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SLOVO STAROSTYSLOVO STAROSTYSLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané.

Většinou ve svých článcích informuji o investičních akcích, 
ale tentokrát se budu věnovat něčemu jinému. Píšu tento článek 
v době a situaci, která bohužel není pro nás všechny příjemná. 
Celý svět se potýká s nákazou koronavirem COVID-19. Slyšíte 
o ní každý den ze všech možných médií, a proto psát o tom, jak 
se projevuje a co způsobuje, nemá smysl. Z hlediska historie 
to není nic nového, např. morové epidemie nebo španělská 
chřipka jsou toho důkazem. Rádi bychom řekli „no jo, ale to bylo 
kdysi, dnes je přece medicína mnohem dál a nějaká chřipka nás 
nemůže ohrozit“. Bohužel se ukazuje, že to není pravda. Ať už 
tento virus vznikl přírodní cestou, nebo unikl z laboratoří, je už 
v této chvíli nepodstatné. Teď musíme udělat všechno proto, 
aby se dál nešířil.

Ke dni 19.3.2020 je počet nakažených osob v ČR 522, na 
území naší obce 0.  Rád bych byl optimistou, ale až budete číst 
tento občasník, bude situace určitě jiná, a nechci ani hádat 
jaká. Jak vysoké bude to konečné číslo nakažených osob záleží 
v této chvíli hlavně na nás všech. Prosím Vás proto všechny, 

abyste se i nadále řídili pokyny vlády, a ty, kterých se to týká, 
aby dodržovali nařízenou karanténu. Všechny občany vyzývám, 
aby při pohybu na veřejnosti měli zakrytý nos a ústa – používejte 
respirátory, roušky, šátky, šály, brýle a podobně, a dodržujte 
přísnou hygienu. Tyto prostředky a opatření mohou omezit 
rozšiřování případné nákazy. Nejohroženější skupinou jsou 
lidé starší 65 let nebo lidé s oslabeným zdravím. Chovejme se 
zodpovědně, dodržujme nastavená pravidla, buďme ohleduplní. 
Dělejme všechno proto, abychom si mohli, až to všechno přejde, 
všichni říct … zvládli jsme to.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří nabídli svou pomoc 
v souvislosti s touto situací. Velice si toho vážíme.

Ale nebyli bychom snad ani Češi, abychom si i z těchto 
situací nedokázali udělat trochu legraci. Se souhlasem autora, 
manažera turistické destinace Lašská brána Beskyd, připojuji 
aktuální fotografii z hukvaldské obory.

Luděk Bujnošek, starosta
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Rada obce projednala nebo schválila:

1. oznámení paní kronikářky Karly Klečkové o ukončení vedení 
kroniky, která za sebe navrhla náhradu Mgr. Michaelu 
Hrčkovou, jež se zajímá o historii i současné dění v obci 
a je mimo jiné také spoluautorkou knih Hukvaldské obrazy 
Jana Václava Sládka, Antonín Kroča – Malíř života a duše 
a mimořádného čísla Hukvaldského občasníku „100 let na 
Hukvaldech“ a spolupodílela se na vydání knihy napsané 
Janem Václavem Sládkem Hukvaldská štafeta. Michaela 
Hrčková má vystudovaný obor Dějiny výtvarných umění na 
Filozofi cké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Za svou 
magisterskou diplomovou práci o barokním sochaři Johannu 
Schubertovi získala ocenění rektora univerzity. Publikační 
činností týkající se obce Hukvaldy své předpoklady pro tuto 
práci dostatečně prokázala.

2. nabídku pana Miroslava Bittera na provozování Informačního 
centra, která byla jedinou předloženou nabídkou. Členové 
rady obce se shodli na tom, že jsou s vedením informačního 
centra spokojeni a není důvod ve vzájemné spolupráci nepo-
kračovat. Současně byla schválena smlouva o provozování 
IC na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

3. cenové nabídky na realizace akce „Země hradů v 1. patře 
informačního centra“ a jako nejvýhodnější schválila nabídku 
firmy ARTES z Frýdku-Místku za částku 299 947 Kč 
včetně DPH. 

4. cenovou nabídku Petra Paličky ze Staříče na instalaci bles-
kovodu a zemnění v objektu budoucího sběrného dvora 
v Rychalticích za částku 35 303,50 Kč včetně DPH.

5. cenovou nabídku od společnosti Euroidea z Prahy na zpraco-
vání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního programu 
v rámci 92. výzvy na „Nadstavbu odborných učeben ve 4. 
nadzemním pohlaží ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy za 
celkovou částku 60 000 Kč včetně DPH.

6. cenovou nabídku fi rmy Elin servis z Ostravy na provedení 
opravy přívodního kabelu k WC na parkovišti na Hukvaldech 
za částku 42 901,76 Kč včetně DPH.

7. cenovou nabídku fi rmy Český servis oken z Brandýsa nad 
Labem na dodávku a instalaci žaluzií v Domě s pečovatelskou 
službou za částku 44 002 Kč.

8. podání žádosti o dotace z Moravskoslezského kraje na 
vybavení informačního centra a na zpracování studie na 
akci „Likvidace odpadních vod v obci Hukvaldy, místní části 
Krnalovice“

9. dotazník k analytické části připravovaného strategického 
plánu rozvoje obce, který bude přiložen do Hukvaldského 
občasníku, který budou moc občané vyplnit elektronicky na 
webových stránkách obce.

10. informace o postupu projekčních prací od zástupců fi rmy 
RMBA, kteří zpracovávají projektovou dokumentaci na 
„Rekonstrukci bývalého kravína v areálu Hukvaldského 
dvora“.

11. vyúčtování dotace TJ Sokol Hukvaldy, která byla poskytnutá 
pro rok 2019 ve výši 350 000 Kč.

12. dodatek ke smlouvě s provozovateli Hospůdky Na koupališti 
o navýšení nájemného a dohody při pořádání akcí, jejichž 
je obec spolupořadatelem – Den obce, Penaltový král, Rock 
Bike Fest.

13. smlouvu na činnost koordinátora na BOZP pro akci „Úprava 
školního hřiště v areálu ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy, 
kterou bude provádět fi rma HGH Safety z Prahy. Předmětem 
smlouvy je také zpracování plánu BOZP za částku 53 240 Kč 
včetně DPH.

14. cenovou nabídku na zapůjčení měřičů rychlosti v obci, které 
zapůjčí fi rma Bártek Rozhlasy z Valašského Meziříčí za 
částku 10 588 Kč vč. DPH za měsíc.

15. Řád veřejných pohřebišť, který musel být změněn v souladu 
se zákonem č. 256/2001 o pohřebnictví, kde došlo k rozšíření 
povinného rozsahu, a který následně schválil Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování dne 
13.1.2020.

16. cenovou nabídku na zpevnění náhradní komunikace vedoucí 
kolem současného staveniště nově budovaného hřiště 
u základní školy, která nebyla součástí projektu za částku 
40 017 Kč včetně DPH.

17. rámcovou smlouvu na provádění stavebně údržbových prací 
a rekonstrukčních prací mezi obcí Hukvaldy a fi rmou Jan 
Slabý z Brušperka. S touto fi rmou jsme měli opakovaně 
uzavřenou smlouvu na dva roky, jejíž platnost nyní skončila.

18. cenovou nabídku od fi rmy MeŠ z Paskova provedení injek-
táže zdiva v Rychaltickém dvoře za částku 131 744,80 Kč 
a zároveň s fi rmou uzavřela smlouvu na provedení prací.

19. cenovou nabídku od Ing. Ivana Tachezyho z Ostravy na 
ošetření jeřabinové aleje za částku 21 770 Kč vč. DPH.

20. cenovou nabídku od fi rmy Vladimír Opěla z Krnalovic na 
skrývku zeminy s odvozem a následně dovozem strusky, 
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Naše obec se spolu s dalšími 16 obcemi z regionu zapojila 
prostřednictvím Spolku pro obnovu venkova do žádosti o podporu 
pro zpracování „Strategického plánu rozvoje obce Hukvaldy“.

Naše obec má zpracovaný Program rozvoje obce, který schva-
luje obecní zastupitelstvo a vždy se upravuje na začátku každého 
volebního období.

Ke zpracování strategického plánu rozvoje obce dle metodiky 
Ministerstva pro místní rozvoj nás vedla i potřeba komunikace 
s občany, kteří mají možnost se díky dotazníkovému šetření 
a setkání se zastupiteli, vedením obce, radními i nezávislými 
zpracovateli vyjádřit k plánovaným záměrům jejího rozvoje. 
Dalším důvodem byla i nutnost mít tento dokument při předklá-
dání žádostí o dotace z různých dotačních titulů.

Tato akce je realizována z Operačního programu Zaměstna-
nost v rámci výzvy pro územně samosprávné celky a projekt má 
název „Obnova a rozvoj duchovního a společenského života na 
venkově“. Využili jsme této nabídky k zapojení se i z finančních 
důvodů, protože naše spoluúčast činí 10 000 Kč, přičemž samotné 
zpracování strategických plánů se pohybuje v částkách i více než 
120 tisíc korun.

Cílem zpracování strategického plánu je zkvalitnění řízení 
rozvoje v naší obci, nastavení efektivních cílů a hlavně zapojení 
obyvatel naší obce do plánování a realizace rozvoje, zefektivnění 
nakládání s finančními a lidskými zdroji, prohloubení společen-

ského života a posílení hospodářské stability a prosperity naší 
obce.

Realizace projektu umožní občanům v rámci procesu tvorby 
plánu vyjádřit se k problémům obce a k jejich řešení. Důležitým 
aspektem bude i domluva jednotlivých subjektů z obcí a zapojení 
se do realizace vybraných aktivit.

Pro zpracování strategických plánů zapojených obcí byla na 
základě výběrového řízení pověřena Místní akční skupina Jižní 
Slovácko (dále jen MAS) se sídlem v Hodoníně. Pracovníci MAS 
mají s realizací strategických projektů velké zkušenosti, takže se 
předpokládá i kvalitní zpracování našeho projektu.

Ve spolupráci s Radou obce Hukvaldy byl vytvořen 
dotazník, který najdete v tomto čísle Hukvaldského občasníku 
a na webových stránkách obce. Tento dotazník prosím vyplňte 
nejpozději do 15. 4. 2020. Máte na výběr ze dvou možností: buď 
zaškrtnete jednotlivé body v papírové podobě na formuláři přímo 
v občasníku a odevzdáte jej na obecním úřadě na Hukvaldech, 
a nebo jej můžete vyplnit a odeslat elektronicky přímo z webových 
stránek naší obce www.hukvaldy.eu, kde bude umístěn v záložce 
Rozvojové programy obce. Pokud bude mít někdo problém s tím, 
kde dotazník najít, určitě se na nás obraťte, rádi vám pomůžeme.

Poté budou dotazníky zpracovány a jejich výsledky budou 
projednány na setkání s občany, které se bude konat v sále ZŠ 
a MŠ Leoše Janáčka  dne 21. 5. 2020 v 16.30 hodin, na které jste 
všichni zváni.

Součástí dokumentu je zpracování charakteristik obce 
s využití stávajících podkladů od obce, územního plánu, plánu 
rozvoje sportu, studie sídelní zeleně, terénních pozorování 

kameniva a recyklátu včetně provedení zpevnění pro úpravu 
přístupu k domu čp. 122 v Rychalticích, který je navržen 
ke zbourání a bude zde postaven nový dům se dvěma byty.

21. informace z obce Vřesina a Klimkovice o jejich zkušenostech 
se zřízením obecní policie.

22. výsledky výběrového řízení na Sběrný dvůr v Rychalticích, 
na který jsme získali dotaci z Operačního programu životního 
prostředí. VŘ bylo rozděleno na dvě části, první na dodávku 
stavebních prací, kdy nejvýhodnější nabídku podala fi rma 
Jan Slabý z Brušperka za částku 2 506 949 Kč bez DPH 
(byly osloveny 4 fi rmy) a druhá na dodávku technického 
vybavení, zde byly osloveny 3 fi rmy, nabídku podala jen jedna 
fi rma – SDO Technika z Šenova u Nového Jičína za částku 
1 118 450 Kč bez DPH.

23. nabídku na výkon činnosti technického dozoru na budování 
sběrného dvora od Ing. Arch, Tomáše Rybky z Frýdku-Místku 

za částku 42 000 Kč a nabídku na autorský dozor od fi rmy 
DESACON Zlín za částku 18 150 Kč včetně DPH.

24. podání žádosti na zpracování projektové dokumentace na 
„Rekonstrukci bývalé sýpky v areálu Hukvaldského dvora“ 
z Programu rozvoje venkova Moravskoslezského kraje na 
podporu přípravy projektové dokumentace 2020.

25. podání žádosti o dotaci z Ministerstva vnitra na doplnění 
památníku obětem 1. a 2. světové války na Hukvaldech 
o desku se jmény padlých židovských obyvatel naší obce.

26. - podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj 
z programu „revitalizace území, podprogram Podpora revi-
talizace brownfi eldů na „Rekonstrukci bývalého kravína 
v areálu Hukvaldského dvora“.

Ivana Hrčková, místostarostka
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a průzkumů, zapracování výsledků dotazníkových šetření, návrhy 
vizí, cílů a dalších opatření a aktivit. Na základě všech podkladů 
bude zpracován koncept návrhové části programu, ke kterému se 
budou moci občané opět vyjádřit. Poté budou dopracovány další 
vize, cíle a aktivity, bude stanoveno plánované období realizace 
projektů s odpovědností za realizaci, včetně předpokládaných 

nákladů a zdrojů financování, ze kterých pak bude vytvořena 
konečná verze Strategického programu rozvoje obce Hukvaldy, 
která by měla být schválena na jednání zastupitelstva obce 
v prosinci 2020.

Ivana Hrčková, místostarostka

Určitě jste si všimli, že v areálu naší školy se něco děje. Je to 
výstavba víceúčelového školního hřiště, které naší škole chybělo. 
Už někdy v letech 2009 byl zpracován projekt, na který se nám 
podařilo díky panu Ing. Jaroslavu Solanskému získat stavební 
povolení. Ale vzhledem k finanční náročnosti, kdy rozpočet byl 
vyčíslen na 8,5 milionu korun a nevhodnosti žádného dotač-
ního titulu se zdála realizace utopií. V létě 2017 byla nečekaně 
vyhlášena Ministerstvem pro místní rozvoj mimořádná výzva 
na školní sportovní zařízení, takže jsem zpracovala žádost 
o dotaci, ovšem počet přihlášených projektů možná překvapil 
i ministerstvo. Úspěšná byla pouze jedna třetina žadatelů, my 
jsme zůstali v databázi náhradníků. Ale nevzdali jsme se, žádost 
byla podána ještě dvakrát, v zimě 2017, a pak začátkem roku 2019 
a tentokrát i přes velký počet žádostí jsme se v červnu 2019 dozvě-
děli, že náš projekt byl schválen k financování. Předběžná výše 
dotace činila 5 mil. korun. Takže jsme vyhlásili výběrové řízení, 
kterého se zúčastnilo 8 firem, nejlepší nabídku předložila firma 
Sport cité ze Zlína s nabídkou ve výši 5 875 5370Kč včetně DPH.
Byla podepsána smlouva o dílo a mohly začít stavební práce,
které díky mírné zimě mohou být prováděny bez velké přestávky.

Hlavní motivací pro vybudování nového sportovního areálu 
byla snaha obce a vedení školy vytvořit pro místní děti moderní 
a kvalitní prostředí pro výuku tělesné výchovy a další sportovní 
aktivity, jež bude splňovat veškeré technické a hygienické normy 
a požadavky. Tento sportovní areál bude využíván v hodinách 
tělesné výchovy, ale také v rámci volného času dětí.

Stavební práce, navržené dle projektové dokumentace 
s názvem „Úpravy hřiště u základní a mateřské školy L. Janáčka 
Hukvaldy“, spočívají ve výstavbě několika stavebních objektů:

SO 1 Víceúčelové hřiště

Hřiště je realizováno na zastavěné ploše 928 m2. Hrací plocha 
bude oplocena síťovým oplocením se 4 vstupními brankami. Výše 
oplocení bude do výšky 4 m. Hřiště bude mít sportovní povrch 

TARTAN zelené barvy. Dešťové vody budou odvedeny perfo-
rovanými drény, které budou napojeny přes revizní šachty na 
kanalizační přípojku zaústěnou do stávající revizní šachty.

SO 2 Atletická dráha

Atletická dráha bude vystavěna v délce 200 m na celkem
981 m2. Dráha bude mít tartanový povrch červené barvy. Dešťové 
vody u ní budou odvedeny perforovanými drény z PVC a budou 
napojeny přes revizní šachty na kanalizační přípojku zaústěnou 
do stávající revizní šachty kanalizace.

SO 3  Doskočiště s rozběhem pro skok daleký

Toto doskočiště bude o celkově zastavěné ploše 79 m2 a délce 
46 metrů, se sportovním povrchem TARTAN červené barvy. 
Dešťové vody budou opět napojeny přes revizní šachty na kana-
lizační přípojku zaústěnou do stávající revizní šachty kanalizace.

SO 4  Zpevněné plochy + oplocení  

Součástí sportovního areálu budou zpevněné plochy ze 
zámkové dlažby o celkově zastavěné ploše 314 m2. Celý areál 
bude oplocený. Oplocení bude zhotoveno z ocelových sloupků 
s dřevěnými mantinely a síťovými polyamidovými vlákny do výšky 
4 metrů.

Nové víceúčelové hřiště budou využívat především žáci 1. – 9. 
ročníku základní školy, jelikož obsah vzdělávacího oboru Tělesná 
výchova je realizován ve všech těchto ročnících. Místní žáci budou 
hřiště využívat také v rámci školní družiny, v níž je velká pozor-
nost věnována pobytu na čerstvém vzduchu. Nové sportoviště 
budou moci navštěvovat rovněž žáčci z mateřské školky, kteří 
si hrají venku vždy za příznivého počasí. Kromě pravidelných 
aktivit v rámci výuky bude toto hřiště k dispozici i složkám TJ 
Sokol Hukvaldy, do které spadá fotbalový, tenisový, volejbalový 
oddíl. Všechny tyto oddíly jsou hojně obsazovány místními 
žáky. Dále pak další návštěvníci školy, kteří ve škole pořádají 
víkendové kempy (např. skauti). Hřiště budou také moci využívat 
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členové obou místních hasičských sborů – Hukvaldy a Rychaltice 
k zvyšování výkonnosti dětských, mládežnických i seniorských 
družstev. Tyto sbory se aktivně účastní všech soutěží v rámci 
hasičské Beskydské ligy. Hřiště bude moci sloužit pro pořádání 
sportovních soutěží v rámci škol ze Sdružení měst a obcí Povodí 
Ondřejnice a partnerských zahraničních škol z polské Wisly.

