ODISkou jsou vybrané druhy jízdného levnější a pro cestování v rámci Integrovaného systému Moravskoslezského kraje
bude stačit jeden typ čipové karty (stejně jako při přestupování z
městského na příměstský autobus).

k vystavení potvrzení je nutné předložit průkaz totožnosti
(OP, pas), za nezletilé děti vyřizují potvrzení o bezdlužnosti
rodiče a na magistrátu předkládají rodný list dítěte nebo jeho
kartičku zdravotní pojišťovny

•

vystavené potvrzení o bezdlužnosti následně předložíte
v přepravní kanceláři na autobusovém nádraží, kde bude na
kartu ODIS nahrán roční kupón na MHD zdarma v rámci
MHD Frýdek-Místek (bezdlužnost lze doložit až při vyzvednutí ODIS karty)

•

v případě zájmu lze nahrát také finanční hotovost do tzv.
elektronické peněženky (v rámci ODIS lze použít pro platbu
v příměstských autobusech nebo platbu vlakové jízdenky)

Na ODISku lze nahrát roční kupón na MHD zdarma, dlouhodobé časové jízdenky, ale taky vložit hotovost a používat ji jako
elektronickou peněženku, a uplatňovat tak levnější jízdné v regionálních autobusech i vlacích. Na ODISku lze v některých železničních stanicích nahrát také Kartu ČD, a využít ji tak pro levnější
cestování všemi vlaky Českých drah. Více o výhodách karty ODIS
na https://www.kodis.cz/cz/dopravni-infocentra/odiska/.
JAK NA TO?

Nejsem držitelem žádné karty, chci si vyřídit kartu ODIS
a využívat možnost MHD zdarma ve F-M.

Kdo karty mění? Společnost ČSAD Frýdek-Místek a.s.
Kde? V přepravní kanceláři na autobusovém nádraží ve
Frýdku, na ulici Na Poříčí.

•

vyplněnou Žádost o vydání ODISky a Souhlas se zpracováním osobních údajů (lze vyzvednout na místě nebo
stáhnout z webu ČSAD – viz příklad 1).

•

fotografii o rozměrech 35x45mm,

•

průkaz totožnosti, v případě studentů doklad prokazující
studium

•

potvrzení o bezdlužnosti vůči městu – viz příklad 2

Kdy? V pracovní dny od 6 do 18 hodin, v sobotu od 6 do
11.30 hodin.
Musím něco zaplatit? Jednorázový poplatek 130Kč.
CO MÍT S SEBOU?
Příklad 1
Měním kartu na MHD zdarma za ODISku:
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hromadné dopravě i v příměstské autobusové dopravě, a využít
tak výhod městského tarifu i tarifu ODIS.

JAK DLOUHO BUDE VYŘÍZENÍ ODISKY TRVAT?
Doba pro vydání ODISky je 21 dnů.
Od 10. 12. 2019 bude možné cestovat v autobusech ČSAD
Frýdek-Místek a.s. pouze s čipovou kartou ODIS.
Z výše uvedeného vyplývá, že pro cestující je nejvýhodnější
co nejdříve přejít na čipovou kartu splňující standardy čipové
karty ODIS, neboť tuto čipovou kartu mohou použít v městské

Přepravní a tarifní podmínky společnosti ČSAD pro MHD ve
Frýdku-Místku na https://www.3csad.cz/media/ files/50/file/
prepravnipodminky-1-10-2018.pdf
Zdroj: internetové stránky
Statutárního města Frýdku-Místku, sekce – občan

SMS INFOKANÁL
Po roce používání je zaregistrováno 150 uživatelů. Na základě
zkušeností chci odpovědět na několik nejčastějších dotazů:
Zaregistroval jsem se, ale žádné zprávy mi nechodí. / Proč
mi místo SMS chodí zprávy na e-mail? Při registraci je potřeba
vložit telefonní číslo, volitelně i e-mailovou adresa. V tomto případě
jsou zprávy doručovány na zadanou e-mailovou adresu. Pokud Vám
tedy SMS nechodí, zkuste zkontrolovat svou e-mailovou schránku,
zprávy mohou být např. ve složce „Hromadné“, nebo „Spam“.

Je důležité si uvědomit, že doručování zpráv na e-mail je
vhodné zejména pokud máte příjem e-mailů nastaven v telefonu
a tento je trvale připojen na internet. V případě, že se do e-mailové
schránky přihlašujete pouze příležitostně, může se stát, že si
zprávy přečtete až v době, kdy už nebudou aktuální.
POKUD JSTE SE JEŠTĚ NEZAREGISTROVALI, MŮŽETE
TAK PROVÉST JEDNÍM Z NÁSLEDUJÍCÍCH ZPŮSOBŮ:
1. Registrace online

Můžu si vybrat jestli chci dostávat SMS, nebo e-maily?
Volba způsobu doručování zpráv je závislá na tom, jestli je vyplněna
e-mailová adresa. Pokud adresu zadáte, bude použita. V opačném
případě se pro doručení použije telefonní číslo, bude odeslána SMS.
Zprávy mi chodily na e-mail, najednou začaly chodit SMS.
V každé odeslané e-mailové zprávě je odkaz pro odhlášení odběru
zpráv touto formou. Pokud na odkaz kliknete, dojde ke smazání
e-mailové adresy a další zprávy budou doručovány na telefonní číslo
ve formě SMS.
Jak můžu doplnit svou e-mailovou adresu? Postup je stejný
jako při online registraci, kliknete na odkaz na stránkách
www.hukvaldy.eu, vložíte své telefonní číslo a ověřovací kód. Dále
se zobrazí Vaše uložené údaje, ty můžete upravit, zde také vložíte
svou e-mailovou adresu.

Pomocí webového formuláře na webových stránkách obce,
hledejte tento obrázek na úvodní straně webu.
Adresa pro online registraci je www.infokanal.cz/cweb/reg/
HUKVALDY
Pomocí registračního online formuláře můžete svou registraci
později upravit nebo registraci zrušit.
2. Registrace pomocí SMS
SMS napište ve tvaru dle Vašeho bydliště:

REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraHUKVALDYmezera CISLOPOPISNE
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraDOLNImezeraSKLENOVmezera CISLOPOPISNE
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraHORNImezeraSKLENOVmezeraCISLOPOPISNE
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraRYCHALTICEmezera CISLOPOPISNE
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraKRNALOVICEmezeraCISLOPOPISNE
Pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID
Pokud chcete dostávat i komerční sdělení, přidejte na konec zprávy T1
Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy.
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SMS odešlete na číslo SMS InfoKanálu:

558 699 213

Příklad:
REGISTRUJmezeraJANmezeraNOVÁKmezeraHUKVALDYmezera5mezeraEVIDmezeraT1
Zasláním registrační SMS dáváte:
Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce
a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.
Registraci lze zrušit zasláním SMS ve TVARU: ODREGISTRUJ na: 558 699213
3. Registrace vyplněním formuláře

FORMULÁŘ K PÍSEMNÉMU PŘIHLÁŠENÍ ODBĚRU SMS INFOKANÁLU OBCE HUKVALDY.
ODEVZDEJTE NA OÚ!
Telefonní číslo

+420

Jméno a Příjmení

Adresa

Email (není povinný)

Komerční sdělení

Mám zájem o zasílání informací o prodeji např. chovné drůbeže, ovocných
stromků apod.

ANO – NE

…………………………..……………………………………
Datum a vlastnoruční podpis
Vaše číslo bude zařazeno k odběru SMS do týdne od odevzdání písemného formuláře.
Svým podpisem dáváte: Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů
za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.
– 17 –
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SEČENÍ TRÁVY A HLUK V NEDĚLI.
JAKO KAŽDOROČNĚ ŽÁDÁME OBČANY, ABY OMEZILI POUŽÍVÁNÍ HLUČNÝCH STROJŮ - SEKAČKY
NA TRÁVU, KŘOVINOŘEZY, MOTOROVÉ PILY, DRTIČE VĚTVÍ, KOMPRESORY, CIRKULÁRKY, SBÍJEČKY,
BOURACÍ KLADIVA, ATD. POUZE NA PRACOVNÍ DNY A SOBOTU.
PROSÍM, UVĚDOMTE SI, ŽE POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO HLUČNÝCH ZAŘÍZENÍ V NEDĚLI RUŠÍTE SVÉ OKOLÍ.
Ivana Hrčková, místostarostka

ŠKOLA
NÁVŠTĚVA POSLANECKÉ SNĚMOVNY ČR
Díky naší paní ředitelce si mohli osmáci na výletě v Praze
prohlédnout prostory Poslanecké sněmovny, vyslechnout
povídání poslance pana Jakuba Jandy, potkat bývalou ministryni
školství paní Kateřinu Valachovou a na galerii sledovat jednání
našeho parlamentu. Někteří si také vyzkoušeli, jaké to je stát
u pultu v místnosti pro novináře a televizní štáby, kde probíhají
tisková prohlášení. Všechno to byl velice zajímavý a silný zážitek,
nacházet se v místech, která vidíme v televizi, nebo potkat lidi,
jejichž obličeje známe pouze z obrazovky.
Pan poslanec Janda s námi mluvil zhruba 10 minut, popisoval
nám, jak probíhá projednávání jednotlivých návrhů zákonů, jejich
čtení a postupné schvalování či neschválení. Prozradil nám, že
má rodinu ve Frenštátě, odkud jezdí každé úterý autem do
Studénky a pak vlakem do Prahy. Opačný směr cesty pak absolvuje v pátek. Při jednání Parlamentu si mnozí osmáci uvědomili,
že když mluví jeden, tak není slušné ho svým povídáním rušit.
A to jsou páni poslanci a paní poslankyně dospělí lidé!
Za tuto velikou a obohacující příležitost Vám paní ředitelko
mockrát děkujeme.

Osmáci ZŠ Leoše Janáčka Hukvaldy

Děkuji panu Mgr. Lukáši Seibertovi za zprostředkování
kontaktu s panem poslancem Jakubem Jandou. Jsem velmi ráda,
že návštěva ve sněmovně byla pro žáky přínosem.
Alena Lévová, ředitelka školy
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ŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ AKCE
Školní i mimoškolní akce v souladu s Rámcovým vzdělávacím plánem pro základní
školy a školním vzdělávacím programem „Držím se kořenů života rostu“.
POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ – EXKURZE DO
FIRMY MARLENKA – POHLED ŽÁKŮ

2. Co Ti při ochutnávce chutnalo – nechutnalo?
Nějak moc mi výrobky z ochutnávky nechutnaly, ale chutnala mi
klasická Marlenka.

Konečně jsme se dočkali
Ve středu 22. května 2019 se žáci 9. ročníku zúčastnili dlouho
očekávané exkurze do firmy MARLENKA ve Frýdku-Místku.

Chutnalo mi vše.
Chutnal mi snack Marlenka.

Na exkurzi se návštěvníci nejprve dozvědí o historii firmy,
ochutnají vzorky výrobků, pomocí proskleného návštěvního
tunelu vidí přímo do výrobny a nakonec mají možnost si zakoupit
výrobky za zvýhodněnou cenu.
Po exkurzi žáci odpověděli na tři otázky. Vy tak máte možnost
ve zkratce získat cenné informace o zážitcích z exkurze a pohledy
žáků na práci v této firmě.

Nejvíce mi chutnala kakaová Marlenka, ale nechutnala mi
meruňková (novinka).
Nejvíce mi chutnala roláda s malinami.
Výrobky byly chutné.
3. Chtěl(a) bys pracovat v Marlence?

1. Co se Ti na exkurzi líbilo – nelíbilo?

Nechtěl, nevydržel bych tam.
Nejspíše ne, protože by mě z toho bolela záda.

Velice mě zaujaly zajímavé informace o firmě Marlenka.
Líbilo se mi, jaké firma udělala od počátku svého založení do
současnosti veliké pokroky.
Líbil se mi vzhled budovy firmy a zajímavé informace
o Arménii.
Nejvíce se mi líbila ochutnávka výrobků.
Líbilo se mi, jak bylo všude čistě a hezky uklizeno, všechno skvěle
zorganizováno.
Moc se mi líbila automatizace celé výroby.
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Klidně bych tam pracoval, ale asi to není práce mých snů.
Nechtěla bych tam pracovat, protože mám sen pracovat se
zvířaty.
Chtěl, protože je tam možné jíst Marlenku zadarmo.
V Marlence bych pracovat chtěla, ale asi jen na brigádě nebo
jen chvíli.
Nechtěla bych tam pracovat, protože je to dost náročná práce.
							
Hana Piskořová, třídní učitelka 7. roč.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ V ÝCHOVA - SPOLEČNÉ
VZDĚLÁVÁNÍ (INKLUZE) – LIDÉ S HANDICAPEM FANDÍME PARA HOKEJI
Všichni víme, co je to fotbal, hokej a florbal. Ale para hokej?
To jsme ještě donedávna neznali. Změnil to poslední dubnový
den. Společně s žáky sedmého a devátého ročníku jsme měli
možnost fandit v Ostravar aréně hráčům Švédska a Japonska.
Utkání mistrovství světa zakončily až samostatné nájezdy, které
rozhodly o výhře Švédska 2:1.

Para hokej je sport pro handicapované lidi, hraje se na speciálně upravených saních. Ty tvoří sedák, ocelový rám a dva nože.
Hráči se pohybují pomocí dvou krátkých hokejek s ocelovými
hroty, zároveň jimi ovládají puk. Je to velmi fyzicky náročné.
Uvedené mistrovství se po deseti letech vrátilo do Ostravy,
zúčastnilo se ho osm nejlepších národních týmů světa: USA,
Kanady, Japonska, Korey, Švédska, Norska, Itálie a ČR.

