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Poděkování občanům

Ráda	bych	touto	cestou	poděkovala	všem	občanům,	kteří	
byli	velmi	ohleduplní	a slušní	ke	svému	okolí	a ctili	během	sezóny	
nedělní	klid	a omezili	používání	hlučných	strojů	–	sekaček	na	
trávu,	 zahradních	 traktorků,	 křovinořezů,	motorových	 pil,	
drtičů	větví,	kompresorů,	cirkulárek,	sbíječek,	bouracích	kladiv	
pouze	na	pracovní	dny	a sobotu.

Samozřejmě	se	našli	i takoví,	kteří	místo	nedělní	siesty	vzali	
své	stroje	a hlučeli	celé	nedělní	odpoledne	a nepřišlo	jim	divné,	že	
sousedé	rádi	sedí	na	zahrádce	a chtějí	v klidu	odpočívat	a vypít	
si	s rodinou	odpolední	kávičku.	Věřím,	že	v dalších	letech	těchto	
bezohledných	občanů	bude	ubývat.

Další	poděkování	patří	všem,	kteří	se	starají	o prostranství	
před	svými	domy	a udržují	i obecní	pozemky	přiléhající	k jejich	
nemovitostem	a také	příkopy	v blízkosti	domů.

Dále	 bych	 touto	 cestou	 chtěla	 upozornit	 na	 povinnost	
sekání	 trávy	dvakrát	ročně	na	soukromých	pozemcích,	které	
nám	ukládá	zákon.	První	termín	je	vždy	do	30.6.	každého	roku.	
K základním	povinnostem	vlastníka	pozemku	patří	omezování	
výskytu	 a  šíření	 škodlivých	 organismů	 včetně	 plevelů	 tak,	
aby	nevznikla	škoda	jiným	osobám	nebo	nedošlo	k poškození	
životního	prostředí	a nebo	k ohrožení	zdraví	lidí	nebo	zvířat	-	
§	3	zákona	č.	326/2004	Sb.,	o rostlinolékařské	péči,	ve	znění	
pozdějších	předpisů.

Pokud	se	nebude	majitel	či	uživatel	pozemku	řádně	starat	
o svůj	pozemek,	může	být	podán	podnět	na	příslušný	odbor	
životního	prostředí,	aby	mohly	být	podniknuty	kroky	k nápravě	
popsaného	stavu.	Proto	žádáme	všechny	vlastníky,	aby	 toto	
ustanovení	dodržovali	a respektovali	své	okolí.

Ivana Hrčková, místostarostka

Harmonogram sběru:
Rychaltice	-	hasičárna	 	 08:00	–	08:45	hodin
Dolní	Sklenov	-	u školy	 	 08:55	–	09:25		hodin
Dolní	Sklenov	-	parkoviště	 	 09:30	–	10:00	hodin
Hukvaldy	–	Hukvaldský	dvůr		 10:10	–	10:55	hodin
Horní	Sklenov	-	Bosňa	(točna)	 11:00	–	11:30	hodin
Krnalovice	-	křižovatka	 	 11:45	–	12:15	hodin

Prosíme, neukládejte nebezpečný  
a velkoobjemový odpad na sběrná místa

mimo výše určenou dobu.

Upozorňujeme občany, že v rámci tohoto sběru nebude 
odebíráno žádné elektrozařízení a pneumatiky. 

Vyřazené elektrické zařízení se odebírá bezplatně 
v místě zpětného odběru na Obecním úřadě během 

celého roku. Prosíme občany o využívání této služby.

Nebezpečné odpady
Mazací	a motorové	oleje,	zbytky	barev,	laků,	obaly	a plechovky	
od	 barev	 a  olejů,	 olejové	 filtry,	 použité	 obaly	 od	 postřiků	
a  jiné	 chemikálie,	 tonery,	 znečištěné	 hadry,	 zbytky	 barev,	
laků	a ředidel,	autobaterie,	prošlé	nepotřebné		léky,	pesticidy,	
herbicidy,	zásady,	kyseliny,	rozpouštědla	a další	chemické	látky	
obdobného	charakteru,	mořidla,	nemrznoucí	směsi,	repelenty,	
fotochemikálie,	zdravotnický	materiál	(znečištěné	obvazy,	jehly,	
apod.)

Velkobjemové odpady
skříně,	ostatní	nábytek,	koberce,	matrace,	linoleum	a matrace

Co zde nepatří
Stavební	odpad,	suť,	okna,	eternit,	nebezpečné	odpady	a výrobky	
podléhající	zpětnému	odběru.

Ivana Hrčková, místostarostka

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Sobota 24.10. 2020

Informace z obce
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Obnova dřevěnky č.e. 113 na Hukvaldech
 – Podoboří – 2. etapa 

V letošním	roce	pokračovaly	práce	na	obnově	
ojedinělé	kulturní	památky	-	dřevěnky	č.e.113	na	
Hukvaldech	na	Podoboří	z roku	1783,	kterou	obec	
Hukvaldy	koupila	v roce	2018	od	soukromé	osoby	
ve	zcela	havarijním	stavu.

Dřevěnka	 č.ev.	 0113	 je	 původní	 venkovské	
stavení,	 které	 je	 kulturní	 památkou	 vedenou	
v Ústředním	seznamu	kulturních	památek	pod	rejstříkovým	číslem	
15268/8-711,	nachází	se	v území	ochranného	pásma	nemovitých	
kulturních	památek	pro	historické	 jádro	sídelního	vesnického	
útvaru	Hukvaldy	a  je	krásným	příkladem	lidového	stavitelství	
našeho	kraje.	Z historického	hlediska	jsou	zde	doloženy	stavební	
postupy	minulých	generací	a obraz	lidové	architektury	18.	století.	
Datace	na	trámu	je	z roku	1783.

Dřevěnka	stojí	na	Podoboří,	které	bylo	součástí	historických	
Hukvald	a nachází	se	v okolí	několika	podobných	staveb,	a také	
v sousedství	památníku	Leoše	Janáčka.	Cílem	projektu	je	záchrana	
a postupná	obnova	a rekonstrukce	kulturní	památky	tak,	aby	
zde	mohlo	vzniknout	centrum	pro	vzdělávání,	kulturu,	turismus	
a lidové	tradice	a zůstala	tak	zachována	pro	další	generace.

Přízemní	chalupa	je	roubená	ze	silných	přitesaných	trámů	
spojovaných	na	 rybinu,	 je	 částečně	podsklepená	zaklenutým	
kamenným	sklepem	a zastropena	dřevěnými	trámy	s přelože-
nými	fošnami,	které	tvoří	podlahu	půdního	prostoru.	Trojdílná	

dispozice	 je	 tvořena	hlavní	obytnou	místností	 -	
jizbou,	zadní	jizbou	–	kuchyní,	skladem	a předsíní	
s dřevěným	schodištěm,	která	tvoří	s centrálním	
komínovým	tělesem	jádro	domu.

objekt	je	zastřešen	sedlovou	střechou	s podlo-
meninami	na	stranách	štítů.	Nosnou	konstrukci	
tvoří	dřevěný	krov	-	krokve	uložené	na	podzed-
nicový	věnec	-	dřevěný	trám	navazující	na	stěny	
přízemí	a spojený	hambálkem.	Bednění	je	v místě	

krokví	podloženo	deskami.

Původní	 střešní	 krytina	 byla	 velmi	 poničená	 v  důsledku	
silných	 větrů	 a  kvůli	 tomu	 docházelo	 k  zatékání	 do	 objektu	
a ničení	nejen	dřevěných	konstrukcí.	V důsledku	vlhkosti	došlo	
i k napadení	dřevokaznými	houbami	a tím	pokračovala	destrukce	
celého	objektu.	Po	zakoupení	památky	obec	provedla	nezbytné	
kroky	k provedení	 sanačních	 zásahů,	 zejména	ošetření	proti	
dřevokazným	houbám	včetně	dřevomorky,	čímž	částečně	zabrá-
nila	další	degradaci.