Hřiště bude v rámci určené otevírací doby veřejně přístupné. 
Dětem a mládeži se tak nabídne možnost trávit sportovními 

aktivitami a hrami i svůj volný čas a bude k dispozici samozřejmě 
i nadále veřejnosti z řad rodičů s dětmi.

Předpokládáme, že do konce školního roku bude hřiště 
hotové. Ale o tom si pak určitě budete moci přečíst v červnovém 
občasníku.

Ivana Hrčková, místostarostka obce

K 31.12.2019 žilo v obci Hukvaldy 2123 obyvatel, což je o 19 
osob více než k 31.12.2018, mužů je 1066, žen 1057, z toho dětí do 
15 let 355, 195 chlapců a 160 dívek. Průměrný věk obyvatel je 42 
let. Naše nejstarší občanka se narodila v roce 1923, náš nejstarší 
občan v roce 1928. V roce 2019 se narodilo 14 dětí, z toho 10 
chlapců a 4 dívky, zemřelo 35 osob, z toho 22 žen a 13 mužů. 

Nejstarší zemřelé osobě bylo 96 let, nejmladší 29 let. K trvalému 
pobytu se přihlásilo 70 osob a odhlásilo se 30 osob.  

V roce 2019 bylo na  Hukvaldech uzavřeno 37 sňatků, zkolau-
dováno 14 rodinných domků, 8 v Dolním Sklenově, 2 na Horním 
Sklenově, 2 na Hukvaldech, 1 v Rychalticích a 1 v Krnalovicích.

Marta Sobotíková, matrikářka

KOLIK NÁS JE?KOLIK NÁS JE?KOLIK NÁS JE?

TERMÍNY A CENY MÍSTNÍCH POPLATKŮ NA ROK 2020TERMÍNY A CENY MÍSTNÍCH POPLATKŮ NA ROK 2020TERMÍNY A CENY MÍSTNÍCH POPLATKŮ NA ROK 2020

Místní  poplatek za psa - splatnost do 31. 3. 2020     100,- Kč/rok

Místní  poplatek za komunální odpad - občané - splatnost do 30. 4. 2020  500,- Kč/osobu/rok 
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1. JAK DOŠLO K II. SVĚTOVÉ VÁLCE – PŘEHLED 
DŮLEŽITÝCH UDÁLOSTÍ V LETECH 1930-1939

K pochopení celkového vývoje ve společnosti před započetím 
a na počátku II. světové války je nezbytné se pozastavit u někte-

rých událostí a dat, které významně ovlivnily kolo našich dějin:

1930-1933 vrchol nejtíživější světové hospodářské krize 
– ve světě na 35 milionů nezaměstnaných 
(v ČSR 920 tisíc)

Profesor harvardské univerzity a spisovatel George Santayana napsal: „Ti, kteří si nepamatují vlastní minulost, jsou odsouzeni 
si ji zopakovat.“ A to my jistě nechceme. Proto je morální povinností si připomenout, že v květnu 2020 uplyne 75 let od konce 
II. světové války. V této nejničivější a nejrozsáhlejší válce v celých dějinách lidstva zahynulo na 55 milionů lidí a 35 milionů 
bylo zraněno. Obrovské byly i materiální škody. V následujících řádcích je stručně popsána éra II. světové války. Podrobněji je 
věnována pozornost situaci v bývalých obcích Sklenov a Rychaltice. Ty byly sloučeny pod jednu s názvem Sklenov v roce 1960. 
K přejmenování na Hukvaldy došlo v roce 1982 (po osmi stoletích od vzniku obce Sklenov).

75 LET OD KONCE II. SVĚTOVÉ VÁLKY – OSVOBOZENÍ OD NACISMU75 LET OD KONCE II. SVĚTOVÉ VÁLKY – OSVOBOZENÍ OD NACISMU75 LET OD KONCE II. SVĚTOVÉ VÁLKY – OSVOBOZENÍ OD NACISMU

SBĚR NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU - SOBOTA 16. 5. 2020SBĚR NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU - SOBOTA 16. 5. 2020SBĚR NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU - SOBOTA 16. 5. 2020

HARMONOGRAM SBĚRU:

Rychaltice - hasičárna 08:00 – 08:45
Dolní Sklenov - u školy 08:55 – 09:25
Dolní Sklenov - parkoviště 09:30 – 10:00       
Hukvaldy – v Hukvaldském dvoře 10:10 – 10:55
Horní Sklenov - Bosňa(točna) 11:00 – 11:30
Krnalovice - křižovatka 11:45 – 12:15 

PROSÍME, NEUKLÁDEJTE NEBEZPEČNÝ 

A  VELKOOBJEMOVÝ ODPAD NA SBĚRNÁ MÍSTA

MIMO VÝŠE URČENOU DOBU.

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

VELKOOBJEMOVÉ ODPADY
skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace

Ivana Hrčková, místostarostka

UPOZORŇUJEME OBČANY, ŽE V RÁMCI TOHOTO SBĚRU NEBUDE ODEBÍRÁNO ŽÁDNÉ

ELEKTROZAŘÍZENÍ A PNEUMATIKY.  VYŘAZENÉ ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ SE ODEBÍRÁ BEZPLATNĚ

 V MÍSTĚ ZPĚTNÉHO ODBĚRUNA OBECNÍM ÚŘADĚ BĚHEM CELÉHO ROKU. 

PROSÍME OBČANY O VYUŽÍVÁNÍ TÉTO SLUŽBY.
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30. 1. 1933 nástup nacistické vlády v Německu – Adolf 
Hitler jmenován říšským kancléřem

12. 3. 1938 „anšlus“ (připojení) Rakouska k Německu 
– německé jednotky bez vyhlášení války 
vpochodovaly do země

24. 4. 1938 sjezd sudetoněmecké strany – vyhlásil 8 bodů, 
tzv. karlovarských požadavků vůči českoslo-
venské vládě; program usiloval o rozbití repub-
liky a její vydání nacistickému Německu

22. 9. 1938 generální stávka v českých zemích (na obranu 
republiky)

23. 9. 1938 všeobecná mobilizace v Československu – na 
obranu proti otevřeným nacistickým útokům 
na české pohraničí

29. - 30. 9. 1938 Mnichovská dohoda – konference šéfů vlád 
Francie (Édouard Daladier), Itálie (Benito 
Mussolini), Německa (Adolf Hitler) a Velké 
Británie (Neville Chamberlain) – vysloven 
souhlas západních velmocí s nároky hitle-
rovského Německa na odstoupení českého 

pohraničí; následoval vpád německého vojska 
do pohraničí, odtržení jižního Slovenska 
(k Maďarsku) a Těšínska (k Polsku), to před-
stavovalo 173 území s cca 5 milióny obyvatel. 
Československá vláda generála Syrového, která 
vládla od rok 1935, tento diktát přijala

22. 11. 1938 došlo ke vzniku tzv. druhé republiky; Českoslo-
vensko změnilo svůj název na Česko-Slovensko 
(trvalo necelé 4 měsíce)

13. 3. 1939 jednání Hitlera s luďákem Jozefem Tisem 
o odtržení Slovenska a Hitlerův slib podpory 
slovenského separatismu

14. 3. 1939 vyhlášen tzv. Slovenský štát, který byl závislý 
na nacistickém Německu

15. 3. 1939 okupace zbytku českých zemí nacisty; zřízení 
Protektorátu Čechy a Morava (Böhmen und 
Mähren) pod přímou kontrolou říše

1. 9. 1939 nacistické jednotky přepadly bez vypovězení 
války Polsko – oficiální začátek II. světové války

Reprodukce fotografie hukvaldské návsi za protektorátu - na budově obecního úřadu lze vidět nacistické vlajky. Fotoarchiv Josefa Hrčka st.
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2. UDÁLOSTI V OBCÍCH SKLENOV A RYCHALTICE PO 
OKUPACI NACISTY (OSOBNÍ DOPAD NA OBČANY)

Ještě v létě roku 1939 odešli do zahraničí občané Rychaltic 
Alois Volný a Oldřich Zátopek – nejdříve přes cizineckou legii, 
pak přes francouzské vojsko do anglické armády.

V roce 1941 byl zatčen učitel Dionýs Zátopek z Dolního 
Sklenova čp. 39, který při věznění na Mírově onemocněl, byl 
propuštěn domů, kde v roce 1942 zemřel.

V roce 1941 byl také zatčen Mořic Tuscher, řídící učitel 
z Hukvald a Inocenc Zela, lesní kontrolor na Hukvaldech 
– v roce 1942 byli propuštěni (členové to odbojové skupiny zálož-
ních důstojníků „Obrana národa“).

Po jmenování říšským protektorem v Československu 
Reinhardem Heydrichem byl zatčen Hynek Mlčoch st., ředitel 
hukvaldského panství v důchodu, propuštěn byl po dvou měsících.

Dne 8. října 1941 došlo k likvidaci sokolského odboje 
u nás zatčením: Václava Vantucha, klempíře z Dolního Sklenova 
čp. 76, místostarosty Sokola, Aloise Tomančáka z Rychaltic 
čp. 21, starosty Sokola Rychaltice, Vlastimila Mlčocha z Hukvald, 
učitele v Raškovicích, taktéž jednatele Sokola

Všichni skončili v koncentračním táboře Osvětim, vrátil se 
pouze Vlastimil Mlčoch.

V roce 1942 byl v Praze popraven hukvaldský rodák Otakar 
Sviták, plukovník letectva.

V září roku 1942 zahynul v Osvětimi po půlročním vězení 
Michal Bělunek (dle obecní kroniky recidivista, ale jinak neškodný 
člověk).

Dne 15. září 1942 byla od nás odvezena do Terezína 
šestičlenná židovská rodina Emanuela Kulky z Dolního Sklenova 
čp. 4 (u křižovatky pod hukvaldským kopcem vlastnila obchod se 
smíšeným zbožím). Již jsme o nich více neslyšeli. Byli to Emanuel 
Kulka, jeho žena Františka, Max Silberstein a Berta Silbers-
teinová, Anna Sternlichtová a desetiletá Edna Sternlichtová).*

* (poznámka M. Hrčková) Zajímavostí je, že podle databáze 
obětí holocaustu mělo na území obce Sklenov nahlášeno trvalé 
bydliště celkem 7 osob židovského původu. Byli jimi výše jmenovaní: 
Emanuel a Františka Kulkovi, Anna a Edna Sternlichtovy, Max 
a Berta Silbermannovi, tito z Dolního Sklenova čp. 4, ale navíc ještě 
Evžen Herskowics z Dolního Sklenova čp. 27. Dne 15. září 1942 
byli všichni odvezeni do Moravské Ostravy a 18. září pak odtud do 
židovského ghetta v Terezíně. Zde se jejich cesty rozešly. Manželé 
Kulkovi byli 22. října 1942 převezeni z Terezína do koncentračního 
tábora v polské Treblince. Ostatních 5 osob bylo už měsíc před nimi 
22. září převezeno transportem z Terezína do vyhlazovacího tábora 
Malý Trostinec v Bělorusku. Všech 7 těchto našich občanů v táborech 
zahynulo.

V zimě 1942-1943 nájemce hostince v Horním Sklenově Adolf 
Rek organizoval spolu s Janem Morysem z Horního Sklenova 

odbojovou skupinu, jejímiž členy se stali: Stanislav Rek, Josef 
Hykel, Julius Jurečka a Ludvík Fojtík ml., kteří na jaře roku 1943 
odešli do ilegality – zdržovali se na Kazničově. Adolf Rek měl 
na starosti jejich materiální zajištění. Zradou a snad i nekázní 
některých členů se stalo, že dne 18. července 1943 ve 3 hodiny ráno 
gestapo obklíčilo usedlost rolníka Ladislava Ermise z Horního 
Sklenova a zatklo 3 odbojáře: Jana Ermise z Horního Sklenova, 
Zdeňka Žáčka z Fryčovic a Jana Lichnovského z Vlčovic. Samo-
zřejmě i rolníka Ladislava Ermise. Zachránili se jen ti, co se 
ukrývali v lese.

O několik dní později, dne 22. července 1943 zatklo gestapo 
hostinského Adolfa Reka i s manželkou a hostinec zapečetilo. 
Téhož dne byli v Tatře Kopřivnice zatčeni Ludvík Fojtík ml., 
Bohumil Hykel a 28. srpna pak jeho bratr Ladislav. Ten byl však 
15. října propuštěn.

Dne 6. srpna 1943 byl zatčen František Šuléř, rodák 
z Rychaltic, ženatý v Mniší, který skončil v nacistickém táboře 
pro politické vězně v německém Buchenwaldu. Jeho manželka 
rozená Vrbicová si po válce vzala za manžela Aloise Bačíka (hrával 
za Hukvaldy kopanou).

Reprodukce letáku s výzvou obyvatelstvu z 15. března 1939, z pozů-
stalosti Antonína Hrčka, obuvníka z Hukvald.
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Druhá velká tragédie se odehrála v Dolním Sklenově, když 
gestapo vyslídilo, že se hledaný Jan Lapač z Příbora (údajně 
romské národnosti) skrývá u rolníka Jana Marka čp. 1 (bývalé 
fojtství). Dne 2. září 1943 gestapo obstoupilo dům, uprchlíka 
chytilo a zároveň zatklo majitele statku Jana Marka, jeho ženu 
Amálii, syna Vojtěcha, dceru Jarmilu a nevlastního syna Františka 
Janču. V tento den zatklo gestapo v Horním Sklenově i rodiče 
odbojáře Josefa Hykla a to Bedřicha a Marii Hyklovy.

Dne 3. září 1943 vykolejili partyzáni u Vratimova vlak a pro 
výstrahu gestapo na místě pověsilo 5 odbojářů, kteří s tím neměli 
nic společného. Mezi nimi byl i Jan Ermis z Horního Sklenova 
a jeho dva kamarádi – Žáček a Lichnovský (zatčeni v červenci 
u Ermisů na Horním Sklenově).

Soudným dnem v obci lze nazvat hromadné zatýkání v neděli 
5. září 1943, a to příslušníků rodin již dříve zatčených osob. Byli 
to: František a Božena Ermisovi (rodiče Ladislava a pověšeného 
Jana), Ludvík a Aloisie Fojtíkovi (rodiče zatčeného Ludvíka) 
a členové širší rodiny Rekových a Ermisových: Ladislav a Božena 
Větřilovi z Dolního Sklenova, František Sobotík z Hukvald a Jan 
Vykoupil. Zbytek války prožili většinou v internačním táboře ve 
Svatobořicích u Kyjova.

Dne 1. října 1943 by zatčen František Strnadel z Dolního 
Sklenova a vězněn v pracovním táboře Neuengamme u Hamburku.

Většina z prvního zatčení v létě roku 1943 skončila v koncen-
tračním táboře v rakouském Mauthausenu a tam byla po příjezdu 
hromadně popravena. Byli to: Adolf Rek, Jan Marek, Vojtěch 
Marek, František Janča, Ludvík Fojtík ml. a Ladislav Ermis. 
Z tábora se pak v roce 1945 vrátil Bohumil Hykel, život jeho 

otce Bedřicha však skončil v německém koncentračním táboře 
v Bergen-Belsenu.

Zatčené ženy Antonie Marková, Marie Hyklová, Amálie 
Marková a Jarmila Marková byly odeslány do severoněmeckého 
koncentračního tábora Ravensbrück. Prodělaly pochod smrti, 
ale po skončení války se všechny vrátily domů, byť s podlomeným 
zdravím.

Pronásledování gestapa unikli pouze tři odbojáři a to Stani-
slav Rek, Josef Hykel a Julius Jurečka. Ty u sebe přechovával Petr 
Kahánek z Vlčovic a za pomoci Josefa Orzsága z Velkých Karlovic 
se dostali na Slovensko, kde se zúčastnili bojů slovenského národ-
ního povstání. To bylo započato 29. srpna 1944. V prosinci 1944 
se vrátili se skupinou dvanácti partyzánů na Moravu. Zraněný 
Josef Hykel byl ukrýván u Petra Kahánka ve Vlčovicích, Stanislav 
Rek, Julius Jurečka a František Kubík se ukrývali u Josefa Bůžka 
na Hukvaldech čp. 64 až do konce války. 

Počet obětí nacistické okupace zvýšili ještě v roce 1944 
o Leopolda Matějka, který zahynul v Ostravě při leteckém náletu
 a Jana Moryse, který byl v Ostravě zastřelen. V den osvobozo-
vacích bojů u nás v Rychalticích zahynul občan Ludvík Blaheta.

ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY V OBOU BÝVALÝCH OBCÍCH 
SKLENOV A RYCHALTICE ZAHYNULI:

Bělunek Michal Hukvaldy  1942 Auschwitz (Osvětim)
Blaheta Ludvík Rychaltice 1945 při osvobozování obce
Bujnošek Bohuš Rychaltice 1945 Domaslov. [?]
Ermis Ladislav H. Sklenov 1944 Mauthausen
Ermis Jan H. Sklenov 1943 Lískovec
Fojtík Ludvík ml. H. Sklenov 1944 Mauthausen
Hykel Bedřich H. Sklenov 1944 Bergen-Belsen
Janča František D. Sklenov 1944 Mauthausen 
Marek Jan D. Sklenov 1944 Mauthausen
Marek Vojtěch D. Sklenov 1944 Mauthausen
Matějek Leopold Hukvaldy 1944 Ostrava
Morys Jan H. Sklenov 1944 Sviadnov
Rek Adolf H. Sklenov 1944 Mauthausen
Sviták Otakar Praha 1942 Plotzensee
Šuléř František Mniší 1944 popraven
Tomančák Alois Rychaltice 1942 Auschwitz (Osvětim)
Vantuch Václav D. Sklenov 1942 Auschwitz (Osvětim)
Zátopek Dionýs D. Sklenov 1942 Dolní Sklenov

OBČANÉ ŽIDOVSKÉ NÁRODNOSTI:

Kulka Emanuel Dolní Sklenov 4 *Treblinka
Kulková Františka Dolní Sklenov 4 *Treblinka
Silberstein Max Dolní Sklenov 4 *Malý Trostinec
Silbersteinová Berta Dolní Sklenov 4 *Malý Trostinec
Sternlichtová Anna  Dolní Sklenov 4 *Malý Trostinec
Sternlichtová Erna Dolní Sklenov 4 *Malý Trostinec
*Evžen Herskowicz Dolní Sklenov 27 *Malý Trostinec

Reprodukce vyhlášky o popravě českých vlastenců v Lískovci 
u Frýdku-Místku jako odveta za poškození železniční trati 
neznámým pachatelem 3.9.1943, mezi nimi občan Jan Ermis 
z Horního Sklenova. Sbírka obrazového a fotografického materiálu 
Státního okresního archivu Frýdek-Místek.
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* (poznámka M. Hrčková) Pan Hubeňák uvádí jako místa 
úmrtí Terezín a Osvětim, tyto informace však byly poupraveny podle 
ústřední kartotéky transportů a databáze obětí holocaustu na: www.
holocaust.cz; navíc je na seznamu uveden i Evžen Herskowitz, který 
byl podle této databáze také sklenovským občanem, případně v této 
době v Dolním Sklenově pobýval)

CELKOVÝ POČET OSOB Z OBOU NAŠICH OBCÍ 
ÚČASTNÝCH V HNUTÍ ODPORU PROTI NACISMU 
NA II. SVĚTOVÉ VÁLKY:

24 osob zahynulo (22 občanů a 2 rodáci)
25 osob přežilo s následky
49 osob celkem

OBČANÉ, KTEŘÍ REPRESE PŘEŽILI:

Volný Alois zahraniční voják
Zátopek Oldřich zahraniční voják
Hykel Josef partyzán
Jurečka Julius partyzán
Rek Stanislav partyzán
Bůžek Josef ukrýval partyzány
Ondříček Josef st. zraněn na konci války

3. UDÁLOSTI POSLEDNÍCH VÁLEČNÝCH DNŮ, 
PO OSVOBOZENÍ A VYHLÁŠENÍ MÍRU, OSVOBOZENÍ 
PRAHY A TÍM CELÉ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

Nacističtí ženisté v obci roku 1945:

Od poloviny února 1945 prodléval v obci (asi měsíc) oddíl 
německých ženistů. Byli ubytováni o domech, cvičně stavěli 
pontonový most přes řeku Ondřejnici (za bývalým stolařstvím 
p. Josefa Čajánka v Dolním Sklenově) a od splavu pod mostem 
v Dolním Sklenově k dalšímu splavu proti toku řeky Ondřejnice 
(k p. Grufíkovi) jezdili na lodích s malým ponorem (asi pro 12 
mužů), hnaných přenosným motorem postaveným na trojnožce 
a s plochým ramenem, které mělo na konci hnací vrtuli. U nás 
v domku byli ubytováni 2 vojáci, kteří ve volném čase chodili 
hrát karty s dalšími vojáky ubytovanými v domě čp. 77 (rodina 
p. Chamráda, dnes zde bydlí p. Marková). V mostních pilířích 
přes řeku Ondřejnici na Dolním Sklenově vyhloubili ženisté 
otvory pro umístění trhaviny za účelem vyhodit most do vzduchu 
odpálením. Po válce byly otvory zabetonovány.

OSTRAVSKÁ OPERACE RUDÉ ARMÁDY 
(10. BŘEZNA – 5. KVĚTNA 1945):

Na urputný odpor narážela vojska 4. ukrajinského frontu 
(velitel generál Andrej Jeremenko) při ostravské operaci. V jejím 
rámci byla v pondělí 30. dubna 1945 armádami generálů Grečka 
a Moskalenka osvobozena Ostrava. Spolu s vojsky 4. ukrajinského 
frontu překročila 15. dubna hranice u Velkých Petrovic i první 
samostatná československá tanková brigáda, které velel Vladimír 
Janko.

OSVOBOZENÍ OBCÍ SKLENOV A RYCHALTICE:

Poslední rozhlasové zprávy byly v obci zachyceny v pondělí 
30. dubna 1945, a to po dobytí Ostravy vojsky generála Jere-
menka. Pak rádio zmlklo, nešel elektrický proud, svou činnost 
přestaly vykonávat úřady, pošta, nebyl tisk, telefonní dráty byly 
zpřetrhány, styk s okolním světem byl přerušen.

V úterý 1. května 1945 se rozšířila zpráva, že Hitler je mrtev 
a že nastal klid zbraní (zřejmě informace od vojáků, kteří měli 
rádia na baterie). Došlo k odstranění německých nápisů z četnické 
stanice, lesního úřadu, farního úřadu a spálení obrazu Adolfa 
Hitlera na četnické stanici. Velitel německého vojska, které 
prodlévalo na Hukvaldech, kapitán Friedrich z obav, aby údajně 
nedošlo k výtržnostem, dal prostřednictvím obecního úřadu 
vyhlásit od 19. hodiny výjimečný stav. Pod trestem zastřelení 
nesměl nikdo od 20:30 do 5:00 hod. ráno vyjít z domu. Německé 
hlídky v noci procházely obcí.

Ve středu 2. května 1945 činnost na frontě od Ostravy ožila. 
V 9 hodin byl na Rychaltice (na původní křižovatku silnic) 
uskutečněn první hloubkový nálet. Před polednem druhý a po 
poledni ještě jeden. Nálety byly uskutečněny s použitím zápalných 
bomb. Důsledkem byly četné ohně a zásahy mající za následek 
nevyčíslitelný počet mrtvých německých vojáků a zejména koní 
vojenského vozatajstva, které všemi směry (zejména na jih 
a západ) ustupovalo již od soboty 28. dubna 1945. Po poledni
a ve středu 2. května bylo od Ostravy směrem na Kozlovice 
volně hnáno stádo hovězího dobytka. Vše, co uvádím, je možno 
ověřit v obecní kronice.

Od středy 3. května odnášelo obyvatelstvo cennější věci do 
sklepů, ve kterých se většinou také zadržovalo a to až do neděle 
6. května 1945. Rolníci již pobývali s koňmi v lesích, neboť ustu-
pující německé vojsko je nemilosrdně majitelům odebíralo. Tyto 
dny byly doprovázeny dělostřeleckou palbou a bombardováním. 
Mezi posledním německým vojskem, které obcí prošlo na ústupu, 
byla třetí rakouská horská divize. Její velitel generál-lieutenant 
(generál-poručík) Klath přenocoval ze 3. na 4. května ve Svitákově 
vile na Hukvaldech čp. 86.

Ještě v sobotu 5. května byla silnice přes Rychaltice přepl-
něna ustupující nacistickou armádou. Nejsilnější obranná linie 
Němců byla v té době vytvořena na rozhraní Rychaltic a Dolního 
Sklenova, a to: Krestův potok – kostel sv. Mikuláše – tehdejší 

Ermis František
Ermisová Božena
Fojtík Ludvík st.
Fojtíková Aloisie
Hykel Ladislav
Hykel Bohumil
Hyklová Marie
Marková Amálie
Marková Jarmila

Mlčoch Hynek st.
Mlčoch Vlastimil
Reková Antonie
Sobotík František
Strnadel František
Tuscher Mořic
Větřil Ladislav
Větřilová Božena
Vykoupil Jan
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obecná škola v Rychalticích – Vápenky. Tato linie byla údajně 
protažena až na Hájov. Ve věži rychaltického kostela byla nacis-
tická pozorovatelna, odkud byla polním telefonem řízena palba 
nacistického dělostřelectva rozmístěného v zahradě na začátku 
Dolního Sklenova a v prohlubni na Vápenkách v Rychalticích. 
V prvním patře bývalé rychaltické školy (v okně na severní 
straně) umístili nacisté kulomet směřující k severu. Naproti škole 
pod lipami u kapličky stál nacistický tank „tygr“ (* doplněno 
M. Hrčková, německý tank Panzerkampfwagen VI Ausf. B „Tiger 
II“, přezdívaný také jako „Königstiger“ nebo Tiger B). Po dělo-
střeleckém zásahu kostela sovětskou armádou, k němuž došlo asi 
okolo 17. hodiny a jeho následném požáru, se nacisté ocitli bez 
pozorovatelny a jejich dělostřelectvo tak pozbylo na významu. 
Požár kostela trval dlouho do noci a byl hrůznou podívanou. Asi 
v 19 hodin se propadla nejhořejší báň věže s křížem. Dobře si to 
pamatuji. 

Ještě předtím než byl zasažen kostel, byl na Dolním Sklenově 
dělostřeleckou palbou zasažen chlév a stodola u mlýna, které 
následně vyhořely. Mlynář, pan Josef Ondříček, byl zraněn na ruce 
a přišel o oko. Byla také zasažena stodola rolníka Adolfa Jalůvky 
(naproti hostince), která shořela, a poté bylo odtamtud slyšet 
výbuchy, neboť zde německá armáda měla muniční sklad. Osvo-
bozovací boje se v noci protáhly něco přes půlnoc, kdy ustala palba 
pěchotních zbraní. Nutno ještě dodat, že v průběhu soboty byly 
sváděny líté boje v Rychalticích, a to zejména na úrovni hasičské 
zbrojnice – obecní hostinec. Byly případy i soubojů na bodáky.

V neděli 6. května 1945 na úsvitu vítali občané osvobodi-
tele, sovětské vojáky. Pro obě naše obce to byl konec nacistické 
okupace. Závěr osvobození byl v obou obcích doprovázen celkem 
deseti požáry:

na Dolním Sklenově:

• hospodářská budova u mlýna pana Ondříčka
• stodola rolníka pana Jalůvky

v Rychalticích:

• věž a střecha kostela sv. Mikuláše
• dům pana Šmiřáka
• dům pana Fajkuse
• dům pana Zátopka
• v domě pana Tomančáka
•  kovářství pana Kovaříka (u bývalé křižovatky)
• dům pana Lyčky
•  u Kološů na „Vrškách“
•  a stoh slámy na Vápenkách

Na rychaltické hřbitově (nalevo za vstupní bránou) bylo 
pochováno 27 sovětských vojáků, z toho jeden důstojník, kteří u 
nás padli. Jejich pozůstatky byly později exhumovány a přemís-
těny na hřbitov ve Frýdku-Místku.

V neděli 6. května 1945 večer se konalo na Hukvaldech slav-
nostní katolické požehnání zakončené státní hymnou.

V pondělí 7. května 1945 se v tehdejším hotelu Mičaník na 
Hukvaldech konalo shromáždění občanů, na kterém byl zvolen 
první Národní výbor obce Sklenov. Předsedou byl zvolen řídící 
učitel hukvaldský obecné školy Mořic Tuscher. V sále obecního 
hostince v Rychalticích byl předsedou zvolen financ Hugo Tetens.

OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA (MALÉ ODBOČENÍ)

Dne 8. května 1945 byla v Berlíně podepsána kapitulace 
Německa. V Praze se ale z 8. na 9. května (tj. z úterý na středu) 
i přes oficiální ukončení II. světové války stále ještě bojovalo. 
Seskupení německých armád Střed pod velením maršála Schär-
nera se nacházelo východně od Prahy a mělo sílu téměř 1 milión 
mužů. Této síle pochopitelně nemohla povstalecká Praha odolat. 
Proto byly v pražské operaci Sovětské armády ve směru od Berlína, 
Ostravy a Brna nasměrovány na Prahu 2 milióny vojáků vojska 
1. ukrajinského frontu velitele maršála Ivana Štěpanoviče 
Koněva. Tato operace byla zakončena osvobozením Prahy ve 
středu 9. května 1945 a tím i celé republiky. Je to historická 
skutečnost, na které se nedá nic změnit. Že Praze nepřispěchali 
na pomoc Američané, kteří byli tou dobou u Plzně, došlo pouze 
proto, že velitel americké armády generál Eisenhover korektně 
dodržoval dohody s armádou sovětskou a tedy i dohodnutou 
demarkační čáru (Karlovy Vary – Plzeň – České Budějovice). 
Američané měli totiž zájem, aby sovětská armáda pomohla 
v dokončení II. světové války v Asii proti Japonsku. Vstup 
sovětské armády do této války proti Japonsku se pak uskutečnil 
8. května 1945. Nutno dodat, že psychologicky ovlivnilo ukončení 
války s Japonskem svržení dvou atomových bomb Američany 
6. a 9. srpna 1945 na města Hirošimu a Nagasaki, i když válka 
v Asii byla již tou dobou v podstatě rozhodnuta. Šlo jen o odzkou-
šení atomových bomb – jejich účinku v praxi. Dne 2. září 1945 
byla podepsána bezpodmínečná kapitulace Japonska, která 
znamenala definitivní konec II. světové války, započaté oficiálně 
1. září roku 1939 napadením Polska.

ROZHODUJÍCÍ MEZNÍKY II. SVĚTOVÉ VÁLKY

28. listopadu až 1. prosince 1943 - teheránská konference 
(Irán u Kaspického moře) - Winston Churchill, Franklin Delano 
Roosevelt a Josef Visarionovič Stalin – dohoda o koordinaci 
vojenských operací a otevření druhé fronty v Evropě v květnu 
1944; diskuse o poválečném uspořádání Německa a o polských 
hranicích; deklarace o poválečné spolupráci.

4. až 11. února 1945 - jalstká konference (na Krymu) 
Druhá schůzka šéfů vlád SSSR, USA a Velké Británie - dohoda 
o koordinaci vojenského postupu v poslední fázi války – zásady 
poválečného uspořádání světa: zničit německý militarismus 
(podřízení všem potřebám armády jako součást přípravy války) 
a nacismus, rozdělit Německo na okupační zóny – v Deklaraci 
o osvobozené Evropě závazek velmocí umožnit lidu osvobozených 
zemí, aby ustanovily vládu podle své vůle; tajná dohoda s SSSR 
o jeho stupu do války proti Japonsku po vítězství nad Německem 
(dohoda hrála roli při osvobozování Prahy Sověty).
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17. června až 2. srpna 1945 – postupimská konference 
(Potsdam u Berlína) - Konference šéfů vlád vítězných velmocí
(J. V. Stalin, Harry Truman a Winston Churchill, v závěru 
konference vystřídán novým premiérem C. R. Attleem): Byly 
ustanoveny zásady spojenecké politiky vůči Německu, došlo 
k uznání západních hranic Polska na Odře a Nise, došlo k souhlasu 
s odsunem německého obyvatelstva z Polska, Československa 
a Maďarska a také k dohodě o okupačních pásmech v Rakousku.

4. PRVNÍ DNY PO OSVOBOZENÍ OBCE SKLENOV

Vraťme se však ještě zpět ke středě 9. května 1945 u nás 
v obci. V 15 hodin se konal slavnostní průvod na počest osvo-
bození, a to od mostu přes Ondřejnici na Dolním Sklenově do 
zámecké zahrady na Hukvaldech za velké účasti obyvatelstva. 
Tam z bývalého dřevěné balkónu zámku slavnostně promluvil 
nový předseda Místního národního výboru Mořic Tuscher.

18. května 1945 byla obnovena dodávka elektrického proudu, 
což umožnilo opět svítit a poslouchat rádio. Pro zajímavost 

dodám, že 2. července byl vyklizen Janáčkův dům, a to vystěho-
váním ženy četnického strážmistra Schimerleho do Znojma. Počet 
obyvatelstva tehdejší obce Sklenov se během války pohyboval 
od 1420 do 1450. Poválečným vystěhováním 52 rodin a jinými 
přesuny klesl počet obyvatel na 1200 lidí.

Tolik stručně k 75tiletému výročí konce II. světové války.

Hukvaldy – Dolní Sklenov
Zdeněk Hubeňák st.

Prameny údajů a informací:

3 svazky Malé encyklopedie Historické události – Evropa 
a Historické události II. světové války; kronika obce Sklenov, 
novinové články, vlastní zážitky a jiné (mj. i od Vlastimila Mlčocha) 
a také Hukvaldský občasník č. 2/1995

PORTRÉTY NĚKTERÝCH OBĚTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY (HUKVALDY). FOTOARCHIV OBCE HUKVALDY.

Marek Jan
(10.3.1880-14.1.1944)

Ermis Ladislav
(22.6.1911-14.1.1944)

Rek Adolf
(8.6.1886-14.1.1944)

Fojtík Ludvík
(24.5.1920-14.1.1944)

Sviták Otakar 
(3.3.1894-26.7.1942)

Janča František 
(28.6.1922-14.1.1944)

Zátopek Alois 
(24.10.1908-9.11.1942) 

Marek Vojtěch 
(16.11.1924-14.1.1944)
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PTAČÍ HODINKA 2020PTAČÍ HODINKA 2020PTAČÍ HODINKA 2020
ZÁKLADNÍ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLA

Koncem loňského roku jsem se náhodou dozvěděla o aktivitě 
nazvané Ptačí hodinka. Informace mě velice zaujala, proto jsem 
na internetu zjistila další podrobnosti.

Co je Ptačí hodinka? Od ledna 2019 probíhá pod hlavičkou 
České společnosti ornitologické (ČSO) každoroční sčítání ptáků 
(nejen) na krmítku. Program nazvaný Ptačí hodinka je určen 
všem zájemcům o přírodu a ptačí dění v jejich okolí.  Ačkoli se 
jedná o vědecký výzkum, zúčastnit se může úplně každý a to i bez 
předchozích zkušeností. Podobně jako v České republice sčítají 
ptáky stovky tisíc lidí v USA, Velké Británii, Irsku, Nizozemsku, 
Rakousku, Německu a v dalších zemích.   

V letošním roce proběhlo sčítání od 10. do 12. ledna. Abychom 
získali pro sčítání co nejvíce nadšenců, zveřejnili jsme základní 
informace na systému iškola i facebookovém profilu školy 
a vyrobili jsme nástěnku na chodbě druhého stupně. Žákům 
druhého stupně jsme vše vysvětlili ústně ve třídách. 