UMĚNÍ A KULTURA - JSME KREATIVNÍ!
Malujete rádi? My ano, a proto jsme se v květnu zapojili do
soutěže o nejkrásnější kreativní sešit v roce 2019. Ta se skládala
ze dvou kol, třídního a republikového. Učitelé vybrali tři nejlepší
práce, výherci dostali odměnu (pastelový zvýrazňovač, tornádo
Cool a pero na tablet, pastelky, vodové barvy) a postoupili do
celostátního kola, které proběhlo formou slosování. Výsledky jsou
dostupné na www.kodex-opava.cz .
J. Reisig, O. Štíhel, žáci 6. roč.
ČLOVĚK A JEHO SVĚT 1. ST. ZŠ - Z HRADU DO JESKYNĚ
Nastal čas školních výletů. Žáky druhé třídy lákal hrad
Bouzov na Olomoucku. Za zážitky se vydali v pátek 17. května
brzy ráno. Po cestě byli velmi netrpěliví, v 10 hodin se konečně
dočkali. Při prohlídce se nejen chovali hezky, ale i pozorně naslouchali, a proto dokázali správně reagovat na otázky paní průvodkyně. Odvezli si nové informace i velmi pěkné suvenýry. Zde náš
školní výlet ale nekončil. Hrad vystřídaly Javořické jeskyně.
Přestože zde byla trasa prohlídky delší i fyzicky náročnější, děti
ji zvládly na jedničku. Výlet dětem přinesl zábavu i poučení.
Získané znalosti následně uplatnily ve škole při plnění kvízu,
zvítězila Eliška Szijjártó.
Kateřina Kociánová, třída 2. A
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O. Štíhel, J. Reisig, M. Struziak ,zúčastnění žáci

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - ČTEME
S EVROPOU
Těšíme se na pěkné záložky. Rádi si předčítáme z knížek.
Koncem dubna jsme se připojili ke Dnům dětského čtení. Pořídili
jsme o tom fotodokumentaci, díky které jsme se mohli zúčastnit
soutěže o záložky a patnáct kilogramů knížek do třídní knihovny.
Pro představu je to plná krabice od banánů. Projekt Dny

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - POPLETENÉ
POHÁDKY ŽÁKŮ 3. A

T. Sokolová, J. Reisig, O. Štíhel, A. Kubicová
žáci 6. roč.

O POPLETENÉ KARKULCE

Žáci 3. A se v rámci českého jazyka stali dětskými spisovateli
a napsali popletené pohádky.
O KOBLÍŽKOVI
Byla jednou jedna babička s dědečkem a ti smažili koblížek.
Ale na koblížek zapomněli a ten se spálil. Ale děda usmažil nový
a ten koblížek se nespálil a dědeček ho dal pod okno.
Koblížek se probudil a říkal si, že má hlad. Šel proto do lesa
a potkal tam lišku a rozhodl se, že tu lišku sní! Snědl lišku a už
neměl hlad.
				

evropského dětského čtení je součástí celoevropské kampaně
Europe reads. Průzkum totiž ukázal, že jedno z pěti patnáctiletých dětí neumí dobře číst. V Evropě postrádá literární dovednosti
přes sedmdesát milionů dospělých. Pokoušíme se to změnit.

Byla jedna holčička, která chodila stále v červeném, a proto jí
říkali Červená Karkulka. Babička Karkulky měla narozeniny,
a tak jí Karkulka nesla kouzelný ubrousek, bábovku a láhev vína.
Když došla k chaloupce babičky, která byla celá z perníku, uviděla
v babiččině posteli Otesánka. „Kde je babička?“ zeptala se Karkulka.
Otesánek řekl: „Snědl jsem babičku a tebe taky sním!“ Karkulka
řekla: „Nejez mě, Otesánku, dám ti vše, co mám v košíku.“
A protože Otesánek už nechtěl jíst lidi, tak si nechal od chirurga
rozpárat břicho, ze kterého vyskočili Otesánkovi rodiče, babička
a dokonce i vlk.
Nakonec všechno dobře dopadlo.

A. V.

			

O CHYTRÉM HONZOVI
Byl jednou jeden chytrý Honza a ten spadl z pece a zlomil si
nohu. Šel do světa a potom se vrátil domů.
V. S.

N. K.

KNIHA DŽUNGLÍ
Jednou přinesla lvice do svého království lidské koťátko, které
našla smát se v džungli. Dali mu jméno Kráska – to znamená žabáček.
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Hodný tygr Šerchán ale miloval všechny lidi a s pláčem se
rozhodl, že Mauglího zabije. Mauglího dětství bylo nešťastné,
medvěd Balón, vlk Adéla a pardál Baghíra ho naučili všechno, co
nevěděli o džungli.
R. Š.
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Žili, byli Krátkozraký, Hubený a Liliput, kteří pomáhali líné
princezně hledat hyperaktivního prince, který miluje basketbal.

a vystřelil na něj. Liliput vyskočil Hubenému na záda a dal koš.
Princ hned jak to viděl, zamiloval se do princezny a byla svatba.
O. K.
ŘEPA
Byl jednou jeden sedlák a ten nasadil řepu. Řepa rostla
a rostla, až byla menší než on. Jednoho dne chtěl sedlák řepu
vytrhnout, ale řepa vytrhla jeho. Sedlák volal selku a selka řekla,
že nemá čas. Sedlák se ptá: „A co děláš?“
Selka volá: „Dělám oběd!“

Princ si chtěl zastřílet na koš a chtěl, aby princezna hrála
s ním. Líná princezna se zhrozila, že má střílet na koš a prosila
své kamarády, aby jí pomohli. Krátkozraký viděl koš úplně jasně

A. Š.

ZAPOJENÍ ŠKOLY DO MAP FRÝDEK-MÍSTEK II

Již třetím rokem je realizován na Frýdecko-Místecku projekt,
který si klade za cíl přispět k rozvoji regionálního vzdělávání,
výchovy a souvisejících oblastí. Tento projekt (tzv. Místní akční
plán Frýdek-Místek I a II) je součástí celostátní akce Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, která je spolufinancována ze
zdrojů Evropské unie. Na Frýdecko-Místecku jej garantuje MAS
Pobeskydí, jejímiž partnery jsou Statutární město Frýdek-Místek
a MAS Slezská brána.

v současnosti zapojeny desítky škol a jejich zřizovatelů a dalších
organizací působících ve vzdělávání, výchově a v souvisejících
oblastech. Zapojeno je i statutární město Frýdek Místek a téměř
všechny zde působící školy a s projektem na některých jeho aktivitách spolupracují i další organizace z Frýdku-Místku a jeho
okolí.

Tento projekt je unikátní hned ve dvou směrech. Zaprvé, snad
nikdy v podobném rozsahu nebyla pravomoc a zodpovědnost za
plánování a realizaci naplánovaných aktivit ve školství a v souvisejících oblastech svěřena regionálním aktérům, kteří lépe než
kdokoli jiný ví, co je potřeba zlepšit a co je pro to potřeba udělat.
A nejde pouze o plány, ale rovněž o zdroje, jejichž prostřednictvím
jsou tyto plány uváděny do života. Tyto zdroje nejsou (a nikdy
nebudou) tak závratné, aby vyřešily vše, co je potřeba vyřešit, ale
dost velké, aby se ukázalo, jestli jsou regionální aktéři schopni
přicházet s novými řešeními problémů, na něž byly dosavadní
přístupy krátké.

Prostřednictvím projektu se regionální aktéři schází, aby
společně plánovali a následně realizovali opatření na zlepšení
situace ve vzdělávání a výchově a v souvisejících oblastech. Jedná
se především o drobné neinvestiční akce, neboť je třeba ověřit,
jestli sázka na místní aktéry a jejich spolupráci byla z ministerské
strany správnou volbou. Projekt například podporuje vzdělávání
pedagogů a vzájemnou výměnu jejich zkušeností v oblastech,
o které mají tito pedagogové zájem, programy vzdělávání
a výchovy, které jsou nejen poučné, ale také zábavné a šité na
míru místním potřebám a zvykům. Realizovány jsou soutěže
a přehlídky dětské zájmové činnosti, pořizují se studijní materiály
a pomůcky atd. Možností je spousta, záleží na fantazii místních
organizací a jednotlivců, s čím přijdou.

Zadruhé, regionální aktéři jsou prostřednictvím projektu
podněcováni ke spolupráci, prostřednictvím které by mohli
společně vyřešit to, co silami každého z nich jednotlivě vyřešit
nelze (viz Svatoplukovy pruty nebo příběh báby s dědkem, kteří
teprve společně s domácí havětí, včetně škůdců vyzráli na velikou
řepu). Do projektu realizovaného na Frýdecko-Místecku jsou

Projekt je unikátní ještě v jednom ohledu, který souvisí
s předchozími. Příležitost k zapojení je dána každému, kdo o to
má zájem. Kdokoli (tedy i vy!), s nápadem a ochotou něco podniknout ve vzdělávání, výchově nebo souvisejících oblastech se může
podílet na plánování nebo získat podporu na realizaci vlastních
nápadů. Zapojení škol a jejich zřizovatelů považujeme za
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samozřejmost. Zapojení všech ostatních za příležitost, která je
nám dána nyní – a už nikdy být nemusí, pokud se ministerská
sázka na místní aktéry a jejich spolupráci mine účinkem.
David W. Novák
Hlavní koordinátor a facilitátor MAPu
MAS Pobeskydí, z. s.
novak@pobeskydi.cz

Tato metoda je velmi zajímavá a spočívá v tom, že je nezbytné
dbát od počátku na správnou výslovnost anglických slovíček.
Výslovnost je velmi důležitá při výuce v mateřské škole a na
prvním stupni základní školy, protože zde se děti učí cizí jazyk
poslechem.
Cílem je – jak zábavně, rychle a dobře naučit děti číst a psát
v anglickém jazyce.
Metoda se nezaměřuje na naučení abecedy v jejím postupném
sledu, ale na 42 zvuků, které angličtina nabízí. Každý zvuk má
svou grafickou podobu, která je doplněna pohybem.

ZAPOJENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY
LEOŠE JANÁČKA HUKVALDY DO PROJEKTU
MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU FRÝDEK-MÍSTEK II
Členové jednotlivých pracovních skupin na svých jednáních,
mimo jiné, připravují aktivity spolupráce směřující k rozvoji škol
ve výchovně vzdělávacím procesu. Jsou to projekty na další vzdělávání učitelů, pod vedením zkušených lektorů, realizují vzájemná
setkávání, kde si učitelé vyměňují zkušenosti a náměty pro svou
další práci. Projekty jsou také zaměřeny na rozvoj klíčových
kompetencí u dětí.
Naše škola je zapojena do čtyř aktivit spolupráce pracovní
skupiny Čtenářská (a jazyková) gramotnost. Členové této
pracovní skupiny jsou zástupci nejen škol, ale i obecních a městských knihoven, včetně té naší, hukvaldské, která je jednou ze
součástí školy.
1. Výuka angličtiny na 1. stupni ZŠ metodou J. B. E. (Jolly
Body English) – další vzdělávání učitelů anglického jazyka
v nové metodě výuky anglického jazyka.
Garant aktivity je Základní škola Krmelín, Dušan Ignačík,
ředitel.
Školení v metodě Jolly Phonics English se uskutečnila ve
spolupráci se školami z Krmelína, Fryčovic, Kozlovic a Staříče
pod záštitou projektu Místní akční plán Frýdek-Místek II, financovaného z Evropské unie prostřednictvím Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Vzdělávání ve využití této nové metody, která by mohla zefektivnit výuku anglického jazyka, se z naší školy zúčastnily Alena
Lévová,. Radmila Křenková, Lenka Stiborková a Marcela Jašková.
První etapa – Jolly Body English - se uskutečnila v listopadu
2018 v Základní škole Komenského 68 v Novém Jičíně.
Druhá etapa – Jolly Body Phonics, Jolly Body Grammar
v lednu a únoru 2019 na Gymnáziu, základní škole a mateřské
škole Hello s.r.o Ostrava.
Třetí etapa – Metodické školení s lektorkou Jolly Body English
v Základní škole Krmelín v květnu 2019.
Jolly Phonics English z pohledu zúčastněné paní učitelky
Marcely Jaškové

Jolly Phonics se plně rozjela v roce 1987 ve Velké Británii
a nyní je používána ve více než 100 zemích světa. Tato multi-smyslová metoda je velmi motivující jak pro děti, tak pro učitele. Má
vynikající výsledky a dokáže pomoci i dětem, které mají výukové
problémy s dysgrafií a dyslexií.
Více informací o této metodě si můžete najít na youtube, kde
stačí zadat jen jolly phonics.
2. Setkání s knihou
Garantem aktivity je Základní škola Fryčovice, Alexandra
Filarová, ředitelka. Naše škola je opět jedním z pěti partnerů.
Metodiky ke knihám pro žáky vypracovávaly paní učitelky Ivana
Zdrasová, Kateřina Větřilová a Lenka Stiborková.
Cílem aktivity Setkání s knihou je rozvoj všech základních
čtenářských dovedností, zároveň také rozvoj vztahu ke čtení,
čtenářského chování. Učitelé si vyzkouší, jak s texty systematicky
pracovat. Naučí se, jak sestavit celou učební jednotku, která by
směřovala k cílům čtenářské gramotnosti.
Zapojení učitelé na společné schůzce vybrali 30 různých titulů
knih, se kterými dál, nejdříve samostatně a pak společně, pracovali. Ve výběru titulů byly knihy s regionálními a místními tématy
- pověsti, pohádky, s tématy inkluze, knihy s polytechnickou
tematikou, téma setkání generací, popřípadě i cizojazyčný text.
Učitelé pro ostatní zapojené připraví akci Setkání s knihou náměty pro práci s žáky, pracovní listy. Učitelé ke každému titulu
vypracovali metodiku. Proběhlo a ještě dále proběhne několik
setkání, na kterých si zúčastnění vzájemně metodiky představí
(všechny zúčastněné školy dané tituly obdrží). Učitelé dále
vyberou 20 titulů (pět pro každou věkovou kategorii; kategorie:
2. - 3.ročník, 4. - 5.ročník, 6. - 7.ročník, 8. - 9.ročník), se kterými
budou pracovat žáci zúčastněných škol. Žáci budou knihy číst
v rámci dílen čtení a doma, vypracovávat zápisy do Čtenářských
deníčků a na závěr aktivity proběhne čtenářská soutěž mezi
zúčastněnými školami.
Vytvořené výstupy - 30 metodik (v tištěné i elektronické
podobě, které budou volně využitelné a budou inspirací pro další
školy) pro práci s knihou, čtenářské záznamy s knihou (základní
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informace, čtenářské strategie, zajímavosti, informace o autorovi,
vlastní postřehy a nápady).
Do naší školní knihovny nám tak přibude 30 knih se zpracovanými metodikami a pracovními listy k využití pro ostatní učitele
školy k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků
3. Metodický klub jazyků
Garantem aktivity je Základní škola Fryčovice, Alexandra
Filarová, ředitelka. Naše škola je opět zapojena s dalšími devíti
školami jako partner.
Cílem aktivity je vytvořit podmínky pro vzájemnou výměnu
informací a zkušeností, včetně příkladů dobré praxe, mezi učiteli
jazyků. Tohoto cíle je postupně dosaženo vytvořením a dalším
rozvojem činnosti metodického klubu jazyků. Jeho prostřednictvím mohou učitelé řešit pedagogické problémy, domlouvat se na
společných aktivitách, vzdělávat se, sdílet osvědčené metody
a formy práce, zavádět nové poznatky do výuky, vyměňovat si
nápady, sdílet didaktické materiály, motivovat se atp.
4. Tematické kufříky pro čtenářskou gramotnost II