V druhé	etapě	prací	v letošním	roce	byla	provedena	důležitá	
obnova	střešní	konstrukce,	krovu	a střešní	krytiny.

Nejprve	došlo	k demontáži	provizorní	 lepenky,	demontáži	
bednění	a stávající	konstrukce	stropu.	Důležitým	krokem	bylo	
odstranění	dalších	částí	napadených	prvků	roubených	stěn	a jejich	
doplnění	novými	prvky	a poté	zpětná	montáž	stávající	konstrukce	
krovu	doplněná	novými	částmi	konstrukce	krovu.	Na	obnovu	
roubených	stěn	bylo	použito	řezivo	hranolové,	na	krovy	krokve	

dotace
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a střešní	 laty.	okapová	prkna	byla	hoblována.	Součástí	prací	
byla	demontáž	a zpětná	montáž	obkladů	štítů.	Na	opravenou	
konstrukci	 pak	 byla	 uložena	 krytina	 -	 dřevěný	 šindel	 ručně	
štípaný	a  impregnovaný.	Následně	byl	dvakrát	proveden	nátěr	
štítů	a všech	nových	prvků.

Součástí	prací	byla	montáž	a po	ukončení	demontáž	lešení	
a výtahu,	protože	práce	probíhaly	ve	výškách.	Všechny	provedené	
práce	byly	vždy	konzultovány	a odsouhlaseny	pracovníky	památ-
kové	péče	a NPÚ	v ostravě,	kteří	zajišťuji	odborný	dozor	a dohled.

Práce	 prováděla	 firma	 Pukýš	 Dřevostavby	 z  Valašské	
Senice,	celkové	náklady	pro	letošní	rok	činily	dle	smlouvy	o dílo	
1	205 000 Kč.	Velké	poděkování	patří	Moravskoslezskému	kraji,	

který	rekonstrukci	podpořil	částkou	600	000	Kč	v rámci	Programu	
obnovy	kulturních	památek	a památkově	chráněných	nemovitostí	
v Moravskoslezském	kraji	na	rok	2020	a Ministerstvu	kultury,	
které	přispělo	částkou	200	000	Kč	v rámci	Havarijního	programu.

Na	přiložených	fotkách	můžete	vidět,	jak	dřevěnka	prokoukla.	
Věřím,	že	v dalším	roce	budou	práce	pokračovat	zejména	na	
obnově	 vnitřních	 prostor	 a  opravě	 oken.	Další	 postup	 bude	
konzultován	s pracovníky	NPÚ	v ostravě.

Tímto	také	děkuji	Mgr.	Tomáši	Nitrovi	za	odbornou	pomoc	
a dozorem	nad	celou	akcí.

Ivana Hrčková, místostarostka
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Dokončení výstavby školního hřiště 
v areálu základní školy. 

V prvním	letošním	čísle	Hukvaldského	
občasníku	 jste	se	mohli	dočíst	o výstavbě	
víceúčelového	školního	hřiště,	na	které	získala	obec	
dotaci	 z Ministerstva	pro	místní	 rozvoj	 (MMR)	ve	
výši	4	022	246	Kč.

Na	základě	výsledků	výběrového	řízení,	kterého	se	
zúčastnilo	8	firem,	byla	vybrána	nabídka	společnosti	
Sport	Cité+	z Bílovic	u Zlína	za	částku	5	875 537 Kč	
včetně	 DPH.	 S  touto	 firmou	 byla	 dne	 25.9.2019	
uzavřena	smlouva	o dílo	s  termínem	dokončení	do	
30.5.2020.	Stavební	práce	 začaly	na	podzim	2019	
a nakonec	byl	termín	ukončení	z důvodu	situace	s Covidem	19	
a vlivu	klimatických	podmínek	po	dohodě	s poskytovatelem	
dotace	 dvakrát	 prodloužen,	 nejprve	 do	 15.7.2020	 a  pak	 do	
29.7.2020.	V den	předání	staveniště	byla	zároveň	podána	na	
stavebním	úřadě	v Brušperku	žádost	o vydání	kolaudačního	
souhlasu,	který	jsme	získali	dne	14.8.2020	a hřiště	bylo	připra-
veno	k užívání.	Rada	obce	schválila	provozní	řád	hřiště	a prvními	
uživateli	 se	stali	malí	 fotbalisté,	kteří	hřiště	využili	pro	svůj	
trénink	během	fotbalového	kempu.

Během	výstavby	došlo	k navýšení	nákladů	na	některé	stavební	
práce,	které	nebyly	obsaženy	v původním	projektu.	Nejprve	byly	

na	 základě	 dodatku	
č.	 1	 s  firmou	 Sport	
Cité+		schváleny	radou	
obce	následující	práce:	
úpravy	 v  oplocení	
víceúčelového	 hřiště,	
základové	 patky	 pro	
vybavení,	 příprava	 -	
vytrhání	 a  likvidace	
pařezů,	 příprava	 na	

sanaci	 pláně,	 palisády	 a  dlažba	 u  startu	
běžecké	dráhy,	 zemní	práce	pro	venkovní	
osvětlení,	 zámková	 dlažba	 	 u  rozběhové	
rovinky	a pod	skladem	a sportovní	vybavení	

–	sklopná	konstrukce	pro	basketbalové	koše	a lajnování	
v celkové	částce	845	178,90	Kč	včetně	DPH.	Dalšími	
náklady,	které	navýšily	celkovou	cenu	byly:	přemístění	
chodníku	za	částku	40	017	Kč,	stabilizace	podkladu	
firmou	Milata	s.r.o.	z Kozlovice	175	450	Kč,	projekt	
na	osvětlení	hřiště	za	14	000	Kč	–	projektant	Zdeněk	
Hložanka,	instalace	osvětlení	včetně	revizních	zpráv	za		
362	085,87	Kč	firmou	Vantuch	-	elektro	z Brušperka	
a další	výkopové	práce	včetně	dopravy	za	18	702	Kč	
prováděné	firmou	Vladimír	opěla	z Hukvald	–	Krna-

lovic.	Během	výstavby	byl	také	nutný	stavební	dozor	a 	zajištění	
BoZP	za	celkovou	částku	139	100	Kč.

Celkové náklady činily 7 470 070,77 Kč včetně DPH

Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj 4 022 246 Kč

Podíl obce Hukvaldy 3 447 824,77 Kč včetně DPH

Slavnostní	otevření	hřiště	bylo	naplánováno	na	zahájení	
školního	roku	2020/2021.	Bohužel	nám	nevyšlo	počasí,	protože	
celý	den	intenzivně	pršelo,	takže	jsme	přestřihli	pásku	ve	spole-
čenském	sále	základní	školy,	kde	mohli	přítomní	hosté,	rodiče	
našich	prvňáčků	a zastupitelé	obce	sledovat	na	plátně	 fotky	
z průběhu	prací.

Naši	školáci	už	hřiště	pilně	využívají	v hodinách	 tělesné	
výchovy	 a  dokonce	 už	 si	 na	 něm	 stihly	 zasportovat	 i  děti	
z mateřské	školy.

Věřím,	 že	hřiště	 bude	přínosem	pro	 všechny,	 kteří	mají	
rádi	 pohyb	 a  bude	 využíváno	 nejen	 žáky	 školy,	 ale	 i  všemi	
složkami	obce,	 tenisty,	 fotbalisty,	volejbalisty,	hasiči	a budou	
se	zde	konečně	konat	důstojné	sportovní	soutěže	mezi	okolními	
školami	a také	partnerskými	městy.