Do konkrétního sčítání jsme se se žáky šestého ročníku pustili 
v hodině přírodopisu v pátek 10. ledna 2020. Všemu předcházela 
podrobná instruktáž. Vytvořili jsme čtyři skupiny a rozmístili 
jsme se na různá stanoviště v okolí školy. Ze začátku vypadalo 
naše pozorování beznadějně, ani zdálky jsme žádného ptáčka 
nezahlédli. Chlapci nelenili a začali ptáčky vábit voláním: „Puťa, 
puťa“. Nutno přiznat, na jejich stanovišti to nepomohlo, ale na 
další stanoviště postupně ptáčci přilétali. Celkem jsme za šedesát 
minut pozorování napočítali deset kosů černých, osm vrabců 
domácích, devět vrabců polních, čtyři sýkory koňadry, zahlédli 
jsme i jednu straku a datla a nad hlavami nám kroužili tři dravci.

Na stránkách České ornitologické společnosti jsou již 
zveřejněny celorepublikové výsledky sčítání. V letošním roce se 
do sčítání zapojilo 21 725 účastníků, sečetlo se 436 301 ptáků 
a nejpočetnějším druhem je sýkora koňadra.

Je to málo nebo dost? Mohlo by to být víc?

Další podrobné a velice srozumitelné informace nejen 
o Ptačí hodince lze získat na webové adrese: https://ptacihodinka.
birdlife.cz/o-projektu/#/observe

RNDr. Hana Piskořová
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KARNEVALOVÝ REJ PODEVÁTÉKARNEVALOVÝ REJ PODEVÁTÉKARNEVALOVÝ REJ PODEVÁTÉ

Během valentýnského víkendu, v sobotu 15. února 2020 se 
uskutečnil již devátý ročník oblíbeného Karnevalového reje, který 
každoročně pořádá Alexandra Reková a Unie rodičů při ZŠ a MŠ 
Leoše Janáčka na Hukvaldech.

Letošní ročník byl zasvěcen rytmům swingu a charlestonu 
a době před sto lety. Téma potěšilo všechny, jimž ladí elegance, 
půvab a galantnost té doby. 

V duchu prvorepublikových tančíren se neslo také vystou-
pení organizátorů a dalších dobrovolníků, jež předvedli krásná 
pěvecká a taneční čísla. Pavel Rek jako proslulý svůdník Kristián 
byl úžasný. Nechyběla ani módní přehlídka, která obsáhla módu 
té doby od vycházkových modelů až po spodní prádlo. Pánské, ale 
i dámské oko zaplesalo, neboť modely to byly překrásné, zapůjčené 
z fundusu České televize. Skvostem byla např. originální kabelka 
z roku 1925. Našim dámám (Pavla Matulová, Šárka Czyžová, 
Natálka Kašpárková, Saša Reková) to moc slušelo a pánové (Pavel 
Rek, Vít Lanča, Karel Šlosar a Honza Kašpárek) ani diváci se jich 
nemohli nabažit.

Nutno říci, že úroveň karnevalového reje každoročně stoupá. 
Je vidět, že si organizátoři dávají záležet i na těch nejmenších 
detailech jako je výzdoba stolů, uspořádání tomboly, kostýmy 
obsluhy atd. Atmosféru doplnila novinka, a to fotokoutek Terezy 
Czyžové. Možnost ihned si odnést památku na tento večer 
v podobě fotografie byla moc fajn. 

Poděkování si zaslouží všichni, kdo se na přípravě Karne-
valového reje podíleli nebo jej jinak podpořili: Obec Hukvaldy 
(starosta Luděk Bujnošek, místostarostka Ivana Hrčková, Marta 
Sobotíková), ZŠ a MŠ Leoše Janáčka (ředitelka Alena Lévová, 
učitelé, zaměstnanci), členové Unie rodičů, Vlaďka Nevludová 
a Zdeňka Grufíková, fotografové Tereza Czyžová a Svatopluk Lév, 
hudebníci z kapely Hot Strings, jednotlivci a firmy, které věnovali 

ceny do tomboly, občané, kteří při roznosu pozvánek přispěli 15 
tisíci korunami a samozřejmě hosté, kteří si zakoupili vstupenky 
a přišli vytvořit skvělou atmosféru tohoto krásného večera. Já 
osobně bych ráda poděkovala zejména Saši Rekové, protože bez 
jejího nekonečného elánu by tato krásná akce nikdy nevznikla. 

Výtěžek ve výši 61 991,- Kč bude již tradičně věnován dětem 
ZŠ a MŠ Leoše Janáčka na Hukvaldech.

Kateřina Eliášová

Děkujeme organizátorům Karnevalového reje, který se letos opět podařil a jehož výtěžek bude věnován škole. Část výtěžku 
využijeme jako spoluúčast k dotaci z MAS Pobeskydí na vybavení obecní knihovny – dětské oddělení. Žáci školy využívají obecní 
knihovnu nejen individuálně, ale využívají ji také učitelé se svými třídami při realizaci projektové výuky pro rozvoj čtenářství, při 
čtenářských klubech v mimoškolní činnosti i při akcích, které pořádá obecní knihovna. Dojde tak k podpoře rozvoje čtenářské 
gramotnosti žáků školy a dětí mateřské školy. 

Pořádání takovéto akce se neobejde bez nadšených lidí. Hlavními osobami v nápadech a organizaci jsou Alexandra Reková 
s manželem Pavlem a Pavla Matulová s manželem Jirkou. Každoročně jsou zapojeni také členové Sdružení rodičů pod vedením 
Petra Červinky. V neposlední řadě pak pomáhají představitelé a pracovníci obce Hukvaldy pan starosta Luděk Bujnošek a paní 
místostarostka Ivana Hrčková. Vždy mám velmi dobrý pocit, že se akce účastní převážná část členů obecního zastupitelstva bez 
ohledu na politickou příslušnost. Všichni se vždy skvěle baví. Nemohu nezmínit zaměstnance školy, kteří se na organizaci také 
podílejí – Martin Křenek, Vladimíra Nevludová, paní kuchařky, uklízečky a pan školník. Velmi děkujeme také všem rodičům, 
učitelům i sponzorům a všem příznivcům, kteří se akce zúčastnili. Byli jste skvělí.    

Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy
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LYŽAŘSKÝ KURZ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY OPĚT NA HORNÍ BEČVĚ.LYŽAŘSKÝ KURZ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY OPĚT NA HORNÍ BEČVĚ.LYŽAŘSKÝ KURZ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY OPĚT NA HORNÍ BEČVĚ.

PĚTILÍSTEK Z LYŽAŘSKÉHO KURZU

Po absolvování lyžařského kurzu na Horní Bečvě měli žáci 
napsat hodnocení pomocí pětilístku. Tuto metodu znají ze školy, 
tak si s tím poradili velice dobře. 

Pozn. přepis odpovídá originálům.

1. Nadpis – lyžák, lyžařský kurz, nejlepší lyžák na světě.

2. Dvě slova - jaký byl: zábavný, nic moc, super, bezva, sranda, 
nejlepší, dobrý, náučný, mega, skvělý, 2 dny, nezapomenutelný, 
nejlepší zážitek, nejoriginalnější, nejdokonalejší, náročný, rychle 
to uteklo, byla tam dobrá atmosféra, parádní sníh, dobrá parta, 
namáhavé.

3. Tři činnosti, které provozovali (slovo lyžování jsme 
z pochopitelných důvodů vynechali): hráli karty, povídali, 
nevyspal, nezalyžoval, kecání, hraní her, řvaní, jídlo, výlet, blbiny, 
závody, strašili se, převlíkali se (pořád), uklízení, spaní, lyžování 
v maskách, pády, hlídali jsme si na pokoji čas, chodili jsme 
každý den na horkou brusinku, procházka, záchvaty smíchu, 

koulovali se, telefonovali, hráli pingpong, jezdili na lanovce, 
odpočívali.

4.  Věta o čtyřech slovech: Příště na lyžák nepojedu. Nejlepší 
týden se školou. Příští rok pojedu znova. Tenhle lyžák byl nejlepší. 
Příště snad jedu zas (4x). Bylo to celkem fajn. Příště chci jet zase!!! 
Příští rok určitě pojedu. Nejlepší lyžák na světě (2x). Zábavný 
lyžák co byl. Lepší lyžák už nebude. Byl to nejlepší lyžák. Byla 
moc velká zábava. Lanovka byla moc pomalá. Bylo to tam super. 
Dobře se tam lyžovalo. Bylo to very nice. Tož bylo to výborné. 
Bylo to nejvíc fajn. Byl to nejúžasnější týden.

5. Synonymum: nic moc, nejlepší (4x), zábava (5x), sranda, 
super lyžák, luxusní, zlomená ruka, paráda, boží, jediný, spor-
tovní kurz, lyžovačka, lyžařský kurz s učiteli, dobrý zážitek. 

A hodnocení z pohledu nás dospělých: bezva parta, super 
podmínky na lyžování, kdo chtěl, naučil/zdokonalil se, skvělá 
atmosféra, příští rok se těšíme zase. 

Vanda Filková, vedoucí lyžařského kurzu
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VÝSTAVBA HŘIŠTĚ U ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY LEOŠE JANÁČKA HUKVALDYVÝSTAVBA HŘIŠTĚ U ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY LEOŠE JANÁČKA HUKVALDYVÝSTAVBA HŘIŠTĚ U ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY LEOŠE JANÁČKA HUKVALDY

OBLASTNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE V BRUŠPERKUOBLASTNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE V BRUŠPERKUOBLASTNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE V BRUŠPERKU

Děkujeme panu starostovi Luďkovi Bujnoškovi, paní 
místostarostce Ivaně Hrčkové, členům rady obce a obecního 
zastupitelstva za rozhodnutí výstavby hřiště u naší školy. Vedení 
obce se podařilo získat dotaci, ale zastupitelé museli rozhodnout 
o nemalé finanční spoluúčasti obce Hukvaldy.

V souvislosti s touto výstavbou dojde k přemístění herních 
prvků, včetně lezeckého kamene a cvičících strojů do míst, 
které nebudou bránit funkčnosti hřiště. Tyto prvky budou 
nadále využívat děti v mimoškolní činnosti (družina, školní 
klub, příměstské tábory) a také budou veřejně přístupné. Jedna 
z průlezek bude přemístěna do hřiště mateřské školy. 

Nejen děti základní školy se mohou těšit na nové hřiště. 

Počátkem letošního roku jsme podali žádost o dotaci ze 
Státního fondu životního prostředí na „Vybudování a úpravy 
dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti“. 
Byli jsme úspěšní a děti mateřské školy se mohou těšit na přírodní 
zahradu, kde se budou hravou formou učit ochraně životního 

prostředí a kvality života vůbec. Celková výše nového vybavení 
bude ve výši 597 850 Kč, z toho dotace 500 000 Kč.

Děkuji za zpracování žádosti paní Andree Konečné, projek-
tové manažerce a Vladimíře Nevludové, zástupkyni ředitelky 
školy pro mateřskou školu.

V zahradě mateřské školy budou umístěny tyto prvky:

1. Xylofon – edukační prvek sloužící k rozvoji hudební tvořivosti.

2. Vyvýšený záhon – edukace dětí v oblasti ekologie a pěstitelství.

3. Kreslící tabule – důležitý prvek pro výuku a poznání.

4. Šeptanda – jednoduchý komunikační prostředek tvořený 
potrubím zakopaným v zemi.

5. Vjemový chodník – v jednotlivých, ohraničených polích jsou 
různé druhy přírodních materiálů, se kterými se děti seznamují. 

6. Hmyzí hotýlek – zaměřený na ekologii a entomologii – možnosti 
osídlení brouky a hmyzem.

V úterý 18. února 2020 se nejlepší recitátoři naší školy, vzešlí 
ze školního kola, zúčastnili oblastního kola v recitaci v Brušperku. 
Kromě tradičních škol z Krmelína, Brušperku, Fryčovic a Staříče 
se letos poprvé účastnili tohoto klání také žáci ze ZŠ Dobratice.  
V každé ze tří kategorií tak vystupovalo se svou básničkou13sou-
těžících!!! V této nabité konkurenci se naši žáci neztratili, byť 
pomyslnou medaili vybojovala „pouze“ Elenka Kazíková ze III.A., 
když ve své kategorii vybojovala 2 místo. Všem našim zástupcům 

se však vystoupení před početným publikem povedlo, byť to 
zejména pro naše prvňáčky muselo být nesmírně těžké a tréma 
byla veliká. Nutno dodat, že konkurence byla letos opravdu veliká 
a pouze vítězové svých kategorií postoupili do okresního kola ve 
Frýdku-Místku.

Mgr. Martin Schwarz
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PROJEKT EDISON V ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE LEOŠE JANÁČKA HUKVALDYPROJEKT EDISON V ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE LEOŠE JANÁČKA HUKVALDYPROJEKT EDISON V ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE LEOŠE JANÁČKA HUKVALDY

AIESEC je největší studenty řízená organizace na světě, 
která přispívá společnosti rozvojem mladých lidí a příležitostmi 
v mezinárodním prostředí. Existuje od roku 1948 a momentálně 
se nachází ve 126 zemích a teritoriích. V České Republice AISEC 
realizuje svou činnost na 10 univerzitách.

Projekt EDISON je unikátní projekt pro české mateřské, 
základní či střední školy. Poskytuje žákům a studentům široké 
spektrum mezinárodních znalostí a srovnání s Českou repub-
likou. Realizace projektu přináší do škol skutečně mezinárodní 
prostředí.

V týdnu od 9. 2. do 16. 2. 2020 přijelo do naší školy 7 zahra-
ničních vysokoškolských studentů, kteří byli ubytovaní v rodinách 
žáků i učitelů. Vysokoškolští studenti byli z Číny, Thaiwanu, 
Indonésie, Ukrajiny a Turecka (budoucí informatici, veterináři, 
letečtí inženýři a ekonomové). 

Od pondělí do pátku ve všech třídách průběžně realizovali 
představení své země, její kultury a historie. Vše v angličtině. 
Jejich vystoupení se dotýkalo většiny vyučovacích předmětů 
(zeměpis, dějepis, občanská výchova, anglický jazyk, další cizí 
jazyky, informatika – různé způsoby prezentací atd.). Žáci 8. a 9. 
ročníku dělali překladatele a šlo jim to výborně. Žáci si uvědomo-
vali, jak je důležité umět anglický jazyk. Poznali, že i slečna, která 
má na hlavě hidžáb (burku), je příjemná mladá dáma a nemusí 
být nutně terorista. Na chodbách zněla angličtina i o přestávkách. 
Žáci se s nimi fotili, ptali se na podrobnosti z jejich života a žádali 
je o podpis. Projektem žila doslova celá škola. Žáci se divili, že 
i učitelé, kteří anglický jazyk nevyučují, se v angličtině domluví.  

Pro zahraniční studenty jsme realizovali prohlídku Marlenky, 
Zámku ve Frýdku – Místku, Muzea Tatry Kopřivnice, Památníku 
Leoše Janáčka, obory až k hradu včetně Informačního centra 
Hukvaldy. Velkým zážitkem pro ně bylo přijetí panem starostou 
Luďkem Bujnoškem a paní místostarostkou Ivanou Hrčkovou 
na Obecním úřadě. 

V odpoledních hodinách se jim věnovaly rodiny, u kterých 
byli ubytovaní (Křenkovi, Lévovi, Niklovi, Kapsiovi, Filkovi 
a Havlovi). Velmi jim za to děkujeme, protože studentům vymýš-
leli program a seznamovali je s historií a okolím nejen Hukvald, 
ale i s nejbližšími městy a památkami. 

7. Pozorovatelna – malé pozorovací centrum, pomocí něhož 
mohou děti sledovat některé meteorologické úkazy.

8. Vodní prvek – děti se budou učit chápat koloběh vody v přírodě. 

9. Kamínkoviště – děti budou moci na „pracovním stole“ vytvářet z 
kamínků různé stavby, obrazce a rozvíjet tak jemnou motoriku.

10. Edukační otočný panel – tabule sloužící k rozvoji znalostí 
o přírodě.

11. Brambořiště – děti budou získávat znalosti v oblasti ekologie 
a pěstitelství.

12. Pozorovací záhon – sázení kořenové zeleniny – děti budou moci 
přes sklo sledovat, co se v hlíně děje a jak rostlinky rostou.

13. Ptačí budka – děti se budou učit pozorovat ptáčky, učit se je 
pojmenovat a sypat jim krmení.

14. Vrbové stavby – iglů, tunel – děti získají chráněný prostor pro 
své hry a zároveň budou pomáhat s péčí o tyto stavby (zalévání).

15. Přístřešek z přírodního materiálu – ochrání děti před vlivy 
počasí.

16. Stínící plachta – ochrana dětí před přímým sluncem.

17. Kompostér – děti se budou učit o ukládání biologického odpadu 
a sledování jeho rozkladu.

18. Dřevěný stůl a lavičky.

19. Alejový strom – živá připomínka realizace projektu, ale i ochrana 
dětí před sluncem.  

Realizací projektu budou paní učitelky u dětí dále rozvíjet 
všechny kompetence dané Rámcovým vzdělávacím programem 
pro předškolní vzdělávání a školním vzdělávacím programem 
naší mateřské školy „ Pod starým hradem“. 

Máme radost, že zajistíme na zahradu nové vybavení a určitě 
budou mít také radost i naše děti.

Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy
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Děkuji také realizátorům projektu, učitelům anglického 
jazyka – Martinovi Křenkovi, Silvii Jati a Marceli Jaškové. Všem 
učitelům i ostatním zaměstnancům školy, kteří s aktivitami 
studentů pomáhali. 

A CO NA TO ŽÁCI 5. A?

Díky projektu Edison jsem se naučila některá slova jiných 
států. Skoro všichni měli hodně zábavnou hodinu. Slabší byl 
Clement z Taiwanu, nebyl připravený, ale byl zábavný. Nejvíc 
se mi líbily Elif z Turecka, Kristýna z Ukrainy a Hosking z Číny, 
Tiffany a Salsabila z Indonésie.  

Je škoda, že už odjeli. Khrystyna byla velmi milá. Každý z nich 
bydlel u jiných rodin. Zapamatovala jsem si, že Hosking chce být 
veterinářka a má ráda Pandy. Ochutnali jsme chili z Indonézie 
od Salsabily. S každým studentem přišel i jeden žák z naší školy 
a překládal. Taky jsme si procvičili angličtinu.

Alena Motalová, 5. A

Líbil se mi Clement z Taiwanu, je to borec a naučil nás trochu 
čínsky. Hosking byla z Číny, byla veselá, aktivní a měla propraco-
vanou prezentaci. Tiffany měla zajímavou prezentaci. Salsabila 
byla usměvavá a také měla propracovanou prezentaci. Velmi 
zajímavou prezentaci měla i Khrystina z Ukrainy. Elif a Enes byli 
z Turecka, zajímavá prezentace, byli přátelští.