s kufříkem pracovat. Témata máme zajisté zajímavá: Logopedie,
Pohádky, Čtení a psaní, Matematika, Pověsti a region, Doprava,
Zvířata, Lidské tělo, Voda a vodní svět a Ekologie místní i světová.
Hodnota každého kufříku se pohybuje kolem 2000 Kč. Kufříky
budou představeny všem zainteresovaným pedagogům a následně
bude uskutečněno několik setkání s dětmi v knihovně, kde
budeme kufříky používat a seznamovat se s nimi.
Jedno z mnoha setkání pracovní skupiny Čtenářská
(a jazyková) gramotnost se konalo 4. 6. 2019 ve společenském
sále naší školy. Přítomni členové hodnotili průběh, výsledky
a přínos dokončených aktivit a aktivit, jejichž realizace probíhá.
Zamýšleli se nad novým návrhem další aktivity s názvem „Vdechni
život knize“, který se bude týkat mimoškolní činnosti žáků a jehož
garantem bude naše škola, středisko obecní knihovna, pod
vedením knihovnice Markéty Kološové.
Jednání bylo příjemným setkáním lidí, kteří jsou ochotni
udělat něco nad rámec svých pracovních povinností a kteří hledají
možnosti a způsob, jak zlepšit čtenářskou a jazykovou gramotnost
u dětí a žáků mateřských a základních škol.
Alena Lévová, ředitelka školy

Garantem aktivity je Základní škola a Mateřská škola Leoše
Janáčka Hukvaldy, středisko obecní knihovna, Markéta Kološová,
knihovnice.
Jedná se o zajímavý nástroj, který do jednoho kompaktního
balení sdružuje knihy a další materiál k určitému tématu. V našem
případě se jedná o plastikové boxy, v nichž jsou publikace, hry,
hračky, náměty k činnostem či metodický list vysvětlující jak lze

vedoucí pracovní skupiny čtenářská (a jazyková) gramotnost
MAP Frýdek-Místek II
webové stránky projektu: http://www.pobeskydi.cz/
map-frydek-mistek/
facebookový profil projektu: https://www.facebook.com/MAP.FM.II/
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SDRUŽENÍ RODIČŮ INFORMUJE
Také v letošním roce jsme od obce Hukvaldy získali dotaci,
kterou jsme použili na řadu vzdělávacích a společenských akcí
pro žáky školy i školky. Největší částkou jsme podpořili jazykové
vzdělávání dětí 5.-9. ročníku. Požadavky na jazykové vybavení
lidí neustále rostou, a proto jsme po dohodě s vedením školy pro
děti podpořili výuku anglického jazyka s rodilou mluvčí. Tato
výuka probíhá od března 2019 po dobu šestnácti pátků. Podle
ohlasů žáků je tyto hodiny velmi baví a dělají velké pokroky,
především v konverzaci. Poskytli jsme prostředky na dokončení
dopravní výchovy pro žáky 4. a 5. ročníku, která započala vloni.
Zde jsme uhradili dopravu žáků, stejně tak i dopravu žáků do
Chotěbuze na externí výukový program zaměřený na dějepis. Pro
žáky 1. – 3. ročníků jsme uhradili výukové programy Mobilního
planetária, jehož programy vhodně doplnily výuku v předmětech
prvouka.
Dne 18.5.2019 se konal Mejdan za školou, který jsme letos
spolupořádali společně s myslivci a školou. Prostředky z grantu
jsme použili na zajištění programu pro děti. Letošní akce se velmi
vydařila, do programu se zapojilo na 200 dětí. Věříme, že nejen
jim, ale i vám, kteří jste se mejdanu zúčastnili, se akce líbila.
V této souvislosti chceme ještě jednou poděkovat sponzorům
z řad občanů obce, kteří nám pomohli se zajištěním odměn
pro soutěžící děti, dále pak Oblastnímu Mysliveckému spolku
Frýdek-místek, učitelům ze ZŠ Hukvaldy, kteří nám pomáhali

při organizaci a na stanovištích, Hasičům Hukvaldy, Armádě ČR
a v neposlední řadě obci Hukvaldy.
Aktuálně o čerpání grantu informujeme prostřednictvím
portálu i-škola.
Z vlastních prostředků sdružení jsme uhradili dopravu žáků
2. stupně na lyžařský výcvik, výlet dětí MŠ na zámek do Kunína
a v červnu ještě děti pojedou na Čokoládovou tretru do Ostravy.
Přispíváme také na odměny žáků na konci školního roku.
Podíleli jsme se na zapojení školy do programu OKAP
- projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávaní v MSK,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507. V rámci tohoto
projektu se žáci 1.- 4. tříd zúčastnili výukových programů v Dolní
oblasti Vítkovice. Stali se třeba antropology, pracovali v řemeslných dílnách, vyzkoušeli si, jaké je to být řidiči, a také se ponořili
do tajů chemie.
V letošním školním roce toho již více nestihneme, ale od září
máme připraveny další akce, z nichž se nejvíce těšíme na Vánoční
akademii žáků školy spojenou s rozsvěcením vánočního stromu
a hned po novém roce na Karnevalový rej…

Za sdružení rodičů Daniela Nyklová

Akce financované díky finančním prostředkům Sdružení rodičů a Obce Hukvaldy
z pohledu dětí a učitelů.
DEN DĚTÍ - MEJDAN ZA ŠKOLOU
Tradiční Den dětí s názvem Mejdan za školou se v letošním
roce opět konal díky zapojení složek v obci, spolků, rodičů,
zaměstnanců školy, za což si všichni zaslouží velký dík. Součástí
dne byla i myslivecká výstava loveckých trofejí a okresní soutěž
dětí Zlatá srnčí trofej. Děkujeme také dlouholeté spolupráci
a finanční podpoře Oblastního mysliveckého spolku Frýdek-Místek, za výrazného přispění bývalého předsedy Unie rodičů
a předsedy školské rady pana Milana Koutného. Milan Koutný
při zahájení výstavy uvedl, že další roky již nebude hlavním organizátorem této výstavy a pomyslné žezlo předá svému nástupci.
Děkuji mu za léta spolupráce nejen při pořádání Mejdanu za
školou, ale i další podpory školy jak v minulosti, tak věřím, že
i do budoucna, jako vedoucí hukvaldské obory Biskupství
ostravsko-opavského.

Na pomyslném prahu školního roku 2018/2019 děkuji také
za celoroční spolupráci výboru Sdružení rodičů Petrovi Červinkovi, Pavlovi Reisigovi a Daniele Nyklové. Dále ostatním třídním
důvěrníkům. Jsou to: Renata Kollerová, Miroslav Bednář, Šárka
Szijjarto, Dagmar Vida, Zuzana Jenkins, Eva Bílá, Tereza Bartulcová, Alexandra Reková, Ida Klosíková, Radek Matějek a Jana
Balcárková.
Vynikající je spolupráce také s vedením obce Hukvaldy
starostou Luď kem Bujnoškem, místostarostkou Ivanou
Hrčkovou, členy rady obce Petrem Laníkem, Terezou Bartulcovou
a Pavlem Reisigem i ostatními členy obecního zastupitelstva,
kteří školu podporují. Stejně tak se členy školské rady. Děkuji jim
za to a věřím, že budeme dále spolupracovat i v příštím školním
roce.
Alena Lévová
ředitelka školy
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DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
V měsících dubnu a květnu tohoto roku se žáci čtvrtého
a pátého ročníku zúčastnili výuky na dopravním hřišti v Příboře.
Po teoretické části v učebně následoval písemný test a poté jízdy
na hřišti. Úspěšným absolvováním obou částí zkoušky, se naši
žáci stali držiteli „Průkazu cyklisty“, a po dosažení deseti let věku
se již mohou bez dozoru účastnit silničního provozu. O tom, že
se nejedná jen o formalitu a testy byly dost náročné, svědčí i to,

že několik dětí v jedné nebo obou částech zkoušky neuspělo
a budou ji opakovat znovu příští rok. Tato možnost využití dopravního hřiště a výuka s policistou byla pro děti velkým přínosem.
Uvědomily si, že velmi musí dbát na svou osobní bezpečnost.
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Martin Schwarz
třídní učitel 4. B

KNIHOVNA
SLAVNOSTNÍ ZÁVĚR UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU
V dubnu jsme v knihovně zakončili další semestr virtuální
univerzity třetího věku, během kterého jsme se věnovali Českým
dějinám a jejich souvislostem II. Semestr dokončilo 13 studentů
a od září 2019 budeme pokračovat novým tématem Cestování,
na kterém jsme se jednomyslně dohodli. Jak už bývá zvykem,
zakončili jsme poslední přednášku příjemným posezením s občerstvením přímo v knihovně. Tentokrát to ale ještě nebyl úplný
konec semestru, protože nás čekal velký úkol a to organizace
Závěrečného semináře, na který se sjíždějí senioři z ostatních
konzultačních středisek z regionu.
Závěrečné semináře se konají pokaždé jinde a letos jich probíhalo celkem 6 v rámci celé republiky, přičemž jeden se konal ve
středu 22. 5. právě u nás na Hukvaldech ve společenském sále
školy. Na seminář se přihlásilo přibližně 100 studentů U3V a byli

celkem z 8 středisek: Havířov, Český Těšín, Bystřice nad Olší,
Frenštát pod Radhoštěm, Ostrava – Výškovice, Ostrava město,
Luhačovice a Valašské Klobouky. Celý slavnostní ceremoniál
zaštiťovala paní Ing. Klára Nehodová z České zemědělské univerzity Praha – Provozně ekonomické fakulty, která má organizaci
U3V v rámci celé republiky na starosti.
Seniory po slavnostním nástupu přivítala jménem obce
paní místostarostka Ing. Ivana Hrčková a jménem školy také paní
ředitelka Mgr. Alena Lévová. Následně je po naší obci a její historii
provedla prostřednictvím obrazové prezentace také Mgr.
Michaela Hrčková. Po slavnostním vyhlašování nejstaršího
studenta a studentky v sále následovalo předávání osvědčení
o absolvování kurzů jednotlivým konzultačním střediskům.
Na závěr zazpívalo dívčí pěvecké uskupení pod vedením paní
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učitelky Radmily Křenkové několik písní z Janáčkovy lidové
poezie a také dvě velmi povedené moderní písně, které rozhýbaly
celý sál. Jednu paní učitelka otextovala právě pro tuto slavnostní
příležitost, za což sklidily dívky velký potlesk a paní učitelce
patří obrovské díky.
Bohužel kvůli špatnému počasí a silnému dešti vzdala většina
seniorů výšlap s komentovanou prohlídkou hradu Hukvaldy
a operativně se tedy většina z nich dostavila k přednáškám do
Informačního centra a do Památníku Leoše Janáčka. Oběma

institucím bych tímto velmi ráda poděkovala za skvělou spolupráci
a také za operativní řešení „mokré“ situace. Z ústní i písemné
zpětné vazby si dovoluji soudit, že se seniorům u nás na Hukvaldech líbilo a mnozí se tu ještě určitě objeví, alespoň jako turisté.
Na závěr bych ráda poděkovala také našim místním
studentům univerzity třetího věku, kteří se zapojili a velkou měrou
přispěli ke zdárnému průběhu celé akce.
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Markéta Kološová, knihovnice

OBECNÍ KNIHOVNA INFORMUJE
LETNÍ KNÍŽKOHRÁTKY
V rámci projektu Bookstart – S knížkou do života pokračujeme v setkávání se s rodiči a jejich dětmi do 3 let. Zatím poslední
setkání se konalo v březnu, v pátek 8. 3. a v pondělí 11. 3. Jelikož
bylo v pátek také MDŽ, dostaly maminky, které se zúčastnily,
také karafiát. Další setkání se uskuteční v průběhu srpna, termín
bude dopředu vyvěšen na webu a facebooku knihovny a také na
obecních vývěskách. V případě pěkného počasí se knížkohrátky
uskuteční v okolí školy. Zároveň bychom rádi oslovili maminky
nově narozených dětí, aby se přidaly k naší skupince – dostanou
zdarma materiály k dětskému čtenářství a určitě si přátelskou
atmosféru našich setkání oblíbí.

knihovnu, popovídaly o svých oblíbených hrdinech a na závěr
také ilustrovaly úvodní stranu libovolné knihy. Nejpovedenější
ilustrace jsou vystaveny v knihovně. Děti ještě v průběhu června
čeká slavnostní pasování na čtenáře, během kterého dostanou
zdarma z projektu knihu Kde se nosí krky od spisovatele Miroslava Tvrze a ilustrátorky Aleny Schulz. Zároveň také dostanou
poukaz na roční registraci do knihovny zdarma a ti, kteří už do
knihovny chodí, tak dostanou zdarma roční prodloužení.