Nejen	dětem	a mládeži	je	nabídnuta	možnost	trávit	sportov-
ními	aktivitami	a hrami svůj	volný	čas.	Hřiště	bude	k dispozici	
samozřejmě	i nadále	veřejnosti	z řad	rodičů	s dětmi.

Ivana Hrčková, místostarostka

Foto: Michal Richter

Foto: Marcela Jašková

Foto: Marcela Jašková Foto: Marcela Jašková
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InvestIční akce

Stavební úpravy mlýnského náhonu na Dolním Sklenově 
– 2. etapa

Pro	letošní	rok	byla	naplánována	další	etapa	opravy	mlýn-
ského	náhonu	za	ondříčkovým	mlýnem.	Tyto	práce	prováděla	
na	základě	výběrového	řízení	opět	 firma	Lesostavby	Frýdek	
–	Místek,	která	realizovala	první	etapu	prací	v úseku	za	vete-
rinou.	Díky	nepříznivému	počasí	a vydatným	dešťům	byly	práce	
zahájeny	až	v červenci,	termín	dokončení	31.8.2020	však	firma	
až	na	drobné	nedodělky	splnila.	Výsledek	prací	můžete	vidět	na	
přiložených	fotografiích.

Celkové	náklady	činily	1 049 839,80 Kč včetně DPH.
Ivana Hrčková, místostarostka

Oprava mostu na MK ev.č. HU-M-15 přes náhon v Dolním Sklenově u restaurace “U Štamgastů” v obci Hukvaldy

oprava	mostu	na	Dolním	Sklenově	byla	rozdělena	na	dvě	etapy,	první	etapa	byla	dokončena	v loňském	roce	a práce	na	druhé	
části	začaly	v listopadu	2019.	Dílo	mělo	být	dokončeno	v květnu,	ale	na	žádost	zhotovitele,	kterým	byla	opět	firma	TRADESTAV	
z ostravy	byl	termín	prodloužen	a dílo	bylo	předáno	bez	vad	a nedodělků	v polovině	srpna.

Ivana Hrčková, místostarostka

Náklady		 1.	etapy	-		599	555	Kč

	 2.	etapy	-	797	995	Kč

Projektová	příprava	–		35	000	Kč

Celkové náklady – 1 432 550 Kč

Fotky: Luděk Bujnošek

Fotky: Luděk Bujnošek
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Rekonstrukce fotbalového hřiště TJ Sokol Hukvaldy

V letošním	roce	konečně	došlo	i k rekonstrukci	fotbalového	
hřiště	u  fotbalových	kabin,	o které	se	 jednalo	už	v minulých	
letech.	V loňském	roce	podpořili	zastupitelé	při	projednávání	
a schvalování	rozpočtu	žádost	TJ	Sokol	Hukvaldy	–	fotbalového	
oddílu	a na	základě	předběžné	nabídky	vyčlenili	 v  rozpočtu	
částku	1	150	000	Kč.	Na	 jaře	 byla	 ještě	 zpracována	 studie,	
která	sloužila	 jako	podklad	pro	výběrové	řízení	a kterého	se	
zúčastnily	3	 firmy.	Na	základě	výsledků	ve	výběrovém	řízení	

předložila	nejvýhodnější	nabídku	firma	Tree	Green	Silesia	s.r.o.	
z ostravy	s částkou	1	591	389,73	Kč.	Tato	suma	překročila	částku	
v rozpočtu,	ale	firma	po	jednání	vyšla	vstříc	a bylo	dohodnuto,	že	
doplatek	bude	zařazen	do	rozpočtu	roku	2021	a dojde	k zaplacení	
ihned	po	novém	roce.

V současnosti	je	už	hřiště	těsně	před	dokončením	a určitě	
se	více	informací	včetně	fotografií	už	hotového	hřiště	dozvíte	
v dalším	čísle	Hukvaldského	občasníku	přímo	od	našich	fotba-
listů,	jak	rekonstrukce	probíhala,	problémy	s počasím,	atd.

Ivana Hrčková, místostarostka

Ukončení vysílání DVB-T z pohledu uživatelů kabelové 
televize OIIS Hukvaldy

V noci z 27. na 28. srpna 2020	vypnuly	České	radiokomunikace	
DVB-T multiplex 1.	od	té	doby	tedy	není	možné	na	území	obce	
Hukvaldy	přijímat	programy	České	televize	v tomto	standardu.

1. října 2020 dojde k  vypnutí DVB-T  multiplexu 2,	 ve	
kterém	 jsou	 vysílány	programy	Barrandov	TV,	Nova,	Nova	
Cinema,	Prima,	Prima	Cool.

13. října 2020 bude vypnut DVB-T  multiplex 3,	 který	
přenáší	programy	Barrandov	Kino,	Barrandov	Krimi,	Óčko,	

Óčko	STAR,	Prima	LoVE,	Prima	ZooM,	Prima	MAX,	Prima	
KRIMI,	Seznam.cz	TV,	Šlágr	TV	a Radio	Proglas.

DVB-T Multiplex	4,	provozovaný	společností	Digital	Broad-
casting	s.r.o.,	vysílající	programy	Nova	Action,	Nova	Gold,	Nova	
2,	Prima	Comedy	Central,	JoJ	Family,	RELAX,	Rebel,	Polar	
bude vypnut 30. 9. 2020.

Přestože	 toto	 vysílání	 je	 určeno	 pro	 šíření	 vzduchem,	
bylo	zařazeno	 i do	nabídky	kabelové	 televize.	Důvodem	bylo	
umožnění	 příjmu	 i  uživatelům,	 jejichž	 televizní	 přijímač	
nezvládá	příjem	kabelového	vysílání	DVB-C.	Jedná	se	zpravidla	

kabelová televize

Foto: Miroslav Bitter
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o přístroje	vyrobené	před	rokem	2011,	bylo	je	možné	"výhodně"	
se	slevou	koupit	ještě	v roce	2012.

Ze	stejného	důvodu	kabelová	televize	přenáší	také	analogové	
vysílání,	umožňuje	tedy	provoz	i nejstarších	televizních	přijímačů.

Po	vypnutí	vysílání	DVB-T již	toto	nebude	dostupné	ani	přes	
kabelovou	síť	oIIS	Hukvaldy.

Pokud Vám v pátek 28. srpna 2020 přestaly hrát programy 
ČT1, ČT2, ČT24 a ČT sport, znamená to, že přijímáte právě 
vysílání DVB-T. Tedy během následujících týdnů Vám 
přestanou hrát i další programy, jejich přehled je uveden na 
začátku tohoto článku.

Pro	vyřešení	příjmu	těchto	programů	je	na	výběr	několik	možností:

1.	 Pokud	máte	televizní	přijímač	stáří	do	10	let,	můžete	zkusit	
znovu	naladit	programy.	Je	potřeba	hledat	volbu	jako	digtální	
kabel,	DVB-C,	nebo	obdobné.	Je	možné,	že	pouze	nemáte	
programy	správně	naladěné.

2.	 Pokud	se	naladění	programů	nepodaří,	bude	potřeba	pro	
příjem	programů	kabelové	televize	nové	zařízení	–	televizor,	

nebo	DVB-C set-top	box.	Prakticky	všechny	v současnosti	
vyráběné	televizory	kabelové	vysílání	umí	přijímat,	důležité	
je	ve	specifikaci	hledat	zkratku	DVB-C.

3.	 Další	možností	je	pořízení	set-top	boxu	pro	příjem	DVB-C.	
Firma	4M	Rožnov	nabízí	za	cenu	1250,-	Kč	set-top	box,	který	
umožní	příjem	programů	dle	zvolené	programové	nabídky	
mimo	kódovaných	balíčků.	Pro	příjem	vysílání	včetně	progra-
mových	balíčků	je	v nabídce	set-top	box	za	2200,-	Kč	a dekódo-
vací	karta	za	100,-	Kč.	objednávat	je	můžete	na	oÚ	Hukvaldy.