Samuel Strakula, 5.A

Nejvíce se mi líbili Elif z Turecka, Khrystyna z Ukrainy, 
Hoskyng z Číny a Tiffany z Indonézie. Moc se mi nelíbil Clement, 
neměl připravenou prezentaci a moc nám toho neřekl. Skoro 
všichni měli super přednášku. Naučili jsme se pár cizích slov 
a dokonce jsme ochutnali pálivou omáčku z Indonézie s 65% čili. 
Všechno jsem si moc užila.

Barbora Kociánová, 5.A

Nejvíc mě zaujala Khrystyna, protože byla milá, hodná, 
přátelská a sympatická. Také super byla Hosking, která přijela 
z Číny a studuje na veterinářku. Skoro stejně jako Khrystyna mě 
zaujala Elif z Turecka, byla veselá. Tiffany byla taky výborná, Enes 
byl dobrý a Clement mě moc nezaujal.

Zuzana Mlačochová, 5.A

Clement chce být DJ v nočním klubu, Enes studuje počítače 
a Hoskingveterinu. Nejlepší byli Khrystyna, Elif, Tiffany a Enes. 

Jan Křenek, 5.A.

Všichni byli dobří, ale především Hosking Ho byla veselá, 
Tiffany měla dobrou prezentaci a Clement měl super fotky.

M. Piskoř, 5.A

Díky projektu Edison jsem poznal nové lidi, Taiwangood, 
China, Turkey, Indonesia a Ukraina very epic.

F. Zahradník, 5.A

Nejvíce se mi líbila Tiffany, Hosking Ho, Khrysyna, Elif, Enes. 
Moc se mi nelíbl Clement a Salsabila. 

N. Černíková, 5.A

Díky Edisonu jsem poznala nové studenty. Nejvíc na mě 
udělala dojem Hosking Ho z Číny a nejmenší dojem na mě udělal 
Clement. Všichni mají plusy jen Enes a Clement mínus.

E. Burešová 5.A

Tiffany měla super prezentaci a působila dobře. Enes měl 
dobrou prezentaci a užil jsem si to. Salsabila byla veselá holka, 

super prezentace. Hosking Ho měla super prezentaci a dobře 
působí. Neutrální byl Elif, Khrystyna, protože jsem je neviděl.                                                                                                                                         

M. Merta, 5.A

Vytvořil jsem stupnici 70 bodů nejlepší dojem. Hosking byla 
docela dobrá a má 51 bodů, Tiffany je veselá a přátelská a má 58 
bodů, Enes byl milý a má 49 bodů. Clement má 38 bodů, protože 
jsem se o jeho zemi moc nedozvěděl a pouštěl jen videa z youtube. 
Salsabila byla milá, ale trochu nudná a má 48 bodů. Elif byla 
hodně přátelská, zábavná a milá a má 50 bodů. Khrystyna byla 
přátelská, milá a má 61 bodů.

O. Červinka, 5. A

Moc se mi líbila Hosking, Khrystyna a Elif, protože měli 
dobré prezentace o sobě i svých zemích a hráli s námi hry. Moc 
se mi nelíbila prezentace od Clementa, protože nám řekl pár věcí 
a potom řekl: „A teď se ptejte!“ Enes a Tiffany měli také dobré 
prezentace. Bylo to super a zábavné. Naučila jsem se hodně cizích 
slovíček a Salsabila nám dala ochutnat trochu čili omáčky.

V. Niklová, 5.A

Líbili se mi všichni. 

F. Mičan, M. Ošmera5.A

JAK VIDĚLI SVOU PŘÍTOMNOST NA HUKVALDECH 
A V NAŠÍ ŠKOLE SAMOTNÍ STUDENTI? 

Hostitelská rodina Filkovi:

Hallo, you are all gorgeous. It was the school I enjoy the most 
in the project. The children are really gorgeous. You are very tidy 
people. You were so helpful. Thanks for always helping us. The 
food was very nice. I am proud of you. I wanna say thank you for 
hosting us in your home. I feel so lucky to have this family. Thank 
you so much „Vanda family“. I hope you will always smile smile 
smile. I am very pleased. Best regards, see you in Turkey. Miluji 
Tě Hukvaldy !!!

Ahoj, všichni jste úžasní. Na projektu se mi nejvíce líbila právě 
škola. Děti jsou úžasné. Jste velmi pořádní lidé. Všichni jste byli tak 
nápomocní! Děkuji, že jste nám vždy pomohli. Jídlo bylo skvělé. Jsem 
na vás pyšná. Chci poděkovat za vaši pohostinnost ve vašem domově. 
Měla jsem takové štěstí, že jsem měla právě vaši rodinu. Děkuji 
mockrát rodině Vandy. Doufám, že se budete napořád usmívat. 



– 21 –

Jsem velice potěšena. S pozdravem „uvidíme se v Turecku a miluji 
vás Hukvaldy“!

Elif, Turecko

Hostitelská rodina Lévovi:

Your school is really nice and kind. From the first day of arrival 
you guys welcomed us with a perfekt dinner in the Namornik 
restaurant. Also accomodation is really lovely. I cannot ask for 
more better than this. I really love my hosting family. They are so 
kind and smart, clever and give me so much knowledge. Relating 
to school program it is good that you give us days for sightseeing 
also. I think your students are great that they are curious about 
the world.

Vaše škola je opravdu krásná a laskavá. První den našeho 
příjezdu jste nás přivítali perfektní večeří v restauraci U Námořníka. 
Také ubytování je opravdu skvělé. Nemohu si představit něco vůbec 
lepšího než tohle. Opravdu miluji moji hostitelskou rodinu. Jsou tak 
laskaví a vzdělaní, chytří a předali mi tolik svých znalostí. Co se 
týče školního programu, tak bylo fajn, že jste pro nás připravili také 
výlety do okolí. Myslím si, že vaši studenti jsou skvělí a že je fajn, že 
se zajímají o svět.

Salsabila, Indonézie

Hostitelská rodina Kapsiovi:

It was really fun to be in this school. Students were very cute. 
Also I wanna say thank you to all teachers and the host families. 
They were very kind and helpfull. I will miss this village for sure.

Bylo super být ve vaší škole. Studenti byli moc milí. Také chci 
poděkovat všem učitelům a hostitelským rodinám. Byli velmi milí 
a nápomocní. Určitě mi tato vesnice bude chybět.

Enes, Turecko

It has been a great week staying a tyour school , the teachers 
are all welcoming. Many students are eager to learn but somewere 
not interested in the kontent we presentented.

Týden pobytu ve vaší škole byl skvělý, učitelé všichni laskaví. 
Mnoho studentů bylo dychtivých se něco naučit, ale někteří se neza-
jímali o obsah, který jsme prezentovali.

Clement, Taiwan

Hostitelská rodina Křenkovi:

Hello, really Hukvaldy school you are really really kind 
and I can see you are giving your best so we can have the best 
time in Hukvaldy. I can say I am very impressed by your school, 
the teachers care about the students very much. I like how you 
arranged a very beautiful week for us all . We went to bowling, to 
the castle, museum, Marlenka factory and it all was very beautiful 
and we had a goodtime. The kids especially grade 1 to 3 were very 
interactive and nice.

Ahoj, hukvaldská škola je opravdu velmi, velmi příjemná 
a vidím, že jste se nám snažili nabídnout, co bylo ve vašich silách, 
abychom se v Hukvaldech měli co nejlépe. Mohu říci, že jsem vaší 

školou byla nadšená a že učitelé o studenty opravdu velice pečují. 
Líbilo se mi, jak jste pro nás všechny připravili krásný týden. Viděli 
jsme hrad, zámek, muzeum, továrnu Marlenka a šli jsme na bowling 
a vše to bylo skvělé a užili jsme si to. Děti, především 1. a 3. třída, 
byly velmi interaktivní a milé.

Tiffany, Indonézie

Hostitelská rodina Niklovi:

Really nice to meet you and I really enjoyed the life here. 
I loved the first dinner with you in the restaurant. I love the 
teachers. You are really nice and I can say perfect! You treated 
us so well! I love the environment of this village and of the school. 
The food in Czech and China is different. But I adapted to it and 
I like food in your school canteen. I really love kids here. They 
are cute, possitive, smart and energetic. Teenagers here are also 
good. First Theky seemed not positive but after some sentences 
Theky became positive and contacted with me. I also liked the 
programme here. But we are all tired :-) Thank you so much! 
I really love everything here!

Opravdu moc mne potěšilo, že jsme se poznali a opravdu jsem 
si pobyt tady užila. Chutnala mi první večeře s vámi v restauraci. 
Miluji učitele. Jste opravdu milí a mohu říci, že perfektní! Starali 
jste se o nás tak dobře! Líbí se mi prostředí školy i vesnice. Jídlo 
v Česku a v Číně se liší, ale přizpůsobila jsem se a jídlo ve vaší školní 
jídelně mi chutnalo. Opravdu mě nadchly zdejší děti. Jsou roztomilé, 
pozitivní, chytré a energické. Teenageři jsou také fajn. Nejdříve se 
moc pozitivní nezdáli, ale po pár větách to bylo lepší a bavili jsme 
se. Také se mi líbil zdejší program. Ale jsme všichni tak unavení :-)! 
Mnohokrát Vám děkuji. Opravdu se mi zde všechno líbilo! Přijeďte 
do Číny! Miluji Vás Hukvaldy!

Hosking Ho, Čína
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Hostitelská rodina Havlovi:

Your school is just amazing. I did not expected that you will 
treat us so well! Also my host famillyis just fantastic! They are 
superkind. I had perfekt time with them during playing games 
and spending time together. They even introdukce myself to thein 
daughter! Wow! The nature here is fascinating, breathtaking, 
magical. I think I should buy a small house in Hukvaldy for my 
summer and winter holidays. I really like it here! Thank you so 
much for this week. I can t́ even imagine it could be better. Thank 
you 1000 times!!!

Vaše škola je prostě úžasná. Nepočítala jsem, že se o nás budete 
tak skvěle starat! Také má hostitelská rodina je fantastická. Jsou 
ohromně milí. Měla jsem se s nimi skvěle, hráli jsme hry a trávili čas 
společně. Dokonce mne představili své dceři! Skvělé! Příroda kolem 
je fascinující, dechberoucí a čarovná. Myslím si, že bych si měla 
koupit malý dům v Hukvaldech a trávit tady zimní a letní prázdniny. 
Opravdu se mi tu moc líbí. Děkuji vám mnohokrát za tento týden. 
Nedovedu si vůbec představit, že by to mohlo být lepší. Tisíceré díky!

Khrystyna, Ukrajina
Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy

much for this week. I can t́ even imagine it could be better. Thank 
you 1000 times!!!
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SETKÁNÍ S KNIHOUSETKÁNÍ S KNIHOUSETKÁNÍ S KNIHOU

V dubnu zakončíme čtenářskou aktivitu, která probíhá 
v rámci projektu MAP (místní akční plán) Frýdek-Místek II 
– Setkání s knihou. V měsíci březnu se naši čtenáři zúčastní 
setkání s kamarády čtenáři z ostatních škol a proběhne workshop 
s knihou a malá soutěž. Všichni zúčastnění obdrží malé dárky za 
ochotu a zájem o čtení. Cílem projektu a závěrečného setkání 
žáků je rozvoj všech základních čtenářských dovedností, zároveň 
rozvoj vztahu ke čtení a čtenářskému chování.

Ve čtyřech kategoriích se setkání ve Fryčovicích zúčastní 
16 žáků naší školy.  Děti druhého stupně nejprve navštíví knih-
kupectví Kapitola ve Frýdku-Místku, následně pojedou do ZŠ 
Fryčovice, kde proběhne samotná soutěž a vyhodnocení. Žáci 

prvního stupně budou mít vše zorganizováno v budově fryčovické 
školy. Přejeme všem čtenářům krásné zážitky nejen při prohlídce 
knih a jejich čtení, zároveň přejeme úspěch v zápolení se svými 
vrstevníky z ostatních škol povodí Ondřejnice.

webové stránky projektu: 
http://www.pobeskydi.cz/map-frydek-mistek/

facebookový profil projektu: 
https://www.facebook.com/MAP.FM.II/

Mgr. Kateřina Větřilová,
koordinátor projektu Setkání s knihou

MYSLETE NA SVĚT!MYSLETE NA SVĚT!MYSLETE NA SVĚT!

Toto téma je v dnešní době velice aktuální. Jsou problémy, 
které je třeba řešit neodkladně, některé jsou dlouhodobější. 
K mnohým z nich patří například odstranění chudoby, odpovědná 
výroba a spotřeba, život na souši, život ve vodě, více rovnosti, 
klimatická opatření. Tyto oblasti se nazývají cíle udržitelného 
rozvoje a jsou součástí výuky na naší škole. 

Dvě skupiny žáků z osmého ročníku se rozhodly, že se budou 
zabývat dvěma tématy podrobněji. Své výsledky výzkumu každá 
skupina prezentovala na žákovské konferenci „Myslete na Svět!“, 
která se konala 3. 12. 2019 v Olomouci. Tato akce je realizovaná 
za podpory organizace ARPOK o.p.s. v rámci projektu Global 
Issues – Global Subjects financovaného z rozpočtu Evropské unie.

A jaké jsou ohlasy a dojmy obou skupin?

Děvčata: „Pracovaly jsme na projektu o plýtvání jídlem v naší 
školní jídelně. Navazovaly jsme na výsledky holek z 9. ročníku. 
Minulý rok týden vážily zbytky. My jsme letos také týden vážily 
zbytky, přepočítaly jsme je na 1 strávníka, a pak jsme hodnotu 
vyjádřily v penězích. Vytvořily jsme prezentaci, plakát a vše 
předvedly žákům druhého stupně naší školy. Plakát je umístěn 

v prostorách školy. Potom jsme jely do Vlastivědného muzea 
v Olomouci, kde jsme soutěžily s dalšími školami z různých krajů. 
Celá akce se nám líbila a dala nám nové zkušenosti. Společně se 
třídou jsme si to užily.“

Chlapci: „Zúčastnili jsme se soutěže v Olomouci. Předtím 
jsme museli udělat prezentaci o mikrotenových sáčcích. Přijeli 
nám poradit organizátoři této akce. Spolupráce ve skupince se 
nám líbila. Po odjezdu těch organizátorů se nám rozšířily obzory 
o těch mikrotenových sáčcích. Také jsme udělali v Olomouci 
velkou ostudu a jinak to dopadlo dobře.“

Hoši jsou velice sebekritičtí a ostudu vůbec neudělali. Obě 
skupiny pracovaly aktivně, naučily se nové věci, a co je podstatné, 
byly ochotny udělat něco navíc a hlavně reprezentovat školu 
v cizím prostředí. Moc si jejich aktivity vážíme. Děkujeme.

Vanda Filková, Hana Piskořová
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OBECNÍ KNIHOVNA INFORMUJEOBECNÍ KNIHOVNA INFORMUJEOBECNÍ KNIHOVNA INFORMUJE

HASIČÁTKA-LIŠČÁTKAHASIČÁTKA-LIŠČÁTKAHASIČÁTKA-LIŠČÁTKA

KNIHOVNAKNIHOVNAKNIHOVNA

HASIČIHASIČIHASIČI

Začátek každého roku se sluší zahájit 
menším shrnutím roku předchozího. V naší 
knihovně je aktuálně ve volném výběru 8495 
svazků a v loňském roce jsme měli registro-
vaných 225 uživatelů. Tito uživatelé navštívili 
knihovnu celkem 2291 krát. Uspořádali jsme 
také 24 vzdělávacích akcí a 2 akce kulturní, které dohromady 
navštívilo 488 lidí, což je na naši malou knihovnu poměrně dost 
lidí. Do knihovního fondu přibylo 552 nových titulů a na tomto 
místě bych ráda poděkovala všem, kteří do knihovny darovali 
v průběhu roku své přečtené knihy, mnohdy se jednalo o novější 
tituly, ale daří se nám z těchto darů průběžně doplňovat i povinnou 
četbu. Díky těmto darům se můžeme při výběru knih z rozpočtu 
soustředit na nové a zajímavé tituly a často tak máme v nabídce 
čerstvé novinky. 

Nadále pokračujeme v kurzech Univerzity třetího věku, které 
nyní navštěvuje 18 studujících seniorů. Aktuální téma pro tento 
semestr jsou Klenoty barokního sochařství v českých zemích. Pro 
tento semestr již nové studenty nepřijímáme, pokud má někdo 
zájem se přidat, tak další semestr začne na konci září 2020, hlásit 
se můžete v knihovně. 

I v letošním roce budeme pokračovat 
v projektu Bookstart - s knížkou do života. 
Termíny setkání budeme směřovat do jarních 
a letních měsíců, protože v průběhu zimy je účast 
rodičů s malými dětmi poměrně nejistá. 

NEKLAN POKŘTIL NOVOU KNIHU

V pátek 7. února představil v knihovně hukvaldský autor Petr 
Benke - Neklan svou zatím poslední knihu Rok raka 2. Jak už 
název napovídá, tato kniha navazuje na Rok raka 1 a obě knihy 
mapují rok 2019 a Petrův boj s vážnou chorobou. Na autorské 
čtení se dostavilo velké množství hostů a závěrečný křest této 
knihy proběhl za bouřlivých ovací. Po křtu následoval volný 
hudební program, za kterým se účastníci přesunuli k Vajtovi. 
Autorovy knihy si můžete vypůjčit i v naší knihovně.  

PODĚKOVÁNÍ ZA FINANČNÍ DAR

Obdrželi jsme v letošním roce dar 5 tisíc korun od Spolku 
nezávislých vesnických žen Hukvaldy z výtěžku z Vánočního 
jarmarku pro dobrou věc. Velice za tento dar děkujeme, obnovili 
jsme za něj knihy v dětském oddělení a věříme, že malí čtenáři 
ocení zásobu kvalitních nových knih. 