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ - NOVÉ VÝTVARNÉ DÍLNY
Před velikonočními svátky – 16. dubna – jsme v knihovně
uspořádali velikonoční tvoření s lektorkou Aničkou Ficovou.
Zájemců se našlo tolik, že jsme o týden později vyhlašovali i druhý
termín. Návštěvníci měli na výběr velké množství přírodnin,
věnců, květináčů i dekorací a pod jejich rukama vznikaly nádherné
jarní variace. Rádi bychom v těchto kurzech i nadále pokračovali.
Na léto připravujeme dožínkovou tematiku, v době adventu pak
opět tvorbu adventních věnců a dekorací.

KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA – POKRAČUJEME
Stejně jako v letech minulých, pokračujeme úspěšně
s projektem Knížka pro prvňáčka. Prvňáčci v letošním školním
roce pod vedením paní učitelky Zdarsové odhalovali tajemství
čtení a svými dovednostmi se přišli pochlubit i do knihovny, kde
jsme si společně přečetli básničku o pastelkách, děti si prohlédly
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KŘEST KNIHY – NEKLAN
Dne 22.3.2019 proběhlo v knihovně autorské čtení místního
autora Petra Benkeho – Neklana, které bylo završeno křtem jeho
nejnovější knihy Podlý anděl. Petr Benke se psaní věnuje dlouhodobě a na kontě má už několik titulů, z nichž část vyšla vlastním
nákladem. Některé z jeho knih, včetně „Podlého anděla“ a „Dívky,
která se ptala na otázky“ naleznete i v naší knihovně. Zatím
poslední sbírka obsahuje převážně básně, ale je doplněna také
o krátké povídky či mikropohádky. Autor si v krátkých verších
vtipně pohrává s jazykem a s hrubou nadsázkou piluje pointu
každého rýmu. Tematicky je sbírka velmi rozsáhlá, autor se rád
dotýká kontroverzních témat a využívá hrubších slovních projevů.
Rozhodně se jedná o vtipné dílo:
Moštomil
Po požití moštu
přepadl jsem poštu,
vzkřikl: Ruce vzhůru!
Pobral prachů fůru,
zakoupil pět sadů,
moštovací sadu…
Na dřevěném roštu
oddávám se koštu.
(ukázka z knihy Podlý anděl)
Markéta Kološová, knihovnice
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MALÍŘ Z PODHRADÍ
ANTONÍN KROČA VYSTAVUJE V MUZEU NOVOJIČÍNSKA
A NA HRADĚ HUKVALDY
Náš nejnovější čestný
občan akademický malíř
Antonín Kroča v současné době vystavuje svá
díla ve dvou nám poměrně blízkých objektech.
Dne 25. dubna proběhla
vernisáž výstavy Antonín
K roča, malíř život a
a duše ve v ýst av ních
prostorách Žerotínského
zámku Muzea Novojičínska, kterou zahájila
jeho ředitelka PhDr. Sylva Dvořáčková a úvodního slova se ujal
Kročův dlouholetý přítel, historik umění a bývalý ředitel ostravského Domu umění, Mgr. Petr Beránek, který návštěvníky
ve stručnosti seznámil s osobností a tvorbou malíře. Byla zde
také mnou představena nově vzniklá kniha vydaná obcí
Hukvaldy Antonín Kroča, malíř života a duše, jejíž název tato
výstava převzala. Jako tradičně Kročovi na počest vystoupily
jeho „dvorní dámy“, zpěvačky Mariana Pillárová a Erika Šporerová s hudebním doprovodem. Výstava trvá až do 22. září
(viz. pozvánka).
Kromě toho byla také v sobotu 18. května zahájena druhá
z výstav nazvaná Malíř z podhradí, uspořádaná Muzeem Beskyd
v prostorách kaple sv. Ondřeje na hradě Hukvaldy. Úvodního
slova se ujala správkyně hradu Bc. Barbora Kožušníková, pár
slov o Kročově a životě a díle jsme pronesli spolu s již výše
zmíněným Mgr. Beránkem a opět zazpívaly několik árií
i Kročovy dvorní zpěvačky. Tato výstava potrvá do 30. června
2019 a je zvláštní i tím, že ač Kroča žije celý život v podhradí,
na hradě vystavuje úplně poprvé. Fotografie - Svatopluk Lév,
Vladimír Kokeš, kamera - Radim Satola.

Michaela Hrčková
historik umění a spoluautorka knihy
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ZAHAJOVACÍ KONCERT MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU
LEOŠE JANÁČKA
Loni se poprvé konal Mezinárodní hudební
festival Leoše Janáčka, který vznikl spojením
festivalů Janáčkův máj a Janáčkovy Hukvaldy.
Letošní ročník proběhl v termínu od 28. května
do 1. července 2019 ve významných kulturních
místech v kraji, mezi kterými nechyběla Opava,
Frýdek-Místek, Bohuslavice, Ludgeřovice,
Bohumín, Krnov, Hlučín, Příbor, Mikołów
a hlavně Hukvaldy.
V úterý 28. května 2019 se v Domě kultury
města Ostravy konal velkolepě pojatý zahajovací
koncert. Úvodního slova se ve vyprodaném sále jako ujal již
tradičně moderátor a tlumočník Jiří Vejvoda spolu s prezidentem
festivalu Ivanem Ženatým a primátorem statutárního města
Ostravy Tomášem Macurou. Letošní ročník byl zahájen významnými díly první poloviny 20. století v interpretaci festivalového
rezidenčního Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod
taktovkou nejmladšího zástupce slavné dirigentské rodiny Järviů,
Kristjana Järviho, jednoho z nejodvážnějších dirigentů dnešní
doby. Úvodní skladbou byla opět symbolická Janáčkova Sinfonietta, kterou skladatel před lety věnoval Československé branné
moci. Dirigent si užíval proud hudby téměř tanečním projevem
a dal také prostor všem sólovým hráčům, takže skladba vynikla

s brilancí. Po přestávce následoval přednes dvou
skladeb z ruského prostředí. Nejprve zazněl
jednovětý Koncert pro klavír a orchestr
č. 1 Des dur, op. 10 Sergeje Prokofjeva. Skladba
má tři kratší avšak silně kontrastní části. Nové
technické možnosti zde dostává klavír, za nějž
usedl klavírista Jan Bartoš a dal do provedení
díla obrovskou dávku energie, virtuozity
a hudební invence. Posledním částí koncertu
byly Symfonické tance, op. 45 Sergeje Rachmaninova. Zvukomalebné dílo, které mělo premiéru
ve Filadelfii v roce 1940, je plné emocí a ruských
motivů. Dirigent dal do provedení všechnu svoji nevyčerpatelnou
muzikalitu a vyzdvihl v díle právě ty části a momenty, které jsou
životné a promlouvají k duši posluchače.
Zahajovací koncerty bývají vždy velmi noblesní, ani tentokrát
to nebylo jinak. Letošní program pětitýdenního festivalu byl
velmi bohatý, otevřel svým divákům nejen velké koncertní síně,
ale také sakrální prostory, zámek, ale i hornické muzeum a také
naše malebné Hukvaldy a předvedl nejen Janáčkova díla na
vysoké umělecké úrovni.
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Michaela Hrčková

HASIČI
HASIČÁTKA - LIŠČÁTKA
U Hasičátek-Liščátek jsme jaro zahájili kurzem první pomoci,
ve kterém nás skvělý kolektiv pracovníků Českého červeného
kříže Frýdek-Místek seznámil se zásadami správného ošetření
zraněných, diagnostikou poranění a přivoláním pomocí. Touto
činností se zabýváme v průběhu celého roku při ošetřování
simulovaných zraněných. Tato dovednost je pro každého hasiče
pr vořadá, aby mohl včas a účelně pomoci těm, kteří to
potřebují.

Na Mejdanu za školou jste mohli shlédnout vystoupení, kde
děti předvedly zásah při požáru výškové budovy se záchranou
zraněných a ve kterém byl vidět souhrn dovedností, které se
v našem oddíle učíme.

Koncem března jsme opět organizovali brigádu pro Biskupské
lesy a zasadili 450 smrčků a jedliček na Hůrkách, kde jsme dosadili
část lesa z loňska. Do sázení se zapojili velcí hasiči a rodiče
s dětmi. Doufáme, že nám stromky nesežere kůrovec a bude se
nám na Hukvaldech lépe dýchat.

Květen ukončila soutěž v klasickém požárním útoku ve
Fryčovicích, kde se nám sice moc nedařilo, ale pro nás je to
jenom začátek dlouhé sezóny, na kterou se všichni moc těšíme.

Duben byl vyčleněn na přípravu techniky před nadcházející
sportovní sezónou.

Také jsme navštívili profesionální hasiče na jejich stanici
Ostrava-Fifejdy, kde nám předvedli svou techniku i celé zázemí
zbrojnice. Vyzkoušeli jsme si polygon pro trénink pohybu v zakouřeném a těsném prostoru a poslechli si pár historek ze zásahu.

Pro rok 2019 máme naplánováno spoustu zábavných akcí,
se kterými vás budeme seznamovat v dalších občasnících.

Příchod května odstartovala soutěž v Palkovicích a to v hasičském trojboji, kde se Liščátka umístila na 2., 3. a 4. místě. Soutěže
se zúčastnilo 23 dětí.
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SDH RYCHALTICE
MEMORIÁL FILIPA JUŘÍKA

STAVĚNÍ MÁJE

V sobotu 1. června 2019 zaplnila hřiště za bytovkou v Rychalticích hasičská auta. Pod taktovkou místního sboru dobrovolných hasičů se zde konal 3. ročník Memoriálu Filipa Juříka, který
byl zároveň 7. kolem Moravskoslezské ligy mladých hasičů
v požárním útoku. Na startu se vystřídalo 54 družstev, která startovala ve čtyřech věkových kategoriích – mini, mladší žáci, starší
žáci a dorost. V kategorii mini ovládla první dvě místa družstva
SDH Hukvaldy (1.místo) a SDH Rychaltice (2. místo). Mezi
mladšími žáky se pak nejlépe umístilo družstvo z Hájova následované družstvem Petřvaldík A a Novou Vsí. Mezi staršími žáky
si Nová Ves A vybojovala první místo, další dvě pozice obsadil
Nýdek a Trojanovice B. V kategorii dorostu se zúčastnilo
7 družstev a první tři místa obsadil Jistebník, Trojanovice a Pržno.
Na všechny soutěžící čekalo výborné občerstvení, děti uvítaly
zejména skvělé domácí vafle. Gratulujeme družstvům k jejich
umístění a všem ostatním děkujeme za účast.

Tradiční stavění máje se i letos konalo v podvečer posledního
dubnového dne. Tentokrát bylo počasí obzvláště záludné
a v průběhu odpoledne se vystřídal lehký déšť, kroupy i bouřka.
Přesto se naši hasiči nevzdali a společnými silami májku v dešti
nejen nazdobili, ale také postavili. Následně byli všichni zúčastnění svědky ostrého výjezdu, když hasiči dostali hlášení na
prudkými dešti rozbouřený potok u dálničního mostu. Naštěstí
se vše rychle vydařilo a posezení mohlo pokračovat. Kácení májky
se kvůli přípravě soutěže přesunulo na neděli 2. června, kdy nám
počasí přálo a všichni, kteří se dostavili, si užili pohodové
posezení, pivo i klobásy.

Velké poděkování patří také členům SDH Rychaltice, kteří
v rámci přípravy na soutěž vybudovali vydlážděnou startovací
plochu a věnovali přípravě soutěže mnoho brigád.

OKRESNÍ KOLO DOROSTU VE FRÝDKU-MÍSTKU
V neděli 19. 5. bojovali dorostenci SDH Rychaltice na
okresním kole ve Frýdku-Místku. Nejlépe se vedlo Daniele Jurečkové, která vyhrála 100 m s překážkami i dvojboj, jelikož však
kvůli zranění chyběla na podzimní části, bylo z toho až celkové
5. místo. Ostatní závodníci se pohybovali kolem 5. míst ve svých
disciplínách a bylo z toho celkové 6. místo pro Veroniku Bůžkovou
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a Martina Krutila a 7. místo pro Dominiku Macáškovou. Všichni
předvedli krásné výkony a už se těší na další tréninky a soutěže.
Mladší žáci z Rychaltic mají za sebou polovinu Moravskoslezské
ligy.
Družstvo dětí ve věku od šesti let se v letošním roce zapojilo
do soutěží Moravskoslezské ligy v požárním útoku. Naše družstvo
je jedno z nejmladších v této soutěži, kde běhají až jedenáctileté
děti. Z úvodních sedmi soutěží se jim nejlépe vedlo hned na
prvním kole v Nové Vsi, kde skončili na 12. místě a pak na domácí
soutěži, kde skončili rovněž 12. mezi ligovými týmy. Před zbývajícími osmi koly se pohybují kolem 17. místa v celkovém pořadí.
Věříme, že se děti budou dále zlepšovat a tím se budou zlepšovat
i jejich umístění.
Ivan Rožnovský, Markéta Kološová
(foto: archiv SDH Rychaltice)
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V OKRESNÍM KOLE PLAMENU NÁM TO CINKLO
V sobotu 18. května se dvě družstva mladších žáků SDH
Hukvaldy zúčastnila na stadionu TJ Slezan Frýdek-Místek závěrečných klání okresního kola celoroční hry Plamen. V každém
družstvu může být nominováno maximálně deset členů. Družstvo
Hukvaldy A bylo v úplné sestavě, družstvo Hukvaldy B tvořilo
šest dětí.
Po závodu požárnické všestrannosti, hadicové a uzlové štafetě
nastupovali mladší žáci z SDH Hukvaldy do závěru hry z 3. a 11.
místa.
V sobotu družstvu chyběly Barča Máchová a zraněná Jana
Hrudová. Poprvé se Plamenu zúčastnili noví členové Páťa Petrová
a Markéta Kučová. V okrese Frýdek-Místek se v kategorii mladších
žáků zapojilo do hry Plamen 24 kolektivů mladých hasičů.
Letos jsme ve skrytu duše pomýšlely vysoko, pět dětí příští
rok už bude v kategorii starších žáků a právě od nich se čekalo,
že budou tahouny družstev.
Poslední tréninky před soutěží byly ve znamení deště. Požární
útok CTIF, nejtěžší disciplínu celé hry, na kterou je třeba hodně
dlouhá rovná plocha, jsme trénovali v tělocvičně. Jedna tréninková jednotka věnována požárnímu útoku s vodou je opravdu
málo, takže opět sázka do loterie. Vše jsme vsadili na běžecké
i technické štafety.