4.	 Poslední	možností	je	naladění	analogového	vysílání.	Příjem	
analogového	vysílání	 lze	doporučit	pouze	 jako	nouzovou	
variantu,	která	má	řadu	nevýhod	–	zejména	omezený	počet	
programů	a nízkou	kvalitu	obrazu	danou	stářím	tohoto	vysí-
lacího	standardu.	V analogovém	vysílání	byl	počet	programů	
zredukován	na	9,	jedná	se	o tyto	programy:

ČT1,	ČT2,	NoVA,	PRIMA,	ČT24,	ČT	:D/art,	TV	ŠLÁGR,	TV	
NoE,	INFoKANÁL	HUKVALDY.

Petr Domčík

Jelikož	nás	v naší	obci	trápí	nedodržování	rychlosti	projíždě-
jících	vozidel,	rozhodli	jsme	o zapůjčení	informačního	radaru	od	
firmy	Bártek	rozhlasy	z Valašského	Meziříčí		-	Podlesí,	abychom	
získali	podklady,	 jaká	je	skutečná	naměřená	rychlost	vozidel.	
Tento	radar,	který	dokáže	rozlišit	motocykly,	osobní	a nákladní	
auta,	jenž	má	rozsah	měření	1	–	200	km/h a sleduje	obousměrný	

provoz,	byl	zapůjčen	na	jeden	měsíc	od	1.6.2020	do	30.6.2020.	
První	dva	týdny	byl	instalován	na	obslužnou	komunikaci	z Rych-
altic	na	Hájov	na	 tzv.	 Juřeňáku	a poté	na	další	dva	 týdny	na	
krajskou	komunikaci	vedoucí	kolem	základní	školy.	Výsledky	
si	můžete	prostudovat	ve	zpracované	tabulce	a určitě	stojí	za	
zamyšlení.

Měření rychlosti v obci hukvaldy

Rychaltice – na Juřeňáku - směr z kopce

datum vozidel	celkem maximální	
rychlost

průměrná	
rychlost %	nad	limit

02.06.2020 695 91 59,1 98,40	%
03.06.2020 747 86 58,1 98,30	%
04.06.2020 688 98 58,2 97,80	%
05.06.2020 704 98 58 98,20	%
06.06.2020 641 88 58,4 96,70	%
07.06.2020 490 84 57,1 98,40	%
08.06.2020 369 83 56,7 95,90	%
09.06.2020 575 91 58,4 97,00	%
10.06.2020 638 85 58,4 98,30	%
11.06.2020 698 96 58,6 96,60	%
12.06.2020 652 113 59,6 97,70	%
13.06.2020 659 88 58,3 96,20	%
14.06.2020 450 86 56,5 96,20	%
15.06.2020 335 89 57,4 97,60	%
15.06.2020 264 82 58,8 95,80	%

Měření silničního provozu – osobní vozidla

Rychaltice – na Juřeňáku - směr do kopce

datum vozidel	celkem maximální	
rychlost

průměrná	
rychlost %	nad	limit

02.06.2020 532 108 56,4 95,50	%
03.06.2020 557 94 56 95,90	%
04.06.2020 569 81 55,1 93,80	%
05.06.2020 512 99 54,8 94,70	%
06.06.2020 530 90 55,8 93,60	%
07.06.2020 422 94 55,8 95,50	%
08.06.2020 308 101 55,7 92,50	%
09.06.2020 510 101 55,2 93,30	%
10.06.2020 485 92 56 92,60	%
11.06.2020 482 104 55,6 92,70	%
12.06.2020 542 92 55,2 95,90	%
13.06.2020 600 106 55,3 93,80	%
14.06.2020 401 106 55,5 89,50	%
15.06.2020 362 99 55,8 93,90	%
15.06.2020 180 98 55,9 96,70	%

Povolená	rychlost	30	km/h,	limit	35	km/h.	Hodnoty	jsou	za	24	hodin,	vždy	do	12:00	uvedeného	dne.
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Naši	občané	 již	 vědí  z  jednání	 rady	a  zastupitelstva,	 že	
bychom	rádi	zřídili	obecní	policii	a více	se	zaměřili	na	bezpeč-
nost	 v  obci,	 zejména	 na	 dodržování	 povolené	 rychlosti	 na	
komunikacích.	Vše	je	v jednání,	zatím	byla	schválena	vyhláška	
o  zřízení	místní	policie	a budou	pokračovat	další	nezbytné	
administrativní	kroky.

V případě	pořízení	radaru	na	měření	rychlosti	určitě	nikomu	
z nás	nejde	o nějaké	obohacování	se	na	úkor	občanů.	Pokud	
budou	všichni	dodržovat	povolenou	rychlost,	nemusí	mít	obavy	
z placení	pokut.	Jde	nám	o bezpečnost	občanů	a hlavně	dětí.

V obci	máme	zatím	jen	4	 informační	radary	-	na	začátku	
Rychaltic,	další	kousek	od	rychaltického	kostela,	na	Dolním	
Sklenově	před	zatáčkou	ke	škole	a poslední	v blízkosti	školy	
směrem	od	Kozlovic.	I přesto	se	ale	často	můžeme	stát	svědky	
toho,	jak	i auta	našich	spoluobčanů	dokáží	předjíždět	rychlostí	
80	km/hod.	a více,	protože	nevydrží	“pomalou	jízdu“	těch,	kteří	
povolenou	rychlost	v obci	respektují	a dodržují.

Ivana Hrčková, místostarostka

poděkování

Nátěr schodiště na koupališti
Ráda	 bych	 touto	 cestou	

poděkovala	dobrovolníkům	z řad	
našich	občanů,	kteří	se	přihlásili	
k nátěru		schodiště,	které	spojuje	
Hospůdku	Na	koupališti	a chato-
viště	 a  to	 Aleši	 Drlíkovi,	 Petru	
Červinkovi,	 Lukáši	 Sládkovi,	
Veronice	Drlíkové	a	Michalu	Šplí-
chalovi.	Určitě	 je	 to	záslužný	čin	
a nátěr	zase	prodlouží	trvanlivost	
modřínového	dřeva,	ze	kterého	je	
schodiště	vyrobeno.

Ivana Hrčková, 
místostarostka 

Měření silničního provozu – osobní vozidla

Dolní Sklenov – u základní školy - směr Rychaltice

datum vozidel	celkem maximální	
rychlost

průměrná	
rychlost %	nad	limit

16.06.2020 728 84 54,3 80,60	%
17.06.2020 1592 85 54,4 78,60	%
18.06.2020 1562 84 54,4 79,60	%
19.06.2020 1541 92 54,7 79,80	%
20.06.2020 1531 78 54,4 79,60	%
21.06.2020 1065 84 53,4 80,80	%
22.06.2020 991 77 53,4 83,80	%
23.06.2020 1427 84 54,2 76,70	%
24.06.2020 1674 77 54,3 80,00	%
25.06.2020 1484 96 54,2 79,40	%
26.06.2020 1696 89 54,4 78,50	%
27.06.2020 1614 76 54,6 84,00	%
28.06.2020 1565 78 53,2 79,80	%
29.06.2020 1684 88 53 80,90	%
29.06.2020 608 79 54,6 81,90	%

Dolní Sklenov – u základní školy - směr Hukvaldy

datum vozidel	celkem maximální	
rychlost

průměrná	
rychlost %	nad	limit

16.06.2020 887 76 54,4 82,90	%
17.06.2020 1641 102 53,9 78,20	%
18.06.2020 1638 101 54,4 79,50	%
19.06.2020 1673 96 54,4 81,60	%
20.06.2020 1813 92 53,8 72,40	%
21.06.2020 1230 85 53,9 86,00	%
22.06.2020 854 76 53,8 86,80	%
23.06.2020 1477 98 54,4 77,20	%
24.06.2020 1810 103 54,4 78,60	%
25.06.2020 1610 101 54,2 77,90	%
26.06.2020 1848 99 54,6 79,50	%
27.06.2020 1876 91 53,8 84,10	%
28.06.2020 1693 101 53,4 87,20	%
29.06.2020 1459 98 53,5 84,90	%
29.06.2020 435 85 55,3 75,40	%

Povolená	rychlost	40	km/h,	limit	45	km/h.
Hodnoty	jsou	za	24	hodin,	vždy	do	12:00	uvedeného	dne.