Letošní rok jsme zahájili přípravou na sezónu 2020 tréninky 
fyzické zdatnosti v tělocvičně a zdokonalování se v činnostech 
spojených s hasičstvím. Na konci února jsme pro děti uspořádali 
kurz první pomoci se členy Českého Červeného Kříže z Frýdku 
– Místku, se kterými již spolupracujeme v rámci Fénix, který 

jsme v roce 2017 vytvořili a jímž se za podpory MSK zabýváme. 
Letos se děti dozvěděli nejen to, jak ošetřit zranění, ale také jak 
u zraněných určit nejtěžší zranění a podle toho určit pořadí 
záchrany z nebezpečných prostor. Ty v tomto případě simulovala 
překážková dráha, se kterou se museli malí záchranáři potýkat 



– 28 –

i s nalíčenými figuranty a dostat je do bezpečí. Za sebe musíme říci, 
že všem se dostalo velmi kvalitního zajištění a práce na obvazišti 
vypadala profesionálně. Věříme, že si děti z této akce odnesly 
spoustu zážitků a zkušenosti.

Na konec bych toto cestou velice rád poděkoval Spolku nezá-
vislých vesnických žen Hukvaldy za finanční dar na sportovní 
vybavení a volnočasových her pro děti.

 Koch Jan, Žáček Luděk vedoucí Liščátek
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SDH RYCHALTICE - MASOPUSTNÍ VESELÍ V OBCISDH RYCHALTICE - MASOPUSTNÍ VESELÍ V OBCISDH RYCHALTICE - MASOPUSTNÍ VESELÍ V OBCI

V sobotu 15. 2. 2020 se po Rychalticích pohyboval 
medvěd. Jednalo se o statného a divokého jedince, kterého 
doprovázel celý průvod podivných maškar. Jak se později 
ukázalo, jednalo se o 6. ročník masopustního průvodu 
a medvěd byl po celou dobu pod bedlivým dohledem medvě-
dáře. Na již tradiční trasu vyrazili účastníci průvodu v deset 
hodin z „Juřeňáku“, pod kterým o sedm hodin později průvod 
opět ukončili. V průvodu jako vždy nechyběly tradiční masky 
kominíka, řezníka, faráře, jeptišky, smrťáka, mrtvé nevěsty, 
ježibaby či vodníka. Naši věrnou cikánku Eržiku letos 
nahradila cikánka Jolanda, která okouzlovala hospodáře 
a hospodyně natolik, že jí přispívali do kasičky nemalým 
obnosem. Hudební doprovod bylo letos díky půjčenému 
reproduktoru slyšet daleko a na své si přišli také muzi-
kanti z cimbálové muziky Tragač, kteří nás po celou 
dobu doprovázeli. Letošní ročník se konal s meziná-
rodní účastí  - naše řady rozšířil mladý student z Turecka 
a parta středoškoláků ze Slovenska, kteří zde pobývali na 
výměnném pobytu. Letos nás hostilo přes třicet domácností 
a mnohé hospodyňky si daly s přípravou pohoštění opravdu 
záležet, koblihy a vdolky se na nás jen smály, pečené kuřátko, 
jednohubky nebo buchty přišly také vhod a s alkoholem nešet-
řili v žádném stavení. Děkujeme tímto všem účastníkům za to, 
že pomáhají udržet tuto obnovenou tradici a všem hospodářům 
a hospodyním děkujeme za pohoštění a vlídné přijetí.
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SDH RYCHALTICE - POCHOVÁNÍ BASYSDH RYCHALTICE - POCHOVÁNÍ BASYSDH RYCHALTICE - POCHOVÁNÍ BASY

Týden po masopustním průvodu uzavíral masopustní veselí 
ples s pochováním basy. V sobotu 22. 2. 2020 se tak celý sál 
ponořil do smutečního hávu, abychom se mohli se vší úctou 
rozloučit s nebožkou Basou Masopustovou. Že tanec není pro 
každého, a že když není člověku dáno, tak to ani Panna Marie 
nenapraví, ukázali v úvodní scénce hrobník se smrťákem. Násle-
doval hlavní smuteční obřad za mohutného nářku plaček, které 
se letos naladily na hippiesáckou notu. Došlo i na litanie a dřísty 
z obce, v nichž jsme se s humorem a nadsázkou dotkli mnohých 
palčivých témat. Dovolujeme si malou ukázku:

Velitelu, ty vole, 
hoří ti v Krnalovic pole!

Ale jdi, si hlupy? 
To hořelo už včera, 

od toho kombajnéra, 
s takými forkami jdi do dupy. 

Nezkoušej to na mě ani,
bo já mám doma grilování.

Pozor! Výjezd jednotky!
Už vám zase chytla sláma
v Krnalovic pod horama.

Šlak to tref - rychle helmu, boty, trenky,
malé Stele najít plenky.

Promiň, ženo, musím jíti,
grilovačka je dnes v řiti.

Všude kolem kouř se valí,
oheň žhne, do ksichtu pálí,

prostě boží hrůza
a do toho všeho zmatku

s lopatou tě vítá
ušmudlaná Zuza.

Že to měla nejblíže, 
běžela tam nalehko,

v gumácích a s lopatou-
skoro bych řek „v negližé“.

Ples jsme letos vylepšili o samoobslužný fotokoutek, který 
byl v neustálém obležení. K poslechu i tanci hrála kapela Flash 
a pro návštěvníky byla jako vždy připravena chutná večeře. Na 
každém stole bylo dostupné ještě horké číslo Plesových novin pro 
informování i pobavení smutečních hostů. Za bohatou tombolu 
děkujeme všem štědrým sponzorům. Kromě již tradičního obrazu 
akademického malíře Antonína Kroči byl v tombole také wellness 
pobyt pro dvě osoby v hotelu Horal ve Velkých Karlovicích, který 
do tomboly věnoval SDH Rychaltice. Děkujeme všem organizá-
torům za přípravu plesu, Martinovi Holexovi děkujeme za scénář 
programu, návštěvníkům děkujeme za hojnou přízeň a těšíme se 
opět za rok 13. 2. 2021 na další ročník.
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SKAUTI HUKVALDY – PRŮŘEZ ČINNOSTÍ (ZÁŘÍ 2019 – ÚNOR 2020)SKAUTI HUKVALDY – PRŮŘEZ ČINNOSTÍ (ZÁŘÍ 2019 – ÚNOR 2020)SKAUTI HUKVALDY – PRŮŘEZ ČINNOSTÍ (ZÁŘÍ 2019 – ÚNOR 2020)
SKAUTISKAUTISKAUTI

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ RYCHALTICE LETOS SLAVÍ 125 LET SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ RYCHALTICE LETOS SLAVÍ 125 LET SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ RYCHALTICE LETOS SLAVÍ 125 LET 

Druhou dubnovou neděli tomu bude 125 let ode dne, kdy 
byl založen Sbor dobrovolných hasičů v Rychalticích. K této 
příležitosti budeme v letošním roce pořádat několik mimo-
řádných akcí. V sobotu 18. 4. proběhne první část oslav, kdy 
v 9:00 proběhne mše svatá v kostele Svatého Mikuláše v Rych-
alticích za všechny zesnulé hasiče, pak se vydáme průvodem 
do sálu ZŠ, kde se bude konat slavnostní valná hromada sboru. 
V sobotu 2. května po poledni uspořádáme okrskovou soutěž 

na našem cvičišti, kde bude soupeřit 7 sborů z našeho okrsku 
a to jak muži, ženy tak i mladí hasiči. Další mimořádnou akcí 
bude Den obce, který budeme spolupořádat v sobotu 22. srpna 
za bývalým kulturním domem v Rychalticích. Po prázdninách 
by se mělo ještě konat námětové cvičení. Kromě těchto akcí 
se můžete těšit i na naše pravidelné akce. Více o jednotlivých 
akcích a nahlédnutí do dlouhé historie našeho sboru přineseme 
v dalších číslech občasníku.

Po prázdninách jsme se sešli na zahajovací schůzce na 
standardním místě – u Myslivecké chaty, a to v počtu 15 ks 
+ my dva s Lenkou. Po úvodních informacích, kdy budou 
probíhat schůzky (každé pondělní odpoledne), kam se vydáme 
na výpravy do konce tohoto roku, jsme odstartovali schůzku 
tradičním kanystrem a bojovkou s hadrovými koulemi. 
I v tomto školním roce budeme pokračovat v podobném duchu 
jako minulý rok.

V nedělí 29. 9. 2019 Lišky podnikly první Podzimní výpravu 
do Poodří. Sešli jsme se v 10:30 u Myslivecké chaty v počtu 16 
dětí plus Uzel, Jana a Lenka. Po krátké cestě dvěma autobusy 
jsme vystoupili v Bartošovicích a vydali se na prohlídku do 
tamní Záchranné stanice volně žijících živočichů. Viděli jsme 
tam veverky, sovy, dravce, čápy a dokonce i orla skalního. Paní 
průvodkyně vyprávěla spoustu zajímavostí ze světa zvířat 
a i kuriozit ze života místních zvířecích svěřenců. Po svačince 
jsme se vydali směrem k rybníkům. Cestou padaly bomby, potopy, 
ale i postávali koníci a slepí čápi. Ušli jsme malý okruh a vrátili 
se zpátky do zámeckého parku, kde Lišáci a Lišky měli krátkou 
zjišťovací hru. Rozděleni do skupinek měli např. zjistit, jaký je 
největší strom v parku, jak se jmenuje paní starostka nebo kolik 
mají Bartošovice obyvatel. Poradili si s tím skvěle, všichni byli 
zpátky včas a my s přehledem stihli autobus zpět na Hukvaldy.

O podzimních prázdninách se hukvaldští a šlapaničtí skauti 
vydali na výpravu do Domašova nad Bystřicí. Přestože se po 
minulém přímo horkém týdnu docela ochladilo, počasí bylo 
stále krásné, a my už se těšili na prodloužený víkend strávený 
v přírodě. Lišky se z Hukvald dopravily vlakem ze Svinova do 
Domašova, kde započala legenda o skalních duších. Jako první 
musely skupinky vymyslet svoje názvy a po cestě bosou nohou 
přebrodit řeku. Na plácku před základnou jsme si zahráli živé 
člověče nezlob se, večer proběhla talentová show pro skalní duchy, 

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU 
Máte doma přebytečný železný šrot? Hasiči z Rychaltic budou i v letošním roce provádět jeho sběr. Více informací 

očekávejte během března ve svých schránkách, pravděpodobný termín konání bude 3. a 4. dubna.

za SDH Rychaltice Ivan Rožnovský, Markéta Kološová
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kde každá skupinka přetextovala a zazpívala jednu písničku. Večer 
se hrálo na kytaru, kdo chtěl, mohl si zazpívat a pak už jsme se 
přesunuli do postelí.

2. den

Po budíčku a pořádné rozcvičce se děcka dozvěděla program, 
kterým byla výprava do okolí po proudu řeky Bystřice. Po cestě 
se na zastávkách hrály etapy jako třeba ruce-nohy nebo stavění 
věží z kamenů. 

3. den

Po snídani jsme vyrazili do nedalekého lomu. Zde se odehrály 
dvě etapy: Orchideje a rozdělávání ohně s cílem přivést vodu 
k varu. Po návratu nás čekal výborný oběd, po kterém se ještě 
venku zahrála vybíjená. Poté následovala závěrečná etapa. Plnily se 
všelijaké úkoly, které pouštěly skupinky do dalších míst s písmenky 
a čísly k vyplnění tabulky s tajenkou, která zavedla skupinky až ke 
sladké odměně. 

4. den

Po snídani byl plán jednoduchý – uklidit celou základnu. 
Všichni se tedy začali balit, mladší s pomocí vedoucích, starší už 
to zvládají sami. Družinky se vrhly na zametání, vysávání, umývání 
a jiné zábavné úklidové práce. A následoval odjezd vlakem zpět 
do Svinova.

Na pondělní schůzce (25.11.2019) se kluci a holky z Lišek, 
společně s Lenkou a Janou, vydali do Fryčovic na bazén. Děcek 
bylo 16, s autem nám vypomohl Renda Petr. Na začátku jsme dali 
„rozplavbu“ pro zahřátí. Následovaly štafety mezi 4 skupinkami, 
první na rychlost, druhá na plavbu s „hořícím ohněm“ a třetí na 
nejdelší doplavání pod vodou. V mezi pauzách mohla děcka skočit 
do vířivky nebo se osprchovat pod proudem. Akce se povedla, do 
budoucna bazén určitě znovu zopakujeme!

V neděli 8.12. se Lišky vydaly na Hůrky hledat tajemné místo, 
které měly zaznačené na mapě. V 9 hodin jsme se sešli u Myslivecké 
chaty. Děti dostaly úkoly, co mají cestou najít, a mapu. Ukázali jsme 
si orientaci s mapou a pak už se děcka ujala vedení a nejkratší cestou 
nás tam zavedla. Na místě nás čekal Mirek Bednář, který pro nás 
měl připraveno napínavé vyprávění o místní zvěři. Mohli jsme si 
potěžkat, co na hlavě nosí jelen, daněk i muflon nebo osahat zuby 
divočáka. Potom měly Lišky za úkol najít v lese odložená paroží 
a posléze vystopovat lišku a třemi hody se ji snažit zasáhnout. 
Následovalo rozdělání ohně a opečení špekáčků - posilnění na cestu 
zpět. Ta byla ve znamení dalších potop a bomb, ale i strefovaček 
a orientace s mapou. Mimo jiné jsme posbírali i několik 
rozbitých lahví, které, jak jsme se dozvěděli, pro zvířata 
v lese představují smrtelné nebezpečí, když na ně šlápnou 
a poraní si nohu. Kolem 15. hodiny jsme se vraceli na Mysliveckou 
chatu příjemně unaveni a vyvětraní. Děkujeme Mirovi, výpravu 
jsme si moc užili!

Začaly pololetní prázdniny a hukvaldští a šlapaničtí skauti 
se vydali na výpravu do Olešné u Nového Města na Moravě. 
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Přesun do Olešné byl za poměrně nevlídného počasí, které 
naštěstí nemělo dlouhého trvání. Byli jsme ubytováni 
v budově bývalé školky. Tématem pro etapy bylo putování 
strýčka Skrblíka za bohatstvím. Rozřazovací etapa, kdy se 
všichni rozdělili pomocí symbolů různých měn do skupin, ve 
kterých zůstali a soutěžili až do konce výpravy. Po rozřazo-
vačce jsme se oblékli a vyrazili na zhruba sedmikilometrovou 
procházku směr Zvolák. Po cestě jsme zahráli dvě etapy: první 
byla závody formulí, kdy všichni z týmu museli uběhnout vyzna-
čenou trasu v největších botách v týmu a druhou bojovku se 
šiškami. Po boloňských těstovinách pak následoval kvíz z cesty 
a hra, při které měly dvojice za úkol udržet co nejvíc “peněz” mezi 
náhodně vylosovanými částmi těla. Pak už jen příprava na večerku 
a produkce naší početné hudební skupiny čítající kytary, mandolínu 
a ukulele.

2. den 

V 8 budíček s kytarou, po snídani vyrážíme po modré na 
sever směr Pohledecká skála. Počasí se obléklo do jarního obleku, 
sluníčko pálilo, zbytky sněhu a ledu mizely před očima a najednou 
bylo zimní oblečení na obtíž. Ve vesničce Zubří byla vyhlášena 
první dnešní etapovka, týmy dostaly seznam otázek, co mají v obci 
zjistit nebo najít. Cestou zpátky děti absolvovaly další, zahřívací 
etapu – štafetové závody a pak jsme pokračovali kolem stopy Járy 
Cimrmana zpět na naši základnu v Olešné.

V nohách nějakých 15km, které parádně zvládli velcí i malí, 
únava však byla znát na všech. Dětem ale stačilo 15 minut na dobití 
baterek a zase začaly řádit. 

Večer jsme si pošmákli na gulinu a pak se šlo riskovat. Týmy 
zápolily v Riskuj, oblasti Zeměpis, Kačeří příběhy, Příroda, Oddíl, 
Dnešní výlet. A že se vytáhly zajímavé story jako třeba, kdo si na 
tábor v minulosti přivezl postel… A pak se zpívalo, hrály deskovky, 
povídalo, až nakonec všichni usnuli spánkem zaslouženým…

3. den

V poslední den výpravy jsme po probuzení a rozcvičce posnídali 
a vypukla závěrečná etapa – hledání pokladu strýčka Skrblíka. 
Strýček si schoval svůj sladký, čokoládový poklad na tajném 
místě. Protože je ale už starší a občas zapomíná, raději si instrukce 
k nalezení pokladu napsal do tajné zprávy, kterou rozdělil na čtyři 
části a každou z nich zašifroval jiným druhem šifry.  Tyto části 
zprávy si mohly jednotlivé týmy kupovat u vedoucích za Skrblíkovy, 
po celé základně poztrácené, dolary. Po vyluštění celé zprávy už 
všichni věděli, co mají dělat, a tak utíkali za ruce ke kostelu, kde 
se strýčkem za heslo a blyštivý předmět, který museli vzít s sebou, 
směnili část čokoládového pokladu. S plnými bříšky se všichni 
pustili do balení a úklidu základny. Ještě před odchodem jsme si 
stihli zahrát oblíbené městečko Palermo, potom už jsme jenom 
nahodili batohy a vyrazili směrem k domovu.

Děkujeme Obci Hukvaldy a Spolku nezávislých vesnických žen 
Hukvaldy za finanční podporu naší činnosti, stejně tak Myslivec-
-kému spolku Hukvaldy za poskytnutí jejich zázemí v chatě.

Petr Červinka, Lenka Peterová
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DĚTI Z TROJLÍSTKU OBJEVUJÍ VESMÍR DĚTI Z TROJLÍSTKU OBJEVUJÍ VESMÍR DĚTI Z TROJLÍSTKU OBJEVUJÍ VESMÍR 

Nevím, jestli jste už na Hukvaldech potkali astronauta? My
z oddílu Trojlístek se o to každopádně snažíme. Většina z našich akcí 
v letošní sezóně se totiž točí kolem vesmíru a kromě pravidelných 
schůzek došlo už na několik akcí v terénu, kde si děti mohly leccos 
ze života ve vesmíru vyzkoušet.

Když se řekne skauting nebo dětský oddíl, většinou se nám 
vybaví letní tábor. K tábornickému životu ale nepatří jen stanování, 
ale taky výpravy či pravidelné schůzky během roku. Díky celoroční 
přípravě se totiž nejlépe stmelí děti mezi sebou a v létě, tak můžou 
zvládnout nejednu záludnou situaci.