úkonů, náročná na disciplinovanost družstva i na materiál, který
se při ní používá. Mohou se jí zúčastnit pouze početnější družstva,
dráhu probíhá devět závodníků. Skončili jsme na 5. místě s penalizací 10 s za chyby v konečném nastoupení družstva. Škoda velké
časové ztráty při sestřiku terčů pomocí džberových stříkaček.
Teď už víme, že při přípravě se nesmí podcenit sebemenší detail.
Třeba zapůjčení kvalitní džberové stříkačky.
Poslední disciplínou klání byl požární útok s vodou.
Příjemným překvapením byl naprosto bezchybně provedený
pokus našeho „béčka“, které s časem 28,73 s obsadilo 7. místo.
Áčku za záhadných okolností nenasávala voda do savice
a proudaři marně čekali na příval vody. Byl z toho čas 39,53 s,
předposlední klasifikované místo a obrovské zklamání. Teď nezbývalo nic jiného než čekat na výsledné součty umístění v jednotlivých disciplínách.
Letošní ročník hry Plamen pro naše družstva skončil velmi
úspěšně. Družstvo Hukvaldy A obsadilo v celkovém hodnocení
3. místo a družstvo Hukvaldy B zakončilo desítku. Je to jeden
z nejhodnotnějších výsledků mladých hasičů SDH Hukvaldy.
Děkujeme všem dětem za odvedené výkony a práci pro celý tým.

Štafeta CTIF je dlouhá 400 m, tzn. jeden ovál, na kterém jsou
vytyčeny úseky pro devět členů družstva. Této disciplíny se zúčastnilo pouze naše „áčko“, ale reprezentovalo velmi úspěšně a bralo
3. místo. Začínáme výborně.
Druhou disciplínou v pořadí byla štafeta požárních dvojic.
Do ní nastoupila už obě družstva. Díky velkému soustředění
a pečlivosti všech závodníků proběhly všechny pokusy bez chyb.
Jedno menší nedomotání hadice bylo smazáno parádním
2. místem áčkového družstva. Družstvo Hukvaldy B sestavené
z mladších a nových dětí skončilo v disciplíně na 11. místě.
Jako každý rok, i letos jsme vsadili na štafetu 4 x 60 m. Tato
rychlostní, ale i technická disciplína našim svěřencům sedí. Spolu
s družstvem Raškovic jsme se jako jediní dostali pod 60 s a brali
2. místo. Naše „béčko“ obsadilo 10. místo mezi šestnácti družstvy.
Po štafetách v celém týmu vládla maximální spokojenost.
Druhá část hry se odehrávala na travnaté ploše, kde byla
přichystána dráha požárního útoku s překážkami CTIF a na
plochy pro technické atletické disciplíny, kde probíhaly požární
útoky s vodou.
Nejnáročnější disciplíny, a to požárního útok s překážkami
CTIF se zúčastnilo pouze 8 družstev. Je náročná na množství
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FOTBAL
LIPINA CUP 2019
O víkendu 4. května 2019 se ve frýdeckých Stovkách odehrál
výborně obsazený fotbalový turnaj s názvem LIPINA CUP 2019.
Jeho vítězem se stali mladí fotbalisté MFK Frýdek-Místek U8.
Šestnáctka přihlášených týmů (ročník narození 2011
a mladší) se ještě před zahájením samotného turnaje rozdělila do
čtyř základních skupin po čtyřech celcích.
Skupinu "A" s přehledem ovládli mladí fotbalisté ostravského
Baníku, kteří postupně porazili své vrstevníky z Třince 7:2,
domácí MFK Frýdek-Místek modrá 10:0 a s Frýdlantem n. O.
zvítězili 8:2. Druhá příčka patřila třineckým benjamínkům, třetí
skončil Frýdlant a na čtvrté pozici se umístili domácí Valcíři.
TJ Sokol Hukvaldy byl rozlosován do skupiny "B", kde byli
našimi soupeři Poruba 2:13, Uničov 1:8 a Bruntál bílá 8:3. Naši
skupinu ovládl tým Poruby, druhý skončil Uničov, třetí místo
vybojovali naši kluci z Hukvald a na čtvrtém místě se umístil
Bruntál bílá.
Do skupiny "C" byl zařazen druhý výběr MFK Frýdek-Místek
označený v utkání bílými dresy. Valcíři s modrým pruhem přes
prsa si postupně poradili s Vítkovicemi 6:1, s Hodonínem 10:0
a s Příborem 7:0. O jejich zaslouženém prvenství v základní
skupině tedy nebylo pochyb. Na druhé příčce skončily Vítkovice,
třetí byl Příbor a čtvrtý Hodonín.

ani bod. Se slovenským Brančem vyhrál 3:2, kluky z MFK FM
(roč. 2012) porazil 9:1 a se Zašovou neměl slitování v poměru
12:0. Na druhém místě se umístil Branč, třetí byla Zašová a čtvrté
místo patřilo domácímu Frýdku-Místku (roč. 2012).
Ve skupině o konečné 9. až 12. místo jsme si zahráli s družstvy
Frýdlantu nad Ostravicí 7:2, Příbora 1:3 a Zašové 5:1. Celkově
jsme na tomto velmi kvalitním turnaji skončili na 10. místě. Kluky
musím pochválit za skvělou reprezentaci našeho klubu a rodičům
za skvělou podporu. Dále bych chtěl poděkovat nadačnímu fondu
VÍTKOVICE STEEL , který nám přispěl na zakoupení dresů pro
naše mladé fotbalové talenty. Kluci hráli v této sestavě: v brance
Kaštovský Denis, obrana Nikl Filip, Pělucha Václav, Nahodil
Šimon, Eliáš Vojtěch, v útoku Bartulec Max, Bernatík Matyáš,
Šugárek Martin, Vida Jakub a Kaštovský Damián.
KONEČNÉ POŘADÍ LIPINA CUPU 2019
1. MFK Frýdek-Místek U8 bílá, 2. FC Poruba, 3. FC Baník
Ostrava, 4. Bruntál červená, 5. SK Uničov, 6. FK Fotbal Třinec,
7. Branč, 8. MFK Vítkovice, 9. Příbor, 10. Hukvaldy, 11. 1. BFK
Frýdlant nad Ostravicí, 12. Zašová, 13. MFK Frýdek-Místek U8
modrá, 14. Bruntál bílá, 15. FK Hodonín, 16. MFK Frýdek-Místek
U7 (2012).

Aby byl výčet kompletní, přidejme ještě výsledky základní
skupiny "D". Tu vyhrál Bruntál červená, který rovněž neztratil
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Jiří Matula, trenér Fotbalové přípravky

SKAUTI
SKAUTI NA HUKVALDECH
Myšlenka založit na Hukvaldech skautský oddíl zrála v mé
hlavě už dlouho. Dříve v obci skauti (nebo také junáci) působili.
V současnosti vím o jednom místním oddílu, který se schází ve
Společenském centru v Rychalticích.
Jelikož náš oddíl sám o sobě nemá právní subjektivitu,
rozhodli jsme se zaregistrovat u „mých“ šlapanických skautů
(Junák-český skaut), se kterými jsem vyrostl.
Prvním úkolem bylo nalezení vhodného místa pro schůzky.
Po delším hledání jsme dostali nabídku od myslivců, kteří nám
propůjčili jejich mysliveckou chatu k užívání. Krásná základna,
ideální místo pro schůzky. Dále jsme s Lenkou Peterovou (se
kterou společně děcka vedeme) a mojí ženou Janou připravili
náborové letáky a pustili je do světa. Jaké bylo překvapení, když
na první zahajovací schůzku 5. listopadu 2018 dorazilo 24 (!)
dětí. Po úvodních slovech, co jsou vlastně skauti zač, co dělají (že
to není jen volnočasová aktivita, ale výchovné hnutí), jsme zahráli
hýbací honičku a sfoukávanou se svíčkami. Na druhou schůzku
přišlo dětí dokonce 28. Pro družinku už velký počet, který jsme
s Lenkou zredukovali na 20, a to na děti od 7 do 10 let, tak jak
stálo na náborovém letáku. Další děti, doufejme, budou moci začít
chodit od září do nové družinky.
Co už jsme během těch několika měsíců podnikli a zažili?
Vymysleli jsme název družinky (Lišky), máme svoji vlajku
a pokřik. Scházíme se každé pondělí odpoledne. Pokud nepadají
tragače, jsme vždy část schůzky venku, hrajeme různé hry, učíme
se novým dovednostem. Zatím jsme zvládli několik šifer a uzlů

a některé topografické značky. Všechny děti splnily nováčkovskou
zkoušku a 18 vlčat a světlušek složilo na akci Vítání jara slib.
V prosinci jsme podnikli výpravu na Hůrky spojenou
s přespáním. Na konci ledna jsme vyhodnotili bodování a účast
za zimní období spojené s pěknými odměnami. V únoru jsme se
šlapanickými skauty byli na třídenní výpravě v Olomouci.
V březnu jsme vítali jaro (vč. skládání slibu) a přespali na
základně. V dubnu jsme pomáhali uklízet Hukvaldy v rámci akce
Ukliďme Česko a na konci měsíce jsme se společně se skauty
z celé republiky zúčastnili každoročního výstupu k mohyle na
Ivančeně. Toto setkání se koná na památku skautů padlých za
druhé světové války.
V červenci nás čeká dvoutýdenní tábor na Českomoravské
vrchovině, kam se už všichni moc těšíme!
Pokud máte chuť podívat se na fotografie z akcí, pak můžete
na webu www.dvojka.eu. Níže je jen pár z nich.
Závěrem bych moc rád poděkoval Mysliveckému spolku
Hukvaldy za poskytnutí jejich základny pro každotýdenní
schůzky a víkendové akce! A také Obci Hukvaldy a Spolku nezávislých vesnických žen Hukvaldy za finanční podporu!
Od září bychom rádi rozjeli další družinku (poptávku máme),
ale chybí nám vedoucí. Pokud byste věděli o někom, kdo by mohl
rozšířit naše řady, budeme rádi, když nás budete kontaktovat.
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Petr Červinka - Uzel

TROJLÍSTEK NAVAZUJE NA HUKVALDSKOU SKAUTSKOU TRADICI
Všechno to začalo tak, že jsme kolem sebe viděli spoustu dětí
a napadlo nás, že by spolu mohly něco hezkého prožít – výpravy,
letní tábory nebo schůzky. A vypadalo to trochu jako utopie.
Seženeme vedoucí? Domluvíme se na termínu? Čím začít?
A tak jsme v létě 2017 vyjeli na první tábor do Velkých Karlovic.
Vzali jsme s sebou 25 dětí převážně z rodin bývalých skautů, které
jsme znali z kostela v Rychalticích, na Hukvaldech nebo Hájově.
Výlety, letní dobrodružství a stavění lesních úkrytů – tak to
vypadalo a z jednorázového tábora se postupně stalo celoroční
scházení.
Naši skupinu jsme pojmenovali Trojlístek, mimo jiné i proto,
že trojlístek je součástí skautského znaku a my svou činností máme
blízko ke skautskému hnutí, a tak trochu navazujeme na předchozí
činnost skautů. Fungujeme pod hlavičkou zapsaného spolku
Sarkander a přes týden se scházejí zvlášť holky a kluci ve

Společenském centru u rychaltické fary. Zatímco se kluci učí být
rytíři, střílí z luku nebo hrají fotbal – holky se spíš věnují zpívání,
vyrábění nebo pečení. Zpívaly např. na Noci kostelů. Holky i kluky
pak spojuje hraní her, turistika, poznávání přírody a tábornických
dovedností.
Čas od času vyrazíme na výpravy – prožili jsme třeba zimní
víkend na Dolní Bečvě. A loni v létě jsme se vypravili na druhý tábor
– tentokrát do Čermné ve Slezsku a poprvé pod stany. Vyzkoušeli
si noční hlídky a rozhodli se, že to v létě znovu zopakujeme. Tentokrát míříme do podhůří Jeseníků a jsme zvědaví na nové zážitky,
které nám život v tábořišti připraví. V plánu máme taky společnou
akci se skautským oddílem, který v naší obci vede Petr Červinka.
Ondřej Elbel, Drahoslav Budák, Markéta Elbelová, Jana
Nytrová, Jana Elbelová, Radka Hrnčárková, Zuzana Fojtíková
a další…
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MYSLIVCI
MYSLIVECKÝ SPOLEK HUKVALDY
Nastává doba, kdy se v přírodě začíná rodit nový život.
Obzvlášť v měsíci červnu a červenci se rodí spousta mláďat jak
zvěře spárkaté (srnec obecný, daněk skvrnitý a jelen evropský),
tak i zvěře drobné (bažant obecný a zajíc polní).

našeho mysliveckého spolku nebo přímo mou osobu na telefonu:
732 720 024, myslivecký hospodář - Stanislav Kološ.