Další informace na straně 52...
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Z jednání rady obce Hukvaldy Ze 1.6., 29.6., 30.7., 10.8.2020

Rada	obce	na	svých	jednáních	projednala:

1. schválení	dodatku	č.1	ke	smlouvě	o dílo	s firmou	Projekt	Work	
o prodloužení	termínu	na	zhotovení	projektové	dokumen-
tace	na	dílo	„Rekonstrukce	mostu	ev.	č.	HU-M-04	přes	řeku	
ondřejnici	v obci	Hukvaldy	–	část	Rychaltice

2. schválení	smlouvy	o dílo	na	„Nová	pěší	komunikace	podél	MK	
směr	Hájov	v obci	Hukvaldy,	část	Rychaltice“	se	společností	
Projekt	Work	za	částku	83	490	Kč	včetně	DPH

3. schválila	dodatek	č.1	ke	smlouvě	o dílo	na	„opravu	mostu	na	
MK	ev.č.	HU-M-15	přes	náhon	v Dolním	Sklenově	u restau-
race	 „U  Štamgastů“	 s  firmou	 TRADESTAV	 z  ostravy	
o prodloužení	termínu	dokončení	prací	do	30.9.2020

4. schválení	 dodatku	 č.2	 ke	 smlouvě	 o  dílo	 „Rekonstrukce	
chodníku	na	Mlýnské	straně	na	Hukvaldech„	s firmou	Jakuba	
Klusáčka	 ze	 Sviadnova	 o  prodloužení	 termín	 odevzdání	
projektové	dokumentace	do	31.8.2020

5. schválení	pojistné	smlouvy	na	minibagr	s Českou	podnika-
telskou	pojišťovnou	na	roční	pojistné	1253	Kč

6. schválení	smlouvy	o nájmu	zařízení	na	měření	rychlosti	aut	
s firmou	Bártek	rozhlasy	z Valašského	Meziříčí	na	1	měsíc	
za	částku	14	852,50	Kč,	které	bude	umístěno	na	dva	týdny	
na	komunikaci	od	Hájova	v Rychalticích	a na	další	dva	týdny	
před	základní	školu.

7. schválení	smlouvy	o vypůjčce	sbírkových	předmětů	do	nově	
otevřené	expozice	v rodném	domě	Leoše	Janáčka	Hukvaldy	
s Muzeem	Beskyd	z Frýdku-Místku

8. schválení	vybudování	osvětlení	nově	budovaného	školního	
hřiště	u základní	školy,	které	původní	projekt	neobsahoval	za	
částku		362	086	Kč.	Práce	provedla	firma	Vantuch	–	elektro	
z Brušperka

9. schválení	zakoupení	přívěsného	vozíku	na	převoz	minibagru	
za	částku	35	000	Kč	bez	DPH

10. schválení	dodatku	č.	1	ke	smlouvě	o provozování	Informač-
ního	centra,	jehož	předmětem	je	rozšíření	činnosti	o provo-
zování	expozice	„Země	hradů“	a stanovení	ceny	vstupného,	
která	byla	dohodnuta	ve	výši	30	Kč	pro	dospělé,	15	Kč	pro	
děti	od	6	do	18	let,	seniory	a držitele	ZTP,	děti	do	6	let	zdarma	
a rodinné	vstupné	ve	výši	80	Kč.	Rada	obce	také	projednala	
podíl	provozovatele	na	tržbách	ze	vstupného	ve	výši	25	%

11. schválení	 smlouvy	 na	 provedení	 monitoringu	 kvality	
podzemní,	povrchové	a průsakové	vody	rekultivované	skládky,	
které	bude	provádět	firma	G-Consult	s ostravy.	Po	dokončení	

rekultivace	a kolaudace	stavby	bylo	určeno	Krajským	úřadem	
provádět	monitoring	dvakrát	ročně,	na	základě	výsledků	bylo	
po	dvou	letech	dohodnuto,	že	monitoring	bude	stačit	provádět	
jednou	ročně.	Smlouva	byla	schválena	na	dva	roky	za	částku	
110	820	Kč	bez	DPH

12. schválení	smlouvy	o dílo	na	akci	„Investice	do	ochrany	meli-
oračních	dřevin“	s Jozefem	Kazíkem	z Hukvald	za	částku	
59	314,20	Kč	včetně	DPH.	Jedná	se	o zhotovení	oplocenek	
v obecním	lese	o délce	0,57	km	z drátěného	pletiva	o výšce	160	
cm	a dvou	dřevěných	přelezů.	Na	tuto	akci	jsme	získali	dotaci	
ze	Státního	zemědělského	intervenčního	fondu.

13. schválení	 příkazní	 smlouvy	 s  Miroslavem	 Švancarem	
z ostravy	na	vedení	výběrového	řízení	na	akci	„Výsadba	v obci	
Hukvaldy	–	výsadba	u řeky	ondřejnice	a parčíku	pod	kostelem	
v Rychalticích“	za	částku	14	520	Kč	a na	„opravu	hřbitovní	
zdi	v Rychalticích“za	částku	12	100	Kč	včetně	DPH.

14. schválení	výsledků	výběrového	řízení	na	realizaci	akce	„Digi-
tální	povodňový	plán	obce	Hukvaldy“,	kde	nejvýhodnější	
nabídku	 předložila	 firma	Crisis	 Conzulting	 z Uherského	
Hradiště	za	částku	170	610	Kč	včetně	DPH,	s touto	firmou	byla	
byla	také	uzavřena	smlouva	o dílo.	Na	realizaci	jsem	získali	
dotaci	z operačního	programu	životního	prostředí.	Součástí	
dotace	je	také	pořízení	elektrocentrály	pro	potřeby	obce

15. souhlas	se	spolupořádáním	Rock	Bike	Festu	2020	a také	se	
změnou	místa	konání	Penaltového	krále	ve	Staré	Vsi	nad	
ondřejnicí	z důvodu	změny	podmínek	vyhlášených	Krajskou	
hygienickou	stanicí	pro	pořádání	akcí	v okrese	Frýdek-Místek	
v důsledku	koronaviru

16. schválení	změny	účelu	využití	dotace	Sdružení	rodičů	ZŠ	
a MŠ	Leoše	Janáčka	z důvodu	nerealizování	akce	Mejdan	
za	školou		v souvislosti	s CoVIDEM	19	a převedení	těchto	
prostředků	ve	 výši	25	000	Kč	na	podporu	 žáků	v  rozvoji	
výtvarných,	pracovních	a manuálních	zručností	žáků

17. schválení	dodatku	č.	2	ke	smlouvě	o dílo	na	„Změna	územního	
plánu	Hukvaldy“	z důvodu	změny	rozsahu	prací	vzájemně	
dohodnutých	s obcí,	pořizovatelem	a projektantkou	a  tím	
navýšení	ceny	o 	47	916	Kč	-	rozsah	prací	a 15	488	Kč	–	úprava	
posouzení	vlivů