Mohl bych zde psát o tom, že do Trojlístku od loňského září 
patří už čtyři různé skupinky, které se pravidelně schází. Zmínit 
bych mohl taky podzimní drakiádu, listopadový výšlap na fren- 
štátský Javorník nebo předvánoční zdobení stromků v rychaltickém 
kostele. Tentokrát ale věnuji větší pozornost naším víkendovým 
výpravám, které jsme v této sezóně uspořádali zatím dvě.

V říjnu jsme se vydali s dětmi na chalupu Orlí hnízdo na svahu 
Ondřejníku. To, že míříme do tajného výcvikového centra NASA 
se děti dozvěděly až díky šifře, kterou vyluštily při čekání na vlak ve 
Frýdku-Místku. Ještě ten samý večer nás navštívil samotný ředitel 
Americké vesmírné agentury Jim Bridenstine a vysvětlil nám, že 
si vybrali Trojlístek jako elitní jednotku, kterou vycvičí pro tajný 

úkol při objevování kosmu. V účasti na výcviku nám nezabránilo 
ani deštivé počasí a střídavě venku a uvnitř chaty jsme procházeli 
nejrůznějšími zkouškami. 

Ovoce svého úspěchu jsme ale mohli ochutnat až v únoru. 
Tentokrát jsme na víkendovku zamířili na Valašsko – nedaleko 
obce Vidče. V pátek se nám podařilo s třiceti dětmi nepozorovaně 
dorazit na chalupu, ze které se ale měla už o několik hodin později 
stát vesmírná loď, která nás za neuvěřitelně krátkou dobu vynesla 
až k nově objevené planetě ve vzdálené galaxii. Na objevování terénu 
bylo nejlepší, že tam zrovna napadl sníh. A tak jsme si mohli užít 
i bobování, které bylo letos opravdovou vzácností. V sobotu večer 
za námi navíc přiletěli astronomové z hvězdárny ve Valašském 
Meziříčí a pověděli nám spoustu zajímavých věcí o vesmíru. Přivezli 
s sebou navíc profesionální hvězdářské dalekohledy, se kterými 
jsme pozorovali detaily Měsíce těsně před úplňkem, Venuši nebo 
hvězdokupy. Podmínky pro sledování oblohy byly totiž parádní.

Závěrem bychom rádi poděkovali za velkorysou podporu obci 
Hukvaldy a Spolku nezávislých vesnických žen. Pro naši práci je 
také klíčové prostředí farnosti Rychaltice a Společenského centra, 
kde se můžeme scházet.

Ondřej Elbel

VÝROČNÍ SCHŮZE RYCHALTICKÝCH VČELAŘŮ VÝROČNÍ SCHŮZE RYCHALTICKÝCH VČELAŘŮ VÝROČNÍ SCHŮZE RYCHALTICKÝCH VČELAŘŮ 
VČELAŘIVČELAŘIVČELAŘI

V neděli 9. 2. 2020 se v hospodě U Richarda v Rychalticích 
konala výroční schůze spolku včelařů. Vzhledem ke zvýšené 
nemocnosti, která se nevyhnula ani členům, byla účast 12 členů 
těsně nadpoloviční.

Předseda př. Martin Piskoř mohl také přivítat dva vážené 
hosty. Těmi byli 1. místopředseda ČSV př. Miroslav Poništ 
a zástupce fryčovických včelařů př. Vítězslav Havlík. Průběh 
dobře připravené schůze byl hladký. Všechny zprávy za rok
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 2019 byly schváleny, stejně jako rozpočet a plán činnosti na 
rok 2020. Nový výbor bude pracovat ve složení: předseda př. 
Martin Piskoř, místopředseda př. Petr Jurečka, pokladník př. 
Pavel Mlčoch a jednatel př. Petr Bujnoch. Jako kontrolor byl 
zvolen př. Ladislav Rek. Př. Miroslav Poništ pozorně sledoval 
průběh schůze, vyjádřil svoji spokojenost s prací rychaltických 
včelařů i hospodařením základní organizace. Informoval o bohaté 
činnosti okresního výboru ČSV, jehož je také předsedou. Zmínil se 
o přípravách na okresní konferenci, která se uskuteční 19. 4. 2020 
ve Frýdku. V diskuzi zodpověděl řadu dotazů k problémům ČSV 
na celostátní nebo okresní úrovni. Př. Vítězslav Havlík seznámil 
schůzi s činností fryčovické ZO ČSV  a také se aktivně zapojil do 
diskuze.  Výroční členská schůze poděkovala obci Hukvaldy za 
dar 5000 Kč, který byl použit k podpoře projektu „Zkvalitnění 
chovaných včelstev v obci Hukvaldy“.  Následně byla promít-
nuta fotogalerie z roku 2019, o kterou se významně zasloužil 
př. Stanislav Gelnar. V tabulce TOP 10 nejúspěšnějších včelařů 
v produkci medu na včelstvo se na prvních třech místech umístili 
přátelé Petr Axmann, Petr Jurečka a Josef Čajánek.  Ze statistiky 
vyplynulo, že 22 členů ZO Rychaltice v roce 2019 vytočilo 2018 kg 
medu, tj. o 738 kg méně jako v předešlém roce.  Med byl obohacen 
významným podílem medovice a měl tmavší barvu. Zazimováno 
bylo 198 včelstev. 

Nelze se nezmínit o jednom výjimečném jevu včelařské praxe 
v loňském roce a to o úhynech včelstev v zimním období. Někteří 
tomu říkají „kolapsový rok“. Český svaz včelařů reagoval tím 
způsobem, že nechal zjistit počet uhynulých včelstev svých členů 
k 15. 2. 2020 a hledají se cesty řešení tohoto problému. Rychaltičtí 
včelaři zatím nahlásili 47 případů, z místních částí byly nejvíce 
postiženy Hukvaldy a Krnalovice. Zajímavé je, že včelstva z úlů 
zmizela, ale zimní zásoby zůstaly. 

Aktuální a dobrou zprávou z února je to, že včelstva na území 
obce, dle vyšetření vzorků včelí měli v SVÚ Olomouc, nejsou 
napadena morem včelího plodu. 

Jak se zdá, tak hlavním úkolem roku 2020 bude alespoň 
částečná obnova stavu včelstev. Ke konci roku bude třeba 
přemýšlet i o tom, jak oslavit v roce 2021 devadesát let trvání 
rychaltické včelařské organizace. Věřím, že se nám vše podaří 
zvládnout! 

Petr Bujnoch, jednatel ZO ČSV Rychaltice
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Ve dnech 13.-16. února 2020 se uskutečnil lyžařský zájezd. 
Hukvaldští turisté tentokrát vybrali lokalitu Jizerských hor a dá 
se říci, že měli ve výběru lokality štěstí, jelikož se sněhem to bylo 
v únoru na horách špatné. Jizerské hory nám však umožnily užít 
si po celé 4 dny zimních radovánek, a to platí jak o běžkařích, 
tak i o lyžařích.

Po celé čtyři dny využívali lyžaři sjezdovky na Tanvaldském 
Špičáku a sjezdovky v Pasekách nad Jizerou, kde mimochodem 
trénují i čeští reprezentanti ve sjezdovém lyžování. Sjezdovky 
byly velmi dobře upravené a lyžaři si na nejdelších sjezdovkách 
v celé oblasti dobře zalyžovali.

Běžkaři využívali kvalitní běžkařské trasy, které byly upraveny 
ještě ze závodu Jizerské padesátky, která se uskutečnila týden 
před naším pobytem.  Projeli celou trasu Jizerské padesátky. 
Díky tomu, že jsme vyrazili už ve čtvrtek ráno, byly trasy málo 
frekventované. O víkendu se na horních partiích Jizerských hor 
v běžkařských stopách nahromadilo plno milovníků tohoto 
sportu, tudíž jsme byli rádi za málo frekventované stopy. Využili 
jsme možnosti i projet si trasy kolem rozhledny Štěpánka na 
pomezí Krkonoš a Jizerských hor, která patří mezi naše nejkrás-
nější rozhledny. 

A kam že by si to hukvaldští turisté zamířili na běžky a lyže
v příštím roce? Padlo plno návrhů, ale vypadá to opět na Jizerské 
hory a okolí.

Slávek Koval, KČT Hukvaldy

JIZERKY 2020JIZERKY 2020JIZERKY 2020
TURISTITURISTITURISTI
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2. ROČNÍK - REPORTÁŽ2. ROČNÍK - REPORTÁŽ2. ROČNÍK - REPORTÁŽ
HUKVALDSKÝ POTLACHHUKVALDSKÝ POTLACHHUKVALDSKÝ POTLACH

Je za námi druhý ročník Hukvaldského potlachu, a jestli 
můžeme hodnotit, jsme zase o malinko dál. Přece jenom už jsme 
věděli, do čeho jdeme a co nás čeká. Za nezištné pomoci přátel, 
za což jim patří velký dík, a také našeho spíkra Olivera Jatiho, 
vše fungovalo jako na drátkách a myslíme si, že se návštěvníci
i kapely cítili na potlachu velmi dobře. Kus skvělé práce odvedl
i zvukař – letos Dan Olejník, neb na něm stálo břemeno dobrého 
prožitku z písní, které se linuly sálem, a dobrý zvuk je bezesporu 
jedním z klíčů úspěchu festivalu.

Přestože chceme dávat 
šanci i začínajícím regio-
nálním kapelám, či folkovým 
zpěvákům, kteří nemají, jak 
se říká obroušené lokty, tak 
se i letos sešly kapely, které 
měly lidem co nabídnout 
a každý, kdo festival navštívil, 
si rozhodně našel to své.

Tentokrát zahájily festival 
líbivé tóny folku rodinné 
skupiny Dřevo a struny, mimo 
svých písní, čerpali i z hlubin 
jiných, jim blízkých folkových 
kapel, aby je alespoň takto dostali znovu do podvědomí. Velmi 
mile nás překvapili, že poté co odvezli syna do Olomouce, stálo 
jim za to, aby se vrátili zpátky na festival a poslechli si své přátele.

Zpestřením a možným podnětem pro mladé začínající folkaře, 
byli i žáci naší základní školy Leoše Janáčka. Vypíchli pár známých 
táborových písní a nutno říci, že se tohoto úkolu zhostili jako 
správní „Janáčkovci“. Potlesk, který z publika sklidili, byl opravdu 
zasloužený.

Trošku tvrdším nádechem s příchutí rockového folku, okoře-
nili kluci z uskupení - Povídaly Žemuhrály, a kdo si chtěl naopak 
chvíli připadat, jako v nočním baru, kde se tabákovým dýmem 
prolínají melodie šansonů, mohl si vychutnat kapelu s příznačným 
názvem Šansonika s výbornou zpěvačkou Lucií Bublavou. 

Čas napovídal lehký podvečer a na scéně se objevili dva mladí 
kluci, folkový zpěvák René Matlášek a jeho kamarád Víťa s dopro-
vodnou kytarou. Prvotní nedůvěru v jejich mládí a nezkušenost, 
rozbourali už v první písni a velmi mile posluchače překvapili. 
René má na svůj věk opravdu dobré texty, krom jiných se opírá 
o dobu, ve které žije. Například píseň Windows 10, nebo vtipný 
text o nebezpečí SMS zpráv v písní Slepičí speech. 

V mezičasech někteří využili možnost a k dobrému pivu si 
venku opekli klobásu na opravdovém ohni, jak se na potlach 
sluší a patří. 

Výpomoc kapelám s nástroji a jejich seznámení se s prostředím, 
patří k jedné ze samozřejmostí našeho festivalu. Chceme, aby se 
u nás cítili dobře a je to také bezpochyby čest osobně se seznámit 
a podat si ruku s takovými legendami, jako je třeba Tony Linhart. 
Když ovšem dorazila dívčí trojice ze střední Moravy The Addams 

Sisters, mimochodem i vítězky 
autorské Porty 2019 za píseň 
- Anne v zemi za skříní, která 
zazněla i na našem festivale, 
chlapci se kolem nich slétli 
jako vosy a ochotně nabízeli 
pomoc. Písně těchto talentova-
ných dívek se prolínaly vícero 
žánrovými proudy a každý 
si pro sebe mohl utrhnout 
ten svůj kousek, který je mu 
nejbližší. 

Děvčata dohrála v osm 
večer a to byl tak akorát čas, 
aby na pódium vplul Pacifik, 

trampská skupina pod vedením Tonyho Linharta. Ke svému hraní 
jim stačily jen dvě kytary, perkuse a mimořádné hlasy Heleny 
Maršálkové, Martiny Nové a kytaristy Andělína. Zazpívali ty 
nejznámější střípky ze svého širokého repertoáru, jako je třeba 
píseň Orinoko, Malý velký muž, nebo Džínová láska. Potlesk ve 
stoje, který následoval, si rozhodně zasloužili.

Metlička křivolaká, název modře rostoucí trávy i tady u nás 
v Beskydech, a taky název jedné z písní ostravské bluegrassové 
kapely Bluerej. Jak nás poučil její frontmen Jirka Zapletal, právě 
tato rostlina dala název bluegrassu. Takže ne v USA, ale tady 
v Beskydech jsou jeho počátky. Je to sice jen jeho odvážná teorie, 
ale nám se líbila. Této kapele patřil závěr a zhostili se jej opravdu 
skvěle. Šlapalo jim to náramně, ačkoliv měli za sebou náročný 
večer a cestu ze Slovenska. Na svých bluegrassových tónech 
a vtipem sobě vlastním nás dovezli až do samotného konce festivalu. 

Ještě nějakou chvíli trvalo, než se všichni milovníci folku, 
country a bluegrassu rozloučili. V uších pomalu doznívaly 
poslední melodie, a třebaže je leden na blátě, jsou všichni tak 
nějak dobře naladěni.

Myslíme, že i letos můžeme být spokojeni a těšit se na další 
ročník, který se uskuteční už 7. listopadu 2020, a který už se rýsuje 
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v naších hlavách a budeme se mít na co těšit – opět chceme oslovit 
kapely různých stylů a hudebních žánrů, mladé interprety a jako 
bonbónek si schováváme podobu hosta.

Můžeme však prozradit, že písně jako Ráno bylo stejný, 
Bodláky ve vlasech, Musíš jít dál, Růže či Písek nejsou poslu-
chačům neznámé a už určitě vědí, o jakou skupinu se jedná.

Za nemalé podpory ať už finanční či materiální můžeme
v Hukvaldech pořádat festival, který si pomalu získává oblibu 

u široké veřejnosti. Zmínili bychom hlavní sponzory akce: obec 
Hukvaldy, hospůdka Na koupališti, hospůdka U Štamgastů 
– u Vajta a obchod v Dolním Sklenově paní Liboskové a další 
sponzory.

Za pořadatele hukvaldského potlachu - Martin 
Holexa, Franta Řeháček, Petr Kuča a Slávek Koval.
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MHF LEOŠE JANÁČKA NA HUKVALDY PŘIVEZE IVU BITTOVOU,MHF LEOŠE JANÁČKA NA HUKVALDY PŘIVEZE IVU BITTOVOU,MHF LEOŠE JANÁČKA NA HUKVALDY PŘIVEZE IVU BITTOVOU,
HRADIŠŤAN NEBO SVĚTOVOU PREMIÉRUHRADIŠŤAN NEBO SVĚTOVOU PREMIÉRUHRADIŠŤAN NEBO SVĚTOVOU PREMIÉRU

27. 5. – 1. 7. 202027. 5. – 1. 7. 202027. 5. – 1. 7. 2020
OSTRAVA, HUKVALDY, OPAVA, FRÝDEK-MÍSTEK,OSTRAVA, HUKVALDY, OPAVA, FRÝDEK-MÍSTEK,OSTRAVA, HUKVALDY, OPAVA, FRÝDEK-MÍSTEK,

PŘÍBOR, LUDGEŘOVICE, BOHUMÍNPŘÍBOR, LUDGEŘOVICE, BOHUMÍNPŘÍBOR, LUDGEŘOVICE, BOHUMÍN
WWW.MHFLJ.CZWWW.MHFLJ.CZWWW.MHFLJ.CZ

Hudební festival spojený se jménem světově uznávaného 
hudebního skladatele Leoše Janáčka se v Ostravě, Hukvaldech 
a okolních městech koná již několik desítek let,  ale teprve potřetí 
se divákům představuje s novým názvem, v novém formátu 
a s celou řadou novinek. Letos je Mezinárodní hudební festival 
Leoše Janáčka věnován především pěveckému umění. Na festival 
se vrací Adam Plachetka i Gustáv Beláček, naopak svou festi-
valovou premiéru bude mít slovenská hvězda Jana Kurucová. 
Španělské melodie a rytmy zazní v podání sopranistky Patricie 
Petibon. V programu festivalu nebudou chybět ani večery folk-
lórní či operní. Festival letos poprvé zavedl umělecké rezidentury. 
Českým rezidentem bude klavírista Martin Kasík a zahraničním 
německý violoncellista Daniel Müller-Schott. Mezi významné 
festivalové hosty patří například klavírista Jean-Efflam Bavouzet, 
Luzernský symfonický orchestr a další. 

„Na Hukvaldy pozve MHF Leoše Janáčka návštěvníky hned 
na 8 mimořádných koncertů. Dorazí například známá zpěvačka, 
houslistka a performerka Iva Bittová, která je svým pojetím skladeb 
na hony vzdálená jakékoliv poučené interpretaci, za spolupráce 
Muchova kvarteta, provede svého milovaného Janáčka. V rámci 
folklorního večera se v programu. Po nezarostlém chodníčku s Leošem 
Janáčkem představí mimo jiné Soubor písní a tanců Valašský vojvoda 
ze sousedních Kozlovic. V den slunovratu 21. 6. mohou diváci zhléd-
nout jeden z nejlepších pořadů Jiřího Pavlici a Ladislavy Košíkové 
a jejich Hradišťanu o lidových zvycích a tradicích Moravy, inspiro-
vaný básněmi Jana Skácela: O slunovratu s Hradišťanem. Carmina 
burana patří mezi nejpopulárnější díla hudby 20. století vzniklé na 

texty středověkých písní žáků darebáků, šokující koncem 60. let 
puritánskou Evropu. V geniálním hudebním ztvárnění Veroniky 
Rovné Holbové, Romana Hozy, Canticum Ostrava, Jurije Galatenka 
a dalších, se po letech vrací na festival, aby jej letos velkolepě zakon-
čila. A Festivalový epilog se světovou premiérou bude pomyslnou 
hukvaldskou třešničkou na dortu,“ dodává Jaromír Javůrek, ředitel 
MHF Leoše Janáčka.