Chtěli bychom proto využít tohoto obecního zpravodaje
a oslovit všechny spoluobčany, aby byli obzvlášť v této době ohleduplní k naší krásné přírodě a dopřáli zvířatům klidu při svých
aktivitách jako je sport, turistika nebo při venčení domácích
mazlíčků. Pokud se třeba v přírodě střetnete s nějakým opuštěným
mládětem, mějte na paměti, že toto mládě má svou matku, která
jej odložila na bezpečné místo a určitě se ke svému mláděti vrátí.
Proto se na mládě nemá sahat.
Pokud se v podobné situaci ocitnete a nebudete mít jistotu,
že je všechno v pořádku, kontaktujte prosím některého člena
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PODĚKOVÁNÍ MYSLIVCŮM

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem členům mysliveckého spolku Hukvaldy za pomoc Mirkovi Matulovi
při sázení nových stromků, které byly vysázeny jako náhrada za stromky, které se neujaly
nebo byly okousány zvěří kolem cesty na Krnalovice.
Ivana Hrčková, místostarostka
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SENOSEČ A OCHRANA ZVĚŘE
Červen je měsíc myslivosti. Jde o čas kladení mláďat, zejména
srnčat. Srny kladou mláďata tak, jak jim radí instinkt, do luk
s hustým porostem. Jenže právě v tomto období vjíždí do luk
zemědělské stroje a začíná senoseč. Okolnosti pro srnčata však
příznivé nejsou. Jedinou obranou srnčete před predátory
a „nepřáteli“ je instinktivní přikrčení se k zemi. Avšak tato obrana
je při senoseči neúčinná. Senoseče začínají mnohdy v období,
kdy srnčata často chodit ještě neumí. Zákon přikazuje zemědělcům kontaktovat myslivce a informovat o místě, kde sečení
bude probíhat. Zemědělci mají používat tzv. plašiče zvěře. Tyto
skutečnosti se v ČR obecně často nedějí. Když si k tomu připočteme devíti metrový záběr žacího stroje a pojezdovou rychlost
přibližující se 40km/h, srnčata a obecně zvěř zalehlá v loukách
nemají velkou šanci na přežití.
Jsem rád, že mezi mysliveckým spolkem Hukvaldy a zemědělci z Beskyd Agro Palkovice funguje určitá spolupráce, která
přispívá k záchraně zvěře. Díky dodržení zákonné povinnosti
a včasnému ohlášení místa sečení mohou naši členové roznášet
v loukách zasažených sečením tzv. zradidla zvěře. Toto zradidlo
může být v různé podobě. V naší honitbě se osvědčily lískové
pruty, které jsou vyšší než travnatý porost a na konci, na provázku,
pověšená mašle z alobalu. Při samotném roznášení těchto
zradidel dochází k tzv. zapachování travnatého porostu, což
pro vodící srnu znamená možné nebezpečí pro jejího potomka.
Navíc, když se na louce nachází něco, co nezná, leskne se to a ve
větru houpe, dodává to srně nejistotu a strach. Pocit strachu
o mládě napomáhá tomu, aby svého potomka z této louky odvedla
do bezpečí.
Použití zradidel je však pasivní ochrana zvěře. Aktivní
ochranou je sečené louky projít a zvěř vyhnat – v hojném počtu
lidí a za pomocí loveckých psů. K této činnosti náš myslivecký
spolek využívá pomoci z řad dobrovolníků a kamarádů myslivců
z jiných mysliveckých spolků. K rychlé komunikaci mezi námi
a dobrovolníky slouží internetový portál senosec.czu.cz a internetové stránky spolku www.myslivcihukvaldy.estranky.cz.
Byl bych rád, kdyby se podařilo pro záchranu volně žijící zvěře
sjednotit a zapojit i ostatní spolky z naší obce a zachránit tak
spousty životů malých srnčat a zajíců. Kdyby měl někdo z občanů
zájem nám pomoci – někdo, komu není lhostejný život bezbranných mláďat – může nás kontaktovat prostřednictvím webových
stránek: www.myslivcihukvaldy.estranky.cz

Jakub Fic

Z FARNOSTI
O Velikonocích někdy mluvíme jako o svátcích jara, jako
první se nám asi vybaví šmigrust, případně dva státní svátky,
které nikdy nevyjdou na víkend. To jistě platí. Pro některé z nás
tyto dny ale můžou mít ještě větší význam. Jako křesťané je považujeme za největší svátky v roce. Na těchto řádcích bych proto
rád popsal, jak je slavíme u nás na Hukvaldech.
NEDĚLE 14. DUBNA – KVĚTNÁ NEDĚLE
Od popeleční středy uplynulo 40 dnů a při nedělní mši proto
čteme o tom, jak Ježíš přijel do Jeruzaléma. Tehdy ho vítali jeho
příznivci s olivovými ratolestmi, my držíme v rukou „kočičky“
a Svatý týden otevíráme čtením pašijí. Střídají se tři čtenáři –
jeden je vypravěč, druhý Ježíš a třetí zastupuje ostatní postavy.

– 51 –

Společně posloucháme příběh o posledních hodinách před Ježíšovou smrtí, který budeme v dalších dnech prožívat taky.
ČTVRTEK 18. DUBNA – ZELENÝ ČTVRTEK
Scházíme se v podvečer v rychaltickém kostele. 11 ministrantů čekala ještě před mší generálka, každý ví, co bude dělat.
Natrénováno mají i zpěváci, kteří se musí v dalších dvou dnech
obejít bez varhan. Ve dnech Ježíšova utrpení se chceme ztišit,
a proto zpíváme bez doprovodu nástrojů. Na začátku čtvrteční
mše také symbolicky vypínáme zvony. Symbolicky se „z Říma“
vrátí až v sobotu večer. Čteme z Bible o poslední večeři Ježíše
a jeho učedníků. Ježíš jim dává chléb a víno a říká, že stejně se
mají scházet, až on nebude mezi nimi. Slibuje jim taky, že v tom
chlebě a víně bude taky on sám. Učedníci to celé pochopí až
později. Jsou taky zaskočení tím, že jim Ježíš začne umývat nohy.
„Jak může Bůh dělat to, co náleží otrokům?“, myslí si. O této
události taky v kázání mluví o. Dariusz a zdůrazňuje, jak hluboko
se Bůh sklání ke každému z nás.
I v Rychalticích proto po kázání otec Dariusz umývá nohy 12
mužům z naší farnosti. Po proměnění chleba a vína si poslední
večeři připomínáme my, když máme všichni možnost přijmout
Krista v podobě proměněné hostie a vína.
PÁTEK 19. DUBNA – VELKÝ PÁTEK
Naše obřady začínají ve tři odpoledne – tedy přesně v hodinu,
kdy Ježíš podle evangelia zemřel na kříži. Otec Dariusz přichází
středem kostela, před oltářem si lehne tváří k zemi, my klečíme
a v tichu Bohu předkládáme naše starosti a utrpení. Ježíš má totiž
s utrpením bohaté zkušenosti. Celý pátek se ostatně snažíme
Božímu utrpení přiblížit taky tím, že se jako dospělí dosyta najíme
jen jednou denně – děti a starší se samozřejmě řídí podle svých
možností. Při obřadech se v kostele zaměříme na kříž, právě na
něm Ježíš zemřel a věříme, že na sebe ve své bolesti
vzal všechny naše hříchy a chyby. Proto taky ke
kříži přistupujeme a každý před ním poklekneme.
Modlíme se po vzoru prvních křesťanů za sebe
a své blízké, myslíme taky na příslušníky jiných
náboženství nebo ty, kteří v Boha nevěří. Znovu
také čteme pašije, tentokrát od evangelisty Jana.

zmateně chodíme. Večerní mše na Bílou sobotu začíná vedle
kostela u ohně. Tam poprvé zapálíme velikonoční svíci – paškál,
který nám svítí v kostele ve Velikonoční době a pak při každém
křtu a pohřbu.
Na Bílou sobotu k nám přijel místecký kaplan otec Petr
Plachký, který paškál od ohně přinesl do prázdného – setmělého
kostela. Za ním přichází ostatní a sedají do lavic – každý drží
svíčku rozžatou od paškálu. V kostele září desítky a desítky malých
plamenů a posloucháme příběhy ze Starého zákona – obrazné
vyprávění o stvoření světa nebo útěku Izraelitů z Egypta. Bůh
pak jako vrchol tohoto příběhu posílá svého syna Ježíše na svět.
A my v kostele rozsvěcujeme světla a spouštíme zvony. Zpíváme
a čteme z Bible o tom, jak ženy nad ránem našly Ježíšův prázdný
hrob. V této velikonoční radosti pak otec Petr světí vodu, kterou
budou v novém roce pokřtěny děti i dospělí. My sami pak znovu
potvrzujeme své křestní vyznání Bohu, který dává životu na zemi
smysl.
NEDĚLE 21. DUBNA – BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
Večer jsme se z kostela vrátili až po 22. hodině. Ráno se ale
scházíme znovu a poselství Velikonoc si opakujeme tentokrát za
světla. Čteme o tom, jak Ježíš – po zmrtvýchvstání – navštěvuje
své blízké a my si můžeme znovu uvědomit, že to vše Bůh neudělal
pro skupinu supermanů, ale pro nás – obyčejné lidi, kteří chybujeme a k ideálu správného života máme někdy daleko.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří se na přípravě našich
velikonočních oslav podíleli – o. Dariuszovi i o. Petrovi, kostelníku Stanislavu Bujnochovi a dalším pomocníkům, ministrantům, sboru a všem, kteří se starají o úklid kostela nebo květiny.
A všem, kteří se přišli setkat s živým Bohem.

SOBOTA 20. DUBNA – BÍLÁ SOBOTA
Ježíšovou smrtí to taky mohlo všechno skončit.
Během dne jsou otevřené kostely a místnost vyzdobená jako Boží hrob. Celý den se u něj střídáme.
Bílá sobota je také dnem ticha, mše svatá začíná
až se západem Slunce. Podle židovské tradice tehdy
totiž začíná další kalendářní den. Nikdo z nás neví,
jak zmrtvýchvstání Ježíše vypadalo. Věříme ale,
že to byl v lidských dějinách tak výrazný moment,
že prosvětluje tmu – ve které občas jako lidé
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TENIS
PROBĚHLO TENISOVÉ FAMILY OPEN 2019
Dne 18. 5. 2019 proběhl tradiční tenisový turnaj, tentokrát
již 21. ročník Family Open 2019.
Je až neuvěřitelné, jak nám počasí přálo a jak vlastně opakovalo scénář z posledních dvou let. Deštivý týden s nízkými teplotami jako by byl v sobotu zapomenut. Modrá obloha, teplo a celý
den sluneční svit. A možná i proto opět tento turnaj přilákal
mnoho stávajících i nových účastníků. Turnaj tak můžeme směle
označit za stále populárnější v rozpisu turnajů Tenisového oddílu
při TJ Sokol Hukvaldy.

Počasí nám přálo po celou dobu tvrdých bojů. A sluníčko nás
tentokráte nešetřilo. Kdo zrovna nehrál, hledal si chládek a něco
k pití, což zajišťovala bečka piva od našeho pravidelného sponzora
Vítka Lanči, řečeného Vajt.
ROZLOSOVÁN Í VE SKUPINÁCH:
SKUPINA A:
1.
2.
3.
4.
5.

Jde o turnaj čtyřher rodinných příslušníků, či sloučených
dvojic volných a neprofesionálních hráčů.
Letos se nám podařilo připravit kurty velmi kvalitně.
A pomohlo nám také počasí. Pěkně kurty prolilo vodou a my mohli
pěkně válcovat a upravovat povrch. Provlhčení jim velmi
pomohlo.

Dája a Petr Laníkovi
Danka Mičeková a Petr Filipec
Mirek a Mirek Hložánkovi
Jana Nahodilová a Tomáš Jurek
Honza Kozel a Jarda Janošek

SKUPINA B:
1.
2.
3.
4.
5.

Eva a Marta Kučovy
Líba a Ondra Strakošovi
Anička Fabrigelová a Jiří Tobiáš
Jana Blahutová a Slávek Uhlíř
Slávek a Petr Solanští

Celý den probíhaly tvrdé boje, z nichž nakonec vítězně
v jednotlivých skupinách vyšly tyto 4 finálové dvojice:
SKUPINA A:
1. Mirek a Mirek Hložánkovi
2. Jarda Janošek a Honza Kozel
SKUPINA B:
1. Eva a Marta Kučovy
2. Slávek a Petr Solanští
Zahajujeme v 10 :00 hodin. Sešlo se celkem 20 tenistů
a vytvořilo 10 párů. Stejně jako v loni to znamená 2 skupiny, kde
se hraje každý s každým, a nakonec finálovou skupinu 2 nejlepších párů z obou skupin, které se utkají o 1–4. místo.

Ve čtvrtfinále se utkali 1. ze skupiny A s 2. ze skupiny B, a 1.
ze skupiny B s 2. ze skupiny A.

Bylo zapotřebí rozlosovat páry do dvou skupin a jejich první
dva páry pak mezi sebou budou hrát o účast na stupínku vítězů
a bramborovou medaili.

Druhý duel vyhrály Eva a Marta Kučovy nad Jardou Janoškem
a Honzou Kozlem v poměru 5:1.

PRAVIDLA BYLA STANOVENA TAKTO:
- hrálo se na vítězných 5 gamů, nutný 2 gamový rozdíl
- za stavu 5 : 5 tiebreak
- rozhoduje počet dosažených bodů - vítězství 1, prohra 0
- při shodě bodů rozhoduje vzájemný zápas
- jinak poměr vítězných a prohraných gamů

V prvním duelu zvítězili Slávek a Petr Solanští nad Mirkem
a Mirkem Hložánkovými 5:2.

Boj o 3. místo vybojovali M+M Hložánkovi nad J. Janoškem
a H. Kozlem poměrem 5:2.
Finále nakonec nejlépe zvládli S. + P Solanští a porazili E.
+ M. Kučovy v poměru 6:4.
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VÝSLEDNÁ TABULKA FINÁLOVÝCH BOJŮ TEDY
VYPADÁ TAKTO:
1. místo – Slávek a Petr Solanští
2. místo - Eva a Marta Kučovy
3. místo - Mirek a Mirek Hložánkovi
4. místo - Honza Kozel a Jarda Janošek

Vítězi turnaje jsou ale všichni zúčastnění, včetně fandících
rodinných příslušníků. Byl to nádherný, teplý, sluneční a sportovní den.
Výsledky si dnes již jinak neumíme představit, než na tabulích
vyrobených Mirkou Boturovou:

NEJLEPŠÍ DVOJICE TURNAJE:

Family Open 2019 skončilo, ať žije Family Open 2020.
Petr Laník

HUKVALDSKÁ DESÍTKA
Letošní ročník již tradiční Prvomájové hukvaldské desítky
připadl na středu. O její uspořádání se opět postarali členové
Běžeckého spolku Hukvaldy, Unie rodičů při ZŠ Leoše Janáčka
v Hukvaldech a další obětaví nadšenci. Od rána vládlo slunečné
počasí, obloha byla vymetená, bez jediného mráčku. Pro organizátory začal den velice brzy, protože museli znovu vyznačit celou
trať. Lijáky a krupobití, které provázely stavění máje a čarodějnou
noc, jim celou práci předchozího dne zmařily. I přes tyto naschvály
počasí se podařilo trať hlavního závodu vyznačit dokonaleji než
tomu bylo v minulých letech.
Zázemí všem závodníkům opět poskytl Golfový klub
Hukvaldy. Ti tak mohli využít klubovnu nebo posedět na terase
a obdivovat nádherné výhledy, které golfové hřiště poskytuje.
Hlavnímu závodu na 10 km předcházely závody dětí, které
běhaly na okraji golfového hřiště na vytyčených tratích 150
a 300 metrů. Dětských závodů se zúčastnilo 55 dětí především
z Hukvald, ale také z třeba Frýdku-Místku, Příbora nebo Orlové.
Souboje byly napínavé, všechny děti závodily, jak nejlépe uměly
a všechny doběhly do cíle. I ty nejmenší, ač v doprovodu rodičů.
Stupně vítězů, medaile a drobné ceny byly připraveny pro tři
nejrychlejší dívky a chlapce v každé kategorii.