18. schválení	výsledků	výběrového	řízení	na	akci	„Výsadba	v obci	
Hukvaldy	–	výsadba	u řeky	ondřejnice,	parčík	u kostela“,	
kdy	nabídku	podala	pouze	jedna	firma,	Svobodné	zahrady	
Klus,	s.r.o.	z Třince	za	částku	617	150,85	Kč,	se	kterou	byla	
uzavřena	smlouva	o dílo.	Na	výsadbu	jsme	získali	dotaci	přes	
MAS	Pobeskydí
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19. schválení	návrhu	pro	převod	pozemků,	které	by	měly	být	
převedeny		v souvislosti	s převodem	obslužné	komunikace	na	
Hájov	do	majetku	Moravskoslezského	kraje	s tím,	že	obec	si	
ponechá	pozemky,	které	tvoří	sjezd	na	polnosti

20. schválení	žádosti	o umístění	reklamních	laviček	na	podporu	
kampaně	podzimního	Mezinárodního	hudebního	festivalu	
Leoše	Janáčka,	lavičky	byly	umístěny	před	vchodem	do	obory,	
před	bývalou	večerku,	na	travnatý	pás	před	CooPem,	obecní	
parkoviště,	autobusovou	zastávku

21. schválení	smlouvy	na	výrobu	videopořadů	s firmou	EDUCA	
TV	z Klimkovic,	která	bude	hrazena	z prostředků	dotačního	
programu	„Komunikační	strategie	obcí	Palkovice,	Kozlovice,	
Hukvaldy	a Sviadnov“za	částku	12	000	Kč	měsíčně	po	dobu	
2	let

22. schválení	provozního	řádu	pro	využití	sportovního	areálu	
u základní	školy

23. schvaluje	spoluúčast	obce	ve	výši	15	000	Kč	na	dofinanco-
vání	projektu	Fénix,	na	 jehož	realizaci	podal	žádost	Sbor	
dobrovolných	hasičů	Hukvaldy	Moravskoslezský	kraj.	Před-

mětem	projektu	je	úhrada	nákladů	na	zakoupení	výcvikového	
a sportovního	vybavení	pro	malé	hasiče,	ceny	do	soutěží,	
vstupy,	pronájem	a dopravu	na	bazén,	občerstvení	a náklady	
na	soustředění

24. schválení	výsledků	výběrového	řízení	na	„opravu	hřbitovní	
zdi	v Rychalticích	–	1.	etapu“,	kdy	nejvýhodnější	nabídku	
podala	firma	J D stavební	práce	se	sídlem	v Mniší	za	částku	
735	315	Kč	bez	DPH.	S touto	firmou	byla	uzavřena	smlouva	
o dílo.

25. schválení	 výsledků	 výběrového	 řízení	 na	 realizaci	 akce	
„oprava	kamenného	mostu	v Rychalticích“,	nabídku	podala	
pouze	 jedna	firma	 J D  stavební	práce	 zse	 sídlem	v Mniší	
za	částku	617	912,15	Kč	včetně	DPH	a s touto	firmou	byla	
uzavřena	smlouva	o dílo.

26. rada	obce	vzala	na	vědomí	informaci	o výsledcích	z měření	
rychlosti	v obci	z úseku	na	místní	komunikaci	na	Hájov	a před	
základní	školou.	Tabulka	bude	zveřejněna	v dalším	příspěvku	
tohoto	občasníku.

Ivana Hrčková, místostarostka

Den obce HukvalDy
Letošní	léto	příliš	nepřálo	pořádání	nejrůznějších	akcí	a to	

zejména	díky	opatřením	spojeným	s šířením	coronaviru	a díky	
tomu,	že	v našem	regionu	byla	opatření	až	donedávna	přísnější	
než	ve	většině	republiky.	Proto	jsme	ani	my	netušili,	zda	a v jaké	
míře	budeme	moci	uspořádat	Den	obce	Hukvaldy,	k jehož	orga-
nizaci	jsme	se	letos	přihlásili.	Naštěstí	se	týden	před	zamýšleným	
termínem	opatření	uvolnila	a akce	se	mohla	konat.	

Program	byl	navzdory	podmínkám	poměrně	pestrý.	Pro	děti	
byl	připraven	skákací	hrad	se	skluzavkou,	tentokrát	tematicky	
v podobě	kombajnu.	Dále	mohly	děti	soutěžit	v tradičních	hasič-
ských	soutěžích,	za	jejichž	splnění	si	vysloužily	sladkou	odměnu.	
Podle	množících	se	barevných	obličejů	bylo	také	patrné,	že	se	
dalo	do	práce	naše	duo	zručných	malířů	na	obličej.	Naši	malí	

hasiči	 předvedli	 ukázku	 požárního	 útoku	 a  povedlo	 se	 jim	
uhasit	celý	kartonový	domeček.	Zábavný	program	odstartovala	
Isabela	Jati	 se	svými	písničkami	z pohádek,	kterými	zaujala	
nejen	dětské	osazenstvo.	Dalším	bodem	programu	bylo	naše	
hasičské	„želízko	v ohni“	a sice	skupina	Řehole,	která	si	zde	
odbyla	první	větší	premiéru.	Na	tomto	místě	se	sluší	podotknout,	
že	toto	uskupení	čítá	8	členů,	z nichž	většina	je	zároveň	i členy	
našeho	SDH.	Autorem	skladeb	předvedených	během	vystou-
pení	je	Martin	Holexa.	Na	Řeholi	navázala	Cimbálová	muzika	
Tragač	(pod	vedením	sourozenců	Holexových)	a poté	násle-
doval	zlatý	hřeb	večera	-	imitátor	a zpěvák	Vladimír	Hron.	Jeho	
vystoupení	zvedlo	diváky	z  laviček	a během	chvilky	rozhýbal	
celý	taneční	parket.	Zábava	pokračovala	do	pozdních	nočních	
hodin	s kapelou	Krakatit.	

Pro	návštěvníky	bylo	připraveno	bohaté	občerstvení	i dobře	
zásobený	bar.	Na	čepu	jsme	měli	Litovel	Hasičskou	11°.	Během	
nočního	 silného	deště	 zajisté	 návštěvníci	 ocenili	 zastřešení	
celého	tanečního	parketu	a všech	míst	k sezení,	protože	díky	
tomu	mohla	zábava	pokračovat	dešti	navzdory.	

Děkujeme	 všem	pořadatelům	a  těm,	 kteří	 přiložili	 ruku	
k dílu,	obci	Hukvaldy	za	financování	a zapůjčení	stanů	a laviček,	
účinkujícím	děkujeme	za	jejich	skvělé	výkony	a návštěvníkům	
za	vytvoření	výborné	atmosféry.	

Za SDH Rychaltice Markéta Kološová
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 Informační centrum
Jubilejní vydání knihy:  „Liška Bystrouška - Sto let 
od vzniku legendy“ v  prodeji v  Informačním centru 
Hukvaldy

Kniha	Liška	Bystrouška	vychází	při	příležitosti	stého	výročí	
jejího	prvního	vydání	v roce	1920.	Alotria	nezkrotného	liščího	
mláděte,	zachycená	v kresbách	malíře	Stanislava	Lolka,	 inspi-
rovala	 spisovatele	 Rudolfa	 Těsnohlídka	 k  sepsání	 humorné	
povídky,	ve	které	se	prolínají	osudy	lidí	a zvířat.	Hlavní	postavou	
je	liška	Bystrouška,	jež	dobrovolně	vyměnila	bezpečný	blahobyt	
v hájovně	za	nejistý,	ale	svobodný	život	v přírodě	a rodném	lese.	
Příběhy	lišky	Bystroušky,	jež	původně	vycházely	na	pokračování	
v Lidových	novinách,	zaujaly	hudebního	skladatele	Leoše	Janáčka	
tak,	že	zkomponoval	stejnojmennou	operu,	která	se	do	dnešních	
dnů	těší	značné	oblibě	u nás,	i v zahraničí.	