VÝBĚR KONCERTŮ KONANÝCH 
V HUKVALDECH

13. 6. 2020 / Obora Hukvaldy, amfiteátr / 19.00

FOLKLORNÍ VEČER - PO NEZAROSTLÉM CHODNÍČKU 
S LEOŠEM JANÁČKEM

Tance, scénické bloky a písně dle zápisků Leoše Janáčka

Účinkují: Cimbálová muzika Kašava s primášem Petrem Králem 
/ Cimbálová muzika Strážničan / skupina fašančářů ze Strání 
/ Soubor písní a tanců Valašský vojvoda / Taneční skupina 
Věčně mladý Danaj / Valašský soubor Kašava / David Pavlíček 
– průvodní slovo

14. 6. 2020 / Hukvaldy – Rychaltice, kostel sv. Mikuláše / 17.00

VARHANNÍ KONCERT - MLADÉ DÁMY A JANÁČKOVY 
VARHANY

Výběr skladeb autorů Bach, Händel, Mendelssohn-Bartholdy, 
Haydn, Janáček

Účinkují: Michaela Káčerková – varhany / Barbora Jirásková 
– soprán

20. 6. 2020 / Hukvaldy, hrad – motta / 18.00

KOMORNÍ KONCERT - MEZI KLASIKOU A FOLKLÓREM 
S IVOU BITTOVOU

Janáček: Moravská lidová poesie v písních (výběr), Bartók: 
Slovenské zpěvy, Suchoň: Obrázky zo Slovenska

Účinkující: Iva Bittová / Mucha Quartet
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21. 6. 2020 / Obora Hukvaldy, amfiteátr / 20.00

FOLKLÓRNÍ VEČER - O SLUNOVRATU S HRADIŠŤANEM 
ANEB …O TOM CO BÝVALO A ZNOVU KDYSI BUDE…

Cimbálová muzika Hradišťan / Jiří Pavlica / Taneční soubor 
Hradišťan / Ladislava Košíková 

26. 6. 2020 / Hukvaldy, Hrad – motta / 20.00

HUDEBNÍ NOKTURNO - VE ZNAMENÍ DECHOVÝCH 
NÁSTROJŮ

Haydn: Divertimento, Rejcha: Dechový kvintet Es dur, Milhaud: 
Krb krále René, Ravel: Náhrobek Couperinův

Účinkující: Belfiato Quintet: Oto Reiprich – flétna, Jan Souček – 
hoboj, Jiří Javůrek – klarinet, Ondřej Šindelář – fagot, Kateřina 
Javůrková – lesní roh / Jiří Vejvoda – úvodní slovo

27. 6. 2020 / Hukvaldy, hrad – motta / 15.00

OPERNÍ LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

Smetana: Prodaná nevěsta

Účinkující: Soubor Divadla loutek Ostrava 

28. 6. 2020 / Obora Hukvaldy, amfiteátr / 18.00

ZÁVĚREČNÝ KONCERT ANEB CARMINA BURANA ANEB 
NESTÁRNOUCÍ PÍSNĚ STŘEDOVĚKÉ EVROPY 

Orff: Carmina burana, kantáta pro sóla, sbor a orchestr

Účinkující: Veronika Rovná Holbová – soprán / Richard Samek 
– tenor / Roman Hoza – baryton / Canticum Ostrava / Jurij Gala-
tenko – sbormistr / Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín / Tomáš 
Brauner – dirigent / Jiří Vejvoda – úvodní slovo

1. 7. 2020 / Hukvaldy, zámecký park / 17.00

FESTIVALOVÝ EPILOG SE SVĚTOVOU PREMIÉROU

Bartoň: Dechový kvintet, Janáček: Dechový sextet Mládí, Novák 
– Mládí 

Účinkující: Parnas Quintet / Michal Vojáček – flétna / Romana 
Mazáková – hoboj / Petr Vysloužil – klarinet / Petr Hlavatý – fagot 
/ Antonín Kolář – lesní roh  

FESTIVAL ZALOŽIL KLUB LEOŠE JANÁČKA

Letošní novinkou je Klub Leoše Janáčka, který si klade za cíl 
spojit přátele a milovníky klasické hudby, festivalu a Janáčkova 
odkazu a společně se podílet na růstu festivalu. Vstup do Klubu 
Leoše Janáčka je možný v pěti úrovních členství, které jsou pojme-
novány podle výše poskytnuté podpory a tím jsou odstupňovány 
i poskytnuté výhody. Úrovně členství v Klubu Leoše Janáčka 
a bližší informace na www.mhflj.cz. 

PRODEJ VSTUPENEK 

Vstupenky jsou v prodeji v předprodejní síti Colosseum Ticket 
a na www.mhflj.cz, kde jsou také podrobné informace k jednot-
livým koncertům a festivalovým novinkám.
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮPŘÍSPĚVKY OBČANŮPŘÍSPĚVKY OBČANŮ

Dorazilo už to k nám,
v telce kuchtí celé Česko

i já ruku k dílu dám,
ať se v břiše dělá hezko.

Projdu staré receptury,
podívám se do kredence
a pak s mírnou inovací,
nachystám ingredience.

Chceš-li, tak se vydej přímo
v mojich stopách do vaření,
musím ale říct, že úspěch,

zaručený vůbec není.

Ve tmě vykřeš si plameny,
ať jsou všichni kolem v šoku,

papír, třísky, dva křemeny
(nebo to zkus jiskrou v oku).

Přines kastrol, nebo kotel,
vlož do toho všechen fortel,

dej tam vodu, kosti s morkem,
celer, brambor, mrkev s pórkem.

Petrželku, dvě šalotky,
nezapomeň dělat fotky,

(jak jsi k dílu přidal ruku
můžeš zvěčnit na facebooku).

Chce to maso různých druhů
i koření přijde k duhu

a pak správný postup práce
k dovršení té kreace.

Telecí i jehněčí,
vepřové i zaječí,

z divočáka i z bažanta
i z krocana kveluranta.

Papriku i kmín s česnekem,
cibuli cos loupal s brekem,

s chutí ať se to dá jíst,
sůl, pepř i bobkový list.

Pár kuliček od jalovce,
taky snítku rozmarýny,

list šalvěje, lžíci octa,
(to kvůli té divočiny).

Pro uctění selských tradic,
(snad ti nejdu proti srsti),

máčených tam vsypej navíc,
fazolí tak čtyři hrsti.

Dej tam víno rudé barvy
(teď se vaří bez předsudků),

půl lahve vlej do kastrolu
a dvě deci do žaludku.

Čti stupnici vedle rtutě,
snad už se ti bouří chutě,
když docílíš bublin varu,
dopřál sis dalšího zdaru.

Teď to nechej, ať to vaří,
doufej v dílo, že se zdaří,

svolej známé, robu, děcka,
ať se nají chasa všecka.

Už to houstne, už to voní
(někteří i sliny roní),

ať si dává, kdo co ráčí,
tohle množství na to stačí.

Kdo chceš, posuď tyto činy,
ryzí snahu nelze schovat,

hoď kamenem, kdos bez viny,
teď se bude servírovat.

Pro iluzi exotiky
rozlož na stůl mango s fíky,

dávej k tomu chléb či housku,
drobky pak smeť do ubrousku.

Ať si dají, mladí, staří,
(když už pro ně jiný vaří),

né každý si váhu hlídá,
kdo chce, ať si klidně přidá.

Když jsou všichni najezení, odfukují rozvalení,
je to jejich ocenění, za tvoje ku-li-na-ře-ní.

HUKVALDSKÁ KULINÁŘSKÁ
Lukáš Sládek
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NA SMART RANČI SE RODÍ NOVÁ HŘÍBATA A TAKÉ NÁPADYNA SMART RANČI SE RODÍ NOVÁ HŘÍBATA A TAKÉ NÁPADYNA SMART RANČI SE RODÍ NOVÁ HŘÍBATA A TAKÉ NÁPADY
SMART RANCHSMART RANCHSMART RANCH

CHARITA FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚMCHARITA FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚMCHARITA FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

Nový rok pomalu překračuje svou první 
čtvrtinu a na Smart ranči se rodí první hříbata. 
Zásadní událost letošního roku. Nicméně spousta 
zásadního se odehrála také loni. Předně ranč 
změnil název z Paint Horse na Smart ranch. 
A nový název, který lépe vystihuje podstatu 
a hlavní znaky ranče, není zdaleka jedinou 
novinkou. 

Kozlovice poskytují zázemí ranči, který se 
zaměřuje na jezdectví a chov koní, již čtrnáct let. 
Svým návštěvníkům nabízí Smart ranch výcvik jízdy na koni pro 
dospělé i děti, kurzy westernového ježdění, individuální výcvi-
kové programy, majitelům koní pak zprostředkovává ustájení 
koní, výcvik a přepravu koní, nebo poradenské služby. Firma se 
zaměřuje také na prodej koní, především plemene Quarter horse.

V loňském roce se na ranči udály zásadní změny. Nový název, 
nové logo, nový web, aktivita na sociálních sítích Facebook, 
Twitter a Instagram. To jsou jen některé z nich. Letos plánuje 
majitelka ranče Klára Šalková spolu se svým týmem spoustu 
dalších inovací, které by měly zlepšit komunikaci mezi rančem 
a zákazníky, přiblížit jejich práci veřejnosti a hlavně vybudovat 
značku, na jejíž kvalitě pracují už dlouhé roky. V neposlední řadě 

se má ranč také více otevřít veřejnosti, neboť ne 
všichni obyvatelé Kozlovic či okolních vesnic 
o ranči vědí. 

Na ranči probíhá každoročně řada akcí včetně 
Mistrovství České republiky v reiningu, což je 
jedna z disciplín westernového stylu ježdění. 
Dále zkoušky jezdců, příměstské tábory pro děti 
a mládež, a další větší či menší akce. Na řadu 
z nich má přístup také široká veřejnost, pro kterou 
je to možnost, jak originálně strávit volný čas. 

Informace o ranči, životu na ranči a o všech plánovaných 
akcích jsou k nalezení na Facebooku, Twitteru, Instagramu či na 
webových stránkách www.smartranch.cz. 

Quarter horse, plemeno koní, na jehož chov se zaměřují na 
Smart ranči v Kozlovicích.

Jeho původ sahá až do 17. století a řadí se k nejstarším 
plemenům v Americe. Trocha španělské krve, špetka arabského 
půvabu, velká dávka vytrvalosti a rychlosti berberských koní 
a nakonec hrst anglické vznešenosti daly vzniknout tomuto 
jedinečnému plemeni. Svalnatý a inteligentní sprinter s laskavou 
povahou je ideálním adeptem pro úspěch v závodě, ale i roman-
tickou vyjížďku v přírodě.

Poděkování
Rádi bychom z celého srdce poděkovali všem štědrým dárcům, kteří přispěli na Tříkrálovou sbírku.  

Velké poděkování patří také všem malým i velkým koledníkům, bez nichž by se tato sbírka nemohla realizovat.

Díky skupinkám obětavých koledníků se podařilo v obci Hukvaldy a jejích místních částech vykoledovat:

81 272,- Kč
Celý výnos nezůstává jenom v naší Charitě, je určen i na další projekty Diecézní Charity, nahumanitární 

pomoc a další projekty pomoci organizované Sekretariátem CHČR.  Charitě Frenštát pod Radhoštěm 
zůstává 65% výnosu této sbírky na realizaci záměru Podpora a rozvoj paliativní péče.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
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 Quarter horse, plemeno koní, na jehož chov se zaměřují na 
Smart ranči v Kozlovicích.

Jeho původ sahá až do 17. století a řadí se k nejstarším 
plemenům v Americe. Trocha španělské krve, špetka arabského 
půvabu, velká dávka vytrvalosti a rychlosti berberských koní
a nakonec hrst anglické vznešenosti daly vzniknout tomuto jedi-
nečnému plemeni. Svalnatý a inteligentní sprinter s laskavou 
povahou je ideálním adeptem pro úspěch v závodě, ale i roman-
tickou vyjížďku v přírodě.
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OCHRANA DĚTÍOCHRANA DĚTÍOCHRANA DĚTÍ
POLICIEPOLICIEPOLICIE

Děti se stále častěji stávají terčem útoků 
predátorů na sociálních sítích a neuvědomují 
si, že odkrýváním svého soukromí útočníkům 
výrazně zjednodušují práci. Statistiky jsou 
v této oblasti neúprosné – počet nahlášených 
trestných činů spáchaných prostřednictvím 
internetu se za posledních 5 let více než zdvoj-
násobil a téměř třetina z nich je mravnostního 
charakteru. Dnešní děti si již osvojily základní 
bezpečnostní doporučení a při vystupování na sociálních sítích 
jsou obezřetnější, než bývaly před 5 lety, nicméně stále ještě 
nedovedou rozlišit, kdy si píší se svým vrstevníkem a kdy na ně 
útočí internetoví predátoři. Tvoje cesta on linem je preventivní 
projekt, jehož cílem je ukázat dětem na vybraných případech 
způsoby, jakým internetoví predátoři oslovují své potenciální 
oběti, jak s nimi manipulují a jakých veřejně dostupných infor-
mací využívají. Policejní preventisté budou zároveň dětem dávat 
i doporučení, na koho se obrátit a hlavně jakých rizikových ukaza-
telů si při komunikaci s osobou na internetu všímat. Je bez debat, 
že nejefektivnější prevenci jsou schopni udělat sami rodiče, proto 
v rámci projektu budou připraveny i semináře a besedy s veřej-
ností, na kterých se dozví to podstatné – co děti na sociálních sítích 
dělají, jak tam komunikují, kde hledají inspiraci a jaké jsou jejich 
preference. Jinými slovy projekt bude rodičům zodpovídat otázky, 
které je trápí a na které se stydí svých potomků zeptat. Policie 
ČR pro tento projekt získalo silného partnera v Československé 
obchodní bance, as., která se dlouhodobě věnuje vzdělávání žáků 
základních a středních škol a v práci s těmito cílovými skupinami 
má zkušenosti. „Jako banka, která většinu služeb nabízí i v digi-
talizované podobě, známe rizika pohybu v on line světě a víme, 
jak důležité je dodržování bezpečnostních pravidel. Proto jsme 
náš úspěšný program finančního vzdělávání ve školách rozšířili 
o digitální bezpečnost a prevenci rizik na internetu. Policii ČR 
jsme oslovili jako odborníky, kteří mají v této oblasti největší 
zkušenosti i experty. S nimi teď spouštíme v Česku unikátní 
spolupráci, díky které se děti i jejich rodiče naučí lépe se 
chránit před internetovými hrozbami,“ uvedl člen představen-
stva ČSOB Petr Hutla. Společně vytvořený výukový program, 
který budou žákům a jejich rodičům přednášet jak speciálně 
proškolení policisté, tak i odborně kompetentní ambasadoři 
z řad ČSOB, a.s., bude postaven na interaktivní práci s poslu-
chači a dětem bude jeho obsah blízký, neboť se budou neustále 
pohybovat v jejich oblíbeném prostředí –v prostředí sociálních 
sítí. „Spolupráce s ambasadory ČSOB nám pomůže rozšířit síť 
preventistů, která od roku 2020 bude významně posílena i z našich 
vnitřních zdrojů. Prevenci v oblasti kybernetické bezpečnosti 
vnímáme jako jednu z priorit a jsem velmi rád, že projekt Tvoje 

cesta reaguje právě na často opomíjená rizika 
sociálních sítí. Zároveň je dobré vyzdvihnout, že 
nebudeme pracovat pouze s dětmi, ale společně 
se zaměříme také na neméně důležitou cílovou 
skupinu, což jsou rodiče a dospělé osoby obecně,“ 
uvedl policejní prezident Jan Švejdar. Výukový 
program bude zahájen na začátku roku 2020 
a budou se ho účastnit zaměstnanci ČSOB (amba-
sadoři finanční gramotnosti) a policejní preven-

tisté. Je určen pro druhý stupeň základních škol a v návaznosti na 
to také pro rodiče a dospělé osoby obecně. Kromě vzdělávacího 
programu připraví ČSOB a Policie ČR také krátká výuková videa 
a společnou preventivní kampaň.

Mjr. Mgr. Gabriela Pokorná
vrchní komisař PČR

Mjr. Mgr. Gabriela Pokorná
vrchní komisař PČR
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sobota
4. dubna

Ukliďme Hukvaldy

Sejdeme se u Hospůdky Na 
koupališti v 9 hod. 
Na srazu se rozdělíme do 
skupinek a dohodneme se, 
které části obce uklidíme.

Pytle na odpad budou zajištěny.
Vezměte si pracovní rukavice a vhodnou obuv.
Těšíme se na vás! 
Obec Hukvaldy
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PLOTY – MONTÁŽE, PRODEJ
WWW.PLOTY-OSTRAVA.CZ 

Tel.: 722 550 000, Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39. 
Otevřeno v pracovní dny od 8:00 do 15:00. 

- KLASICKÉ PLETIVOVÉ 
- SVAŘOVANÁ PLETIVA 
- SVAŘOVANÉ PANELY  
- BETONOVÉ SE VZORY 
- BRÁNY A BRANKY 
- STÍNÍCÍ TKANINA 

----------------------------------------------------------------- 

GARÁŽOVÁ VRATA 
   VÝKLOPNÁ, DVOUKŘÍDLÁ
Doprava zdarma. 
Na přání provedeme i montáž. 
 www.VRATA-OSTRAVA.cz

------------------------------------------------------- 
  THUJE NA ŽIVÝ PLOT – www.THUJA.cz 
  PRODEJ, VÝSADBA U VÁS,   TEL.: 722 550 000 

KONZULTACE A MĚŘENÍ:

ROZŠÍŘENÁ KONZULTACE:
Individuální poradenství v oblasti:

- rychlost metabolismu - množství podkožního tuku
- množství vnitřního tuku - množství svalové hmoty
- mineralizace kostí - funkce lymfatického systému

- funkce vnitřních orgánů - metabolický věk

- výživy, kondice, detoxikace a regenerace organismu
- úprava a sestavení vyváženého jídelníčku

- odborný a pravidelný dohled nad výsledky
- kurzy hubnutí a správného stravování

J. A. Komenského 39, 
Brušperk (fotoateliér)

Mobil: 737 544 438

Radka Matulová
mradka50@gmail.com

StudioStudioStudioStudio
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