Hlavní závod odstartoval v 10.30 a na trať dlouhou 10 km se
vydalo 36 mužů a žen. Úvodní klesání po asfaltových a zpevněných cestách až ke sklenovské škole rychle roztrhalo startovní
pole. Běžci zpomalili v terénu za mysliveckou chatou a poté se
trochu vydýchali v chatové oblasti pod Palkovickými hůrkami.
Následoval terénní úsek vedený lesem kolem Mločí studánky
a strmějším seběhem kolem bývalého lomu se běžci dostali na
asfaltovou cestu vedoucí do Kozlovic. U rybárny proběhli občerstvovací stanicí a oborní bránou pokračovali stoupáním až
k hájovně. Ocitli se na hlavní tepně, která protíná celou Hukvaldskou oboru. Rychlý slalom mezi turisty a výletníky nebo nasávání
jarní atmosféry a vnímání historie obory? Každý podle svých sil
a nálady. Překážka ve formě vysokých schodů dostala běžce do
finále celého závodu. Náročné závěrečné stoupání běžcům vzalo
poslední síly, ale po odbočení do cílové rovinky v prostoru golfového hřiště se většina ještě vyhecovala ke konečnému spurtu.
Pěkný závod s náročnou tratí pestrého profilu má již na Hukvaldech svou tradici. Vždy přiláká místní běžce, pro které je závod
srdeční záležitost, ale i spoustu borců z blízkých i vzdálenějších míst.
Traťové rekordy drží Marek Causidis (Buff Salomon, 36.09
min, 2018) a Lenka Peterková (1. běžecký Jablunkov, 45.19 min,
2017).
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V hlavním závodě si pro vítězství doběhl Milan Vinklárek
(Sokol Opatovice) v čase 40.13 min. Následovali David Hanke
(AK EZ Kopřivnice, 40.47 min) a Lukáš Bernatík (Hukvaldy,
41.31 min). V ženách se Kateřina Polášková z Trnávky jako jediná
dostala časem 49.38 pod padesátiminutovou hranici. Na druhém
místě doběhla Markéta Máchová (Hukvaldy, 50.59), za ní už ve
větším odstupu Martina Mazáčová (BK Příbor, 54.43).

Poděkování patří všem ochotným pořadatelům, kteří zabezpečili hladký průběh hlavního závodu i dětských běhů na golfovém
hřišti.
Srdečně zveme na 6. ročník Prvomájové hukvaldské desítky
v roce 2020.

– 55 –

Markéta Máchová

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
VZTAH OBČANŮ K DIVADLU V MINULOSTI
Vztah občanů Hukvald k divadelní kultuře (obec s názvem
Hukvaldy je od roku 1982) se utvářel návazně na původní
správní uspořádání, a to až do roku 1960 samostatně v obci
Rychaltice a samostatně v obci Sklenov, tvořené třemi osadami
(Dolní Sklenov, Horní Sklenov a Hukvaldy). Ohlédnutí za divadelní kulturou je rozděleno do dvou částí, a to:
1. k ochotnickému divadlu
2. k divadlu profesionálnímu.
Ad1) VZTAH OBČANŮ K OCHOTNICKÉMU DIVADLU
Zde je nutno na úvod uvést, že v obou obcích byla dříve velmi
čilá zájmová činnost občanů. V této zájmové činnosti měla své
významné postavení činnost ochotnického divadla, jehož
vystoupení se těšila v obou obcích velké oblibě občanů, což se
projevovalo v hojné účasti na představeních.
a) Ochotnické divadlo v Rychalticích
Jeho rozvoj nastal na novém jevišti v Obecním hostinci
v Rychalticích (později Kulturní dům, nyní umrtvený objekt
naproti dnešnímu truhlářství Fajkus), a to kupodivu v roce
největší hospodářské krize třicátých let minulého století. Byl
započat Jiráskovými „Psohlavci“, hranými 28. a 29. října 1933,
a to v režii Ludvíka Kološe st. z Dolního Sklenova čp. 57 a Aloise
Tomančáka z Rychaltic čp. 21. Ve hře účinkovalo 56 osob. O rok
později byl v Rychalticích uveden „Lešetínský kovář“ a Mahenův
„Jánošík“. Poslední hrou před mnichovsk ým diktátem
a následnou hitlerovskou okupací republiky byla veselohra
„Krajánkova nevěsta“. Během nacistické okupace bylo sehráno
14 představení. Uvedu především operetu J. Baldy a E. Brožíka
„Perly panny Serafínky“ v režii Fr. Máchy a Voj. Návrata
(hudební režie). Poslední hrou za okupace byl „Divotvorný
klobouk“ od Václava Klicpery. To bylo v roce 1944.
Po osvobození republiky zahájili rychaltičtí ochotníci hrou
Ladisl. Stroupežnického „Naši furianti“, a to v říjnu 1945, tedy
po 12-letech od uvedení první hry na novém jevišti. V únoru
1946 to pak byla další hra, a to Jiráskovi „Psohlavci“. Z dalších
her po osvobození vzpomenu alespoň některé, např. Vrchlického
„Noc na Karlštejně“, nebo „Ženský zákon“, „Divá Bára“,
„Vojnarka“, která byla poslední hrou rychaltických ochotníků,
což bylo v roce 1963. Připomenu ještě dodatečně hru se zpěvy
ze života Františka Kmocha „Muziky, muziky“, která sklidila
mimořádný úspěch. Byla hrána dvakrát a ještě pak pětkrát
v okolních obcích. Ochotnické divadlo v Rychalticích bylo

hráno pod záštitou hasičského sboru nebo Sokola. Těch her byla
uvedena celá řada.
b) Ochotnické divadlo v obci Sklenov
Ohlednutí za ochotnickým divadlem v obci Sklenov je
podstatně složitější. Toto divadlo se provozovalo jak v místní
části Dolní Sklenov, tak na Hukvaldech. Tam byla před
2. světovou válkou dvě místa, kde byla možnost hrát divadlo.
Byl to nevelký sál s jevištěm v hostinci
„U Gobrů“ (později hostinec přestavěn na hotel „Mičaník“).
Tam hráli divadlo ochotníci tehdejšího čtenářsko-pěveckého
spolku. Druhým místem byl nevelký sál v hostinci
„U Červenků“ (později restaurace „Pod hradem“). Zde se
navíc musela vždy před pódiem postavit přední stěna jeviště
s oponou. Hráli tu především ochotníci TJ Orel. V Dolním
Sklenově hráli divadlo ochotníci DTJ (Dělnické tělocvičné
jednoty) v hostinci
„U Rožnovského“ (dnes hostinec a minipivovar „U Štamgastů“). Zde to bylo ještě složitější, neboť hledištěm byla výčepní
místnost a jako jeviště sloužila sousední malá klubovna, která
místo dnešních vstupních dveří měla stěnu šířeji otevřenou do
výčepu (trvale).
Na Hukvaldech se podmínky ke hraní divadla zlepšily po
přestavbě hostince „U Gobrů“ na hotel „Mičaník“, kde vznikl
nový sál s velkým jevištěm (r. 1929). Za 2. světové války byl Jiří
Mičaník nucen hotel prodat a nový majitel Jiří Smička prostor
jeviště přestavěl na byty. Poté bylo v sále hotelu postaveno Janem
Morisákem st. dřevěné jeviště, čímž se zkrátil prostor sálu.
Nutno dodat, že Mičaník (coby původní majitel hotelu) kromě
založení a vycvičení chlapecké dechové kapely, uvedl řadu divadelních her, jako Jiráskovu „Lucernu“, ale i zpěvohry, jako např.
Tylovu „Fidlovačku“(s písní Fr. Škroupa „Kde domov můj“ –
později státní hymna). Z období válečných let je nutno se zmínit
o zpěvohře uvedené v roce 1941, a to „Z českých mlýnů“. Režii
a hudební nastudování měl opět Jiří Mičaník. Kromě ochotnického divadla se v roce 1941 uskutečnila v hotelu oslava 100 let
od narození hudebního skladatele Antonína Dvořáka (18411904). Byly zde předvedeny Slovanské tance r ytmickou
skupinou prof. Jožky Tylové z Ostravy za hudebního doprovodu
velkého smyčcovéh o orchestru řízeného Jiřím Mičaníkem
a Jindřichem Pukovcem z Příboru.
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TJ Orel sehrál na Hukvaldech hry jako např. „Pražské
švadlenky“, „Mlynář a jeho dítě“, „Cikánčina pomsta“, „Na
letním bytě“ a další. V Dolním Sklenově byly před 2. světovou
válkou uvedeny hry jako „Na západní frontě klid“, „Lesník“,
„Tři zlaté vlasy děda Vševěda“, „Parnasie“.
Po druhé světové válce se v tehdejší obci Sklenov hrálo
ochotnické divadlo pod záštitou čtenářsko-pěveckého spolku,
pak divadelního odboru při Osvětové besedě, ale i pod záštitou
TJ Sokol. Byly to hry jako „Třicet stříbrných“, „Za svobodu
národa“, „Zelení hájové“, „Poslední muž“, „Závět“, „Jindra“,
„Námořníkův sen“ (hra se zpěvy), „Muzikanti z české vesnice“,
„Václav Hrobčický z Hrobčic“ a další. Ještě dodám, že na
nouzovém dřevěném jevišti v hotelu bylo v roce 1950 uvedeno
historické drama „Pražský žid“, ve kterém mj. účinkovala Jiřina
Nyklová, provdaná Uherková, pozdější zakladatelka a dirigentka
populárního dětského sboru „Severáček“.
V létě roku 1952 ožila divadlem zámecká zahrada. Na svažité
louce byla sehrána „Maryša“ bratří Mrštíků. Uvedení hry předcházel krojovaný průvod účinkujících vč. chasy za doprovodu
hudby od hostince v Dolním Sklenově až na Hukvaldy. Prostředí
zámecké zahrady vytvořilo nezapomenutelný rámec divadelní
scény. O rok později byla sehrána „Mordova rokle“. Druhým
velmi úspěšným představením hraným v zámecké zahradě byla
„Její pastorkyňa“ Gabriely Preisové. V červenci 1956 byla na
louce nad dnešním amfiteátrem sehrána Jiráskova „Lucerna“.
Tato lidová a přece slavnostní hra jako žádná jiná oslavuje půvab
naší rodné země, kouzlo letní noci, kdy lípy bzučí včelami a voní
květem – lípa toť symbol země.
Tichem obory zněla slova mlynáře (Radomil Dohnal):
„Nevzdám se té lípy, protože je mým dědictvím po dědu
i pradědu, je našeho rodu od nepaměti. Rostla staletí a kdybych
vám ji vydal, padla by chvilkou. A jak bych mohl dopustit, aby
klesla poražena, aby padla její koruna, kdež ptactvo nocuje
a zpívá. A co pod ní v jejím stínu, za parna, v poledne i podvečer,
co tam lidí odpočívalo a odpočine, co hovoru tu, rozprávek,
starých pamětí o divných dějích. Pokolení jde za pokolením,
a lípa pořád chrání je a stíní“.
V témže roce byla uvedena na Hukvaldech ochotníky
Čapkova hra „R.U.R.“ (Rossums Universal Robots). Koncem
roku 1956 a po Novém roce sehráli paralelně ochotníci v Rychalticích a na Hukvaldech hru se zpěvy ze života Františka
Kmocha „Muziky, muziky“; o rychaltickém provedení jsem se
již zmínil. Mnohý čtenář článku mě bude považovat za sentimentálního, když vzpomenu vystoupení učitelského mládence
Františka Kmocha (ze hry) po obdržení dopisu od maminky,
a to (při refrénu písně):