Toto	 jubilejní	vydání	 je	obohaceno	o několik	historických	
i soudobých	pojednání	o proslulém	Těsnohlídkově	díle.	K autorům	
příspěvků	patří	prof.	František	Dvořák,	prof.	Miloš	Štědroň, 
Hana	Kraflová,	Stanislav	Motl,	Milan	Navrátil	(Těsnohlídkův	syn),	 
Jiří	 Zahrádka,	 Jaroslava	 Bitterová,	 Miroslav	 Bitter,	 Pavel	
Horník,	Pavel	Kováč,	Ctirad	Lolek	(Lolkův	prasynovec),	Zdeňka	
Mířová	a Luděk	Štipl.	Úvod	ke	knize	napsal	spisovatel,	básník	
a rozhlasový	redaktor	František	Novotný.

Kniha	 byla	 vydána	 v  omezeném	množství	 a  je	 dostupná	
pouze	do	vyprodání	zásob.	Zakoupit	 ji	můžete	v Turistickém	
informačním	centru	Hukvaldy.	Cena	knihy	240,-	Kč.

Miroslav Bitter
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Poslední	červencový	den,	31.	7.	2020,	byla	v  rodném	domě	
Leoše	Janáčka	slavnostně	otevřena	dlouho	očekávaná	nová	obecní	
expozice	nazvaná	ZEMĚ	HRADŮ.	 	Slavnostní	pásku	přestřihli	
starosta	Hukvald	Luděk	Bujnošek	společně	s místostarostkou	Ivanou	
Hrčkovou.	odpoledne	nám	zpříjemnila	Dobová	hudba	Devětsil	ze	
Štramberka.	Svou	účastí	nás	poctili	i samotní	autoři	modelů,	jejichž	
díla	u nás	můžete	obdivovat	–	pan	Karel	Lhotský	a Josef	Koudelka.	

	„Měli	 jsme	obrovské	štěstí	na	modeláře,	 slepené	modely	
hradů	máme	také	přímo	od	modelářské	legendy,	pana	Vyškov-
ského,	který	dělal	vystřihovánky	do	časopisu	ABC,	velkou	část	
pak	tvoří	precizní	modely	od	firmy	Z-Art,	ale	jádrem	celé	expozice	
jsou	unikátní	stavby	Karla	Lhotského,	které	jsou	vymodelovány	
do	naprostých	detailů,“	uvedl	Miroslav	Bitter,	jež	byl	iniciátorem	
a následně	realizátorem	vzniku	expozice	Země	hradů.

V Zemi	hradů	návštěvníky	okouzlí	papírové	modely	hradů	
a zámků	od	Josefa	Koudelky,	soubor	modelů	Karla	Lhotského	
nebo	rekonstrukce	hradů	a zámků	od	Rostislava	Vojkovského.	
Lidé	zajisté	ocení	interaktivní	prvky,	seznámí	se	s historií	hradů	
Lašské	a Moravské	brány	a k vidění	je	i sbírka	archeologických	
nálezů	z hradu	Hukvaldy.
Realizace expozice: 
Bc.	Miroslav	Bitter
Externí spolupráce: 
Rostislav	Vojkovský	|
Jiří	Tichánek	|	Ladislav	Juroš
Finanční realizace:
obec	Hukvaldy	|
Bc.	Miroslav	Bitter

Projekt: 
Bc.	 Miroslav	 Bitter	 |	 MgA.	
Jaromír	Materna	-	loknok	design
Realizace stavební části: 
ARTES	 -	Milan	Žák	 |	 Skle-
nářství	-	Daniel	Imrich	|	Bc.	
Miroslav	Bitter
Grafický design: 
Bc.	Miroslav	Bitter

 Expozice by nevznikla bez obětavého přispění následujících 
institucí a jednotlivců, jimž ze srdce děkujeme: 

Vedení	obce	Hukvaldy	|	Milan	Žák	(fa	ARTES)|	Ester	Žáková	
|	Daniel	Imrich	|	Jan	Pokluda	|	Jaroslava	Bitterová	|	Milan	Tomek	|	
František	Řeháček	|	Ivoš	Elischer	|	Karel	Lhotský	|	Josef	Koudelka	
|	Milan	Žejdlík	|	Jan	Syka	|	Muzeum	Beskyd	Frýdek-Místek,	
příspěvková	 organizace	 |	Mgr.	 Stanislav	Hrabovský	 |	 PhDr.	
Jaroslav	Dvořák	|	Mgr.	et	Mgr.	Petr	Juřák	|	Muzeum	Novojičínska,	
příspěvková	organizace	|	Polách	Radek	|	Mgr.	Knápek	Aleš

Slavnostní otevření expozice Země hradů

Slavnostní přestřižení pásky

Starosta obce Mgr. Luděk Bujnošek v rozhovoru pro televiziExpozice "Země hradů"

Karel Lhotský a Rostislav Vojkovský

Milan Žák - firma Artes, realizátor tesařských prací
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Školní rok 2020/2021 v Základní Škole a Mateřské Škole leoŠe Janáčka
Základní škola

V  úterý	 1.	 září	 2020	 jsme	 slavnostně	 zahájili	 školní	 rok	
2020/2021.	Zahájení	bylo,	vzhledem	k epidemiologické	situaci,	
netradiční.	V sále	se	sešli	pouze	žáci	prvních	ročníků	se	svými	
rodiči,	vedením	školy	a vedením	obce.	Prvňáčci	byli	přivítáni	
ředitelkou	školy,		představiteli	obce	Hukvaldy	panem	starostou	
Luďkem	Bujnoškem,	paní	místostarostkou	Ivanou	Hrčkovou,	
předsedou	školské	rady	a členem	rady	obce	Pavlem	Reisigem	
a předsedou	Sdružení	rodičů	Petrem	Červinkou.		

V letošním	školním	roce	máme	opět	dvě	první	třídy.	Celkem	
máme	7	tříd	na	1.	st.	a 5	tříd	na	2.	st.	 	K 1.	9.	2020	je	zapsáno	
223 žáků.	Z toho	9	žáků	má	naši	školu	jako	kmenovou	a vzdělávají	
se	v zahraničí.		

Vzdělávání	 bude	 probíhat	 v  souladu	 se	 vzdělávacím	
programem	školy	„Držím	se	kořenů	života	a rostu“.	Máme	pro	
žáky,	v souladu	se	vzdělávacím	programem,	připravenou	nabídku	
školních	i mimoškolních	aktivit	k rozvoji	klíčových	kompetencí.	
Bude	jim	opět	nabídnuta	možnost	zapojení	do	kroužků	v rámci	
školního	klubu	a do	klubů	v rámci	projektu	Rozvoj	komunitní	

školy	III,	využití	výpočetní	techniky	ve	výuce	apod.	Bude	také	
realizován	plavecký	a lyžařský	výcvik.	Bohužel	vše	bude	záviset	
na	epidemiologické	situaci.

Výuka základů počítačové grafiky.

Veřejnost	se	na	expozici	může	přijít	podívat	každý	den	
od	9	do	17	hodin	(v  zimních měsících potom dle otevírací 
doby TIC Hukvaldy – naleznete na www.ic-hukvaldy.cz).