„Vy české maminky ustarané,
bytosti nejdražší milované,
v prsou máte srdce zlaté
a nám je rozdáváte.
Všeho se zřeknete pro své děti,
umíte milovat, odpouštěti.
Vás každý snad musí mít rád,
Vám české maminky, ruce zlíbat“.
To proto, že při zpěvu této písně nezůstalo suché nejedno
oko diváků.
Další hrou uvedenou v hukvaldské oboře byla Vrchlického
„Noc na Karlštejně“, a to v roce 1957. Jednou z nejnáročnějších
her sehranou ochotníky na Hukvaldech (v roce 1958) bylo drama
Fridricha Schillera „Úklady a láska“. V roce 1959 pak byla
sehrána opereta Rudolfa Piskáčka „Slovácká princezna“. Dvěma
posledními hrami (okolo roku 1960), byly hry „Sto dukátu za
Juana“ a „Dům na rozcestí“.
V závěru vzpomínek na ochotnické divadlo v našich dvou
bývalých obcích musím vzpomenout velikých zásluh zejména
režisérů těchto inscenací, na kterých lpěla největší zodpovědnost za provedení. V Rychalticích to byli Ludvík Kološ st., Alois
Tomančák, Frant. Mácha, později Isidor Matula a Zdeněk Maťa;
ve Sklenově a na Hukvaldech to byli Jiří Mičaník, Frant. Franke,
Jindřich Matula, Arnošt Kubala, později Jan Morisák ml.,
Radomil Dohnal a Alfons Červenka – nejvíce her), ale i řadu
dalších občanů v rolích herců, tvůrců dekorací, nápověd, osvětlovačů, kulisáků, hudebníků a dalších, kteří obětovali svůj čas
ve prospěch kulturního vyžití spoluobčanů. Jejich jedinou
odměnou byl potlesk diváků.
Ad2) VZTAH OBČANŮ K DIVADLU PROFESIONÁLNÍMU
Když ustala činnost ochotnického divadla v obou našich
původních obcích, začalo kulturní vyžití občanů zajišťovat
divadlo profesionální. Bylo to Beskydské oblastní divadlo
z Nového Jičína, které začalo zajíždět do Rychaltic. Uvedlo
během několika let na 50 inscenací. Později ještě několik inscenací uvedlo i Těšínské divadlo a dvakrát přijelo i Vesnické divadlo
z Prahy. Beskydské divadlo zajíždělo do Rychaltic až do doby
rozpuštění souboru. Vzpomínám si, že v něm začínal profesionální dráhu např. později známý herec Rudolf Jelínek (84 let),
ale také populární dramaturg Čsl. televize Gustav Oplustil (92
let). Tento rodák z Hranic na Moravě nastoupil v roce 1953 do
zájezdové skupiny Divadla československé armády na Vinohradech (dnešní Divadlo na Vinohradech), kde měl na starosti
estrády pro vojáky (s nečekaným úspěchem). Později nastoupil
jako dramaturg do redakce zábavy Čsl. televize, kde po řadu let
ovlivňoval televizní zábavu (vedle režiséra Zdeňka Podskalského), zejména v populárních silvestrovských pořadech.
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V pozdějších letech začal u nás v obci zajišťovat zájezdy do
ostravských divadel bývalý ochotnický režisér Alfons Červenka,
jinak pracovník Vítkovických železáren. Zájezdy zajišťoval
několik let. Další etapou zájezdů do ostravských divadel bylo
organizování účasti Klubem důchodců na Hukvaldech, a to
zejména v letech 1992 až 2004. Zásluhu měl na tom tehdejší
kulturní referent klubu Zdeněk Šplíchal. Za mé spoluúčasti na
zajišťování zájezdů se uskutečnila návštěva více než 90-ti
představení (cca 7 ročně).
Toto malé ohlédnutí za divadelní kulturou u nás v obci
nemělo za cíl dokumentovat důsledně vše, čemu v minulosti
věnovali občané se zájmem pozornost. Je pouze nahlédnutím
do způsobu života ve vztahu k divadelní kultuře občanů v minulosti v porovnání se současnou dobou.
Zdeněk Hubeňák st.
Dolní Sklenov, květen 2019

Skupina herců ze hry „Lucerna“ hraná v oboře v roce 1956 (vlevo na okraji v roli muzikanta Alfons Červenka i jako režisér; vpravo na okraji druhý muzikant Zdeněk Hubeňák;
uprostřed Slavka Velhudová, provdaná Lačňáková v roli Haničky a Pavel Červenka
v roli učitelského mládence)

Hromadná scéna na návsi ze hry „Maryša“ hraná v zámecké zahradě v roce 1952 (mezi
chasou vlevo na okraji se zdviženou pravici Francek – Zd. Hubeňák a oproti němu
Maryša – Ludm. Tichavská)

Skupinové foto účinkujících ve hře „Muziky, muziky“ hrané v Rychalticích v roce
1956 (v prostřední řadě uprostřed 3 hlavní dvojice: Zdeněk Hubeňák v roli učitelského
mládence Fr. Kmocha s partnerkou Pepinkou – Helena Veličková, provdaná Nyklová
– učitelka na Hukvaldech; vlevo od nich Zdeněk Maťa i režisér s Ludm. Tichavskou
a vpravo Slávka Rožnovská – Klosíková s Karlem Rekem ml.).

HUKVALDSKÁ STEZKA
Povídal mi jeden z města,
že ta naše cyklo cesta,
za nic moc prý nestojí.
Nabral jsem ho pod bradu,
halapartnou ze hradu,
však se mu to zahojí.
Turistických zážitků
prý tu není moc,
jenom liška v oboře
dává dobrou noc.

Zvednul jsem ho na nohy
probral jsem ho z šoku,
poslal jsem ho po stopách
pěnivého moku.
Jedno pivo u Langošky
pak u Námořníka,
zchlaď si tělo ve Dvoře
když kontrolka bliká.

Hotel, Pec i Koupaliště
ať to šplouchá v bachoře.
Strakoš, Richard a pak Vajt
spočni si u lípy,
Když tam vzadu na Bosni
mají suché pípy.
Když se ti to nelíbí
a furt děláš drahoty,
kup v COOPu lahvové
pokojové teploty.

U brány a v oboře
pak na hradě nahoře,
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Spravil jsem mu názory
i kulturní obzory,
Když tu jezdí na bicyklu
jen za liškou z obory.

Lukáš Sládek,
Hukvaldy

POLICIE ČR - ČLÁNKY
PODVODY S LEGENDOU „VNUK“
V rámci besed a přednášek, které policisté oddělení tisku
a prevence, pořádají pro seniory, jsou častým tématem podvody
na seniorech s legendou „vnuk“. Pachatelé si potencionální oběti
vyhledávají v databázích tzv. pevných linek na internetu. Vytipovaného seniora osloví a pod nejrůznějšími záminkami požádají
o peníze. Většinou se jedná o poměrně vysoké částky pohybující
se v řádech sta tisíců korun. Mnohdy volají opakovaně, hlavně když
senior váhá nebo je nedůvěřivý. Ani skutečnost, že oslovený sdělí,
že tak vysoký obnos nemá doma, ale v bance, pachatele neodradí
a přemlouvají ho, aby peníze z účtu vyzvedl, což se také v mnohým
případech stává.
Policie seniorům radí, aby si každý telefonát, ve kterém jsou
příbuznými žádání o poskytnutí finanční částky, důkladně ověřili.
Zavolejte vnukovi nebo vnučce, kteří Vám měli údajně volat,
případně nejbližším příbuzným. Nedbejte, pokud jste v telefonátu
volajícím ubezpečováni, že se o finanční půjčce nemáte v rodině
zmiňovat. Určitě si telefonát ověřte. Pokud zjistíte, že Vám opravdu
nikdo z rodiny nevolal, volejte Policii ČR na linku 158
a sdělte jim skutečnosti vyplývající z telefonátu. Na policii se obraťte
také v případě, kdy se Vám kontakt s rodinou nepodaří navázat.
Nikdy nesdělujte, kolik peněz máte uspořených, a to nejen
u sebe doma, ale také v bance. Také nikdy nesvěřujte své peníze
osobám, které neznáte. Ani pod příslibem, že Vám do zástavy
přenechají např. doklady (mohou být zcizené) nebo finance v cizí
měně (může se jednat o padělky). Stejně opatrní buďte v případě,
že jste požádáni o bankovní převod.
Pokud již nastala situace, že jste pachateli uvěřili a o své
uspořené peníze jste přišli, určitě se obraťte na policii. Překonejte
prosím obavy nebo stud a pokud možno co nejdříve oznamte
spáchání trestného činu. Oznámení učiňte i v případě, že jste se
pachatelem nedali obelstít a peníze jste mu nepředali. Také příprava
ke spáchání tohoto trestného činu je trestná. Každá, byť sebemenší informace může totiž policii přispět k odhalení pachatele.

doklady (mohou být zcizené) nebo finance v cizí měně
(může se jednat o padělky).
Závěrem přidáváme ještě několik obecných rad
(zdroj: www.policie.cz):
-

Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do
svého bytu.

-

Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi.

-

Pořiďte si panoramatické kukátko, které vám umožní dobře si
návštěvníka prohlédnout, Instalujte si na dveře bezpečnostní
řetízek, který udrží dveře jen pootevřené. Některé věci tak
můžete vyřídit bezpečněji.

-

Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb (odečet plynu
apod.), nechte si předložit jeho služební průkaz, nebo ještě lépe
zavolejte na úřad nebo instituci, na kterou se pracovník
odvolává. V případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom,
že o nabízenou službu nestojíte.

-

Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí. Podomní
nabídky výher v loterii nebo výhodných koupí odmítejte
- v naprosté většině jde o podvod.

-

Své peníze nikdy nesvěřujte osobám, které neznáte. Ani pod
příslibem, že Vám do zástavy přenechají např. doklady (mohou
být zcizené) nebo finance v cizí měně (může se jednat
o padělky).

-

Udržujte dobré vztahy se sousedy v domě. Napište si jejich
telefonní čísla, v případě potřeby bý vá jejich pomoc
nejrychlejší.

-

Důležitá telefonní čísla (policie, lékař, hasiči aj.) mějte viditelně
blízko telefonu, abyste mohli co nejrychleji přivolat pomoc.

-

Nepodvolujte se nátlaku cizích lidí (ani rodinných příslušníků)
k podpisu závažných dokumentů např. k převedení bytu, domu
nebo chaty nebo poskytnutí peněžních půjček. Vše si v klidu
a pečlivě promyslete.

-

Závažná rozhodnutí o vašem majetku konzultujte s právníkem,
nechte si poradit od dalších věrohodných osob. Většina institucí
a nevládních organizací, která poskytuje pomoc seniorům,
nabízí i bezplatnou právní poradnu.

Seniorům proto radíme:
Každý podobný telefonát si okamžitě ověřte. Zavolejte
vnukovi nebo vnučce, kteří Vám měli údajně volat, případně
nejbližším příbuzným.
-

Pokud zjistíte, že Vám opravdu nikdo z rodiny nevolal,
volejte Policii ČR na linku 158 a sdělte jim skutečnosti vyplývající z telefonátu. Na policii (linka 158) se raději obraťte
také v případě, kdy se Vám kontakt s rodinou nepodaří
navázat.

-

Hlavně nikdy nesvěřujte své peníze osobám, které neznáte.
Ani pod příslibem, že Vám do zástavy přenechají např.
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por. Mgr. Daniela Vlčková
oddělení tisku a prevence

POZVÁNKY
POZVÁNKA NA 3. ROČNÍK ROCK BIKE FESTU 2019
Ve dnech 16. – 17. srpna se bude v areálu Hospůdky Na Koupališti konat již 3. ročník dvoudenního extrémně sportovního
a hudebně našlapaného Rock Bike Festu 2019.
Jako každý rok je připravena trasa tradičního Extreme MTB závodu. Jeden okruh, který je dlouhý zhruba 20 kilometrů, povede
převážně přírodními traily, turistickými stezkami a lesními cestami v krásném prostředí Palkovických hůrek, přes jejich nejvyšší
vrchol Kubánkov (660 m n. m.). Pojede se na dvě kola, s tím, že do celkového umístění se budou započítávat jezdci, kteří absolvují
alespoň jeden okruh. Jeho zajištění proběhne opět ve spolupráci s SK Kohouti z Pržna, pořadateli Jimm and Mendez Cupu, do
jehož celkových výsledků se závod bude započítávat ve shodných kategoriích, čímž bude určitě pro mnohé účastníky
atraktivnějším.
Novinkou pro letošní rok je zpřístupnění závodů i méně zdatným cyklistům, proto byla vytvořena další pohodová trasa pro ty,
kteří dojedou hlavně na rockový festival, ale přeci jen mají závodního ducha a budou se chtít porovnat s ostatními hobby jezdci.
Tento závod vzniká pod záštitou největšího českého rockového magazínu SPARK a nese název Spark MTB Race. Povede méně
náročnou tratí o délce 12 km krásnou okolní přírodou.
Je pamatováno i na děti závodem Kids Fun Race v několika věkových kategoriích (od nejmenších na odrážedlech, přes minikola,
až po juniory), navíc bude letošní ročník ještě zábavnější díky nově vybudovanému pumptracku. Mimo závody bude pro děti
přichystán doprovodný program. Součástí akce bude jako každoročně také BMX exhibice na nově postaveném dirtu.
Podobně našlapaný bude i dvoudenní hudební program, zastoupený českými prvoligovými kapelami jako jsou crossoverové
skupiny COCOTTE MINUTE a DARK GAMBALLE a ostravská mlátička MALIGNANT TUMOUR, jimž budou zdárně sekundovat další kapely jako JEGR, IDIO & IDIO, TERALODON, ENNOIA, FARÁŘOVI NETOPÝŘI, PERIFERIC a domácí MARKÉTA
A JEJÍ MUFLONI.
Samozřejmostí bude skvěle vychlazené pivo, výborné jídlo, kopa zábavy a pro závodníky hodnotné ceny.
Více informací o akci, předprodeji vstupenek a registraci závodů naleznete na stránkách www.rockbikefest.cz.
Všichni jste srdečně zváni.
Za hlavního pořadatele GTSTORE.cz
Michaela Hrčková
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Pstruh duhový, Obora Hukvaldy
Od 7.6.2019
Prodejní doba: Pátek: 14:00 - 17:00
Sobota: 8:00 - 10:00
Možnost objednávky mimo prodejní dobu
telefonicky (min. 5kg ryb).
Tel.: 724 523 648, 724 525 004

Projížďka koňským spřežením
Hukvaldskou oborou s průvodcem
Trasa: Hlavní brána – Liška Bystrouška – Hájovna
- Lovecká chata Měrkovice (výhled na Radhošť)
a zpět (během projížďky zastávky s možností fotografování)
Doba projížďky: 1,5 hod.
Počet osob: min.4 – max.6
Cena: 150,- Kč/osoba
Objednávejte na telefon 724 523 648, mkoutny@doo.cz
Pro širokou veřejnost, firemní akce, svatby, společenské akce atd.
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Prodej ryb
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Povinné údaje periodického tisku dle zákona č. 46/2000 Sb.:
Termín vydání: červen 2019 • Uzávěrka dalšího čísla: 31. 8. 2019 • Název, sídlo a IČO vydavatele:
Obec Hukvaldy, Hukvaldy 3, 739 46 Hukvaldy, okres Frýdek-Místek, IČ 00297194
Název: HUKVALDSKÝ OBČASNÍK • Četnost vydávání: čtvrtletně, zdarma • MK ČR E 12335
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