Vstupné do expozice:
*děti	do	6-ti	let,	ZTP/P 			 	 ZDARMA
*děti	od	6ti	let,	studenti,	ZTP,	důchodci									 15,-	Kč
*dospělí						 	 	 	 30,-	Kč
*rodinné					 	 	 	 80,-	Kč

Kontakty:	www.zemehradu.cz,	infocentrum@ihukvaldy.cz,	
tel.:		775	886	844

Středová vitrína s modely Karla Lhotského

Vlevo autor projektu Země hradů Bc. Miroslav Bitter Rozhovor s místostarostkou Ivanou Hrčkovou pro deník Frýdecko-Místecko
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Rozvoj komunitní školy Hukvaldy iii

Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, 
příspěvková organizace 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017892

Název projektu: Rozvoj komunitní školy Hukvaldy III

Základní	 škola	 a Mateřská	 škola	 Leoše	 Janáčka	 získala	
z MŠMT	a EU	z  tzv.	„Šablon	“	na	projekt	s názvem	„Rozvoj	
komunitní	 školy	Hukvaldy	 III“	 finanční	 prostředky	 ve	 výši	
827 626 Kč.	Aktivity	projektu	budou	realizovány	od	1.	9.	2020	
a budou	ukončeny	do	31.	8.	2022.

Finanční	prostředky	jsou	určeny	pro	základní	a mateřskou	školu.

Mateřská škola:

3.I/1	Školní	asistent	–	personální	podpora	MŠ	(bude	realizováno	
od	školního	roku	2021/2022).

3.I/9	Projektový	den	ve	výuce	(povinná	aktivita).

3.I/10	Projektový	den	mimo	školu.

Základní škola:

3.II/9	Využití	ICT	ve	vzdělávání.	

•	 Cílem	aktivity	je	rozvoj	kompetencí	pedagogických	pracov-
níků	v oblasti	využívání	nových	výukových	metod	s využitím	
informačních	a komunikačních	technologií.	Aktivita	rovněž	

cílí	na	větší	 individualizaci	výuky	a na	rozvoj	digitálních	
kompetencí	a kreativity	žáků	a  jejich	aktivní	zapojení	do	
procesu	výuky.

3.II/10	Klub	 pro	 žáky	ZŠ	 (klub	 deskových	 a  logických	her,	
čtenářský	klub)

•	 Volnočasová	 aktivita,	 která	 je	 u  žáků	 oblíbená.	 Učitelé	
v odpoledních	hodinách	budou	u žáků	formou	her	a různých	
dalších	 aktivit	 rozvíjet	 klíčové	 kompetence	 v  oblasti	
čtenářské	a matematické	gramotnosti.

3.II/11	Doučování	žáků	ZŠ	ohrožených	školním	neúspěchem.

•	 Cílem	aktivity	je	podpořit	žáky	ohrožené	školním	neúspě-
chem	prostřednictvím	možnosti	doučování.	Doučování	bude	
vedeno	učiteli	v odpoledních	hodinách.

3.II/12	Projektový	den	ve	výuce	(povinná	aktivita)

•	 Cílem	aktivity	je	rozvoj	kompetencí	pedagogických	pracov-
níků	v oblasti	přípravy	a vedení	projektové	výuky,	která	vede	
k rozvoji	kompetencí	(znalostí,	dovedností,	postojů)	žáků	
spadající	do	témat:	polytechnické	vzdělávání,	environmen-
tální	vzdělávání,	podpora	podnikavosti,	kreativity	a logic-
kého	myšlení,	kariérové	poradenství.	Projektová	výuka	bude	
probíhat	v oblasti	podpory	společného	vzdělávání	a rozvoje	
klíčových	kompetencí	žáků.																			

Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy,  
koordinátor a administrátor projektu

Vedení	 školy	 i  učitelé	 se	 intenzívně	 připravují	 na	možnost	
distanční	výuky.	Všichni	si	přejeme,	aby	k tomu	nedošlo.		Ne	všechny	
děti	mají	doma	odpovídající	technické	vybavení	pro	tuto	výuku.

od	letošního	školního	roku	bude	pro	děti	zajímavější	výuka	
výtvarné	výchovy.	Paní	učitelka	mateřské	školy	Tereza	Samie-
cová	vystudovala	na	ostravské	univerzitě	učitelství	výtvarné	
výchovy	pro	základní	umělecké	školy	a střední	školy.	Využila	
jsem	jejího	vzdělání	a zapojila	ji do	výuky	výtvarné	výchovy	na	
základní	škole.	

Jak	bude	paní	učitelka	realizovat	 	výuku	výtvarné	výchovy	
na	2.	st.	ZŠ?

„Hodiny	výtvarné	výchovy	na	druhém	stupni	ZŠ	Hukvaldy	
budou	od	letošního	školního	roku	pojaty	velmi	netradičně	a inova-
tivně.	S ohledem	na	aktuální	vzdělávací	trendy	škola	nakoupila	
grafické	tablety,	se	kterými	se	budou	žáci	učit	malovat	a tvořit.	
S jejich	pomocí	mohou	malovat	prvky	do	počítačových	her,	tvořit	
digitální	ilustrace	nebo	komiksy.	Žáci	se	tak	touto	formou	mohou	
seznámit	se	základy	počítačové	grafiky	a nahlédnout	pod	pokličku	

herního	průmyslu.	Rádi	bychom	také	pořádali	vzdělávací	kurzy	
tvorby	na	grafickém	tabletu	pro	případné	zájemce	z řad	veřejnosti.	
Věřím,	že	 tato	nová	metoda	výuky	výtvarné	výchovy	přinese	
dětem	spoustu	inspirace	a motivace	k tvoření“.

od	9:30	hod.	proběhlo	slavnostní	otevření	nového	školního	
hřiště.	 Velmi	 netradičně.	 Vzhledem	 k  trvalému	 dešti	 jsme	
přestřihli	pásku	před	promítacím	plátnem,	kde	mohli	zúčastnění	
vidět	průběh	jeho	výstavby.	

Děkujeme	vedení	obce	Hukvaldy	panu	starostovi	Luďkovi	
Bujnoškovi,	paní	místostarostce	Ivaně	Hrčkové,	členům	rady	obce	
Pavlovi	Reisigovi,	Petrovi	Laníkovi	a Tereze	Bartulcové	i všem	
členům	obecního	zastupitelstva	za	rozhodnutí	zajistit	výstavbu	
tak	moderního		hřiště.	Bude	využito	pro	školu	na	zlepšení	kvality	
výuky	tělesné	výchovy	i pro	veřejnost.	

Mám	velké	přání,	aby	si	žáci	i všichni	členové	našeho	praco-
vitého	 týmu	zachovali	zdraví,	aby	se	nám	tak	podařilo	splnit	
stanovené	úkoly	školního	roku	2020/2021.

Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy
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Plánované akce ve sPolečenském sále  
Základní školy a mateřské školy leoše Janáčka Hukvaldy

Příměstské tábory v Pobeskydí – ukončení tříletého Projektu

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

Seznam	je	průběžně	aktualizován.

Pondělí	17:00	–	18:30	hod.	předsálí	–	cvičení	žen	ASPV	(S.	Kornetová)
Úterý	16:30	–	18:30	hod.	zkoušky	kapely	Markéta	a její	mufloni	(M.	Holubová)																				
Středa	18:30	–	20:00	hod.	předsálí	–	cvičení	žen	ASPV	(D.	Maťová)

Termín Akce Kontaktní osoba

Čt	17.	9.	2020,	15.00	hod. Valná	hromada	MAS	Pobeskydí Krystyna	Nováková

St	30.	9.	2020,	17:00	hod. Projednání	strategického	plánu	rozvoje	obce	Hukvaldy Ivana	Hrčková

So,	Ne	10.,	11.	10.	2020 Firemní	akce	BEWIT Jiří	Černota

So	24.	10.	2020 Černobílý	ples ondřej	Giňovský

So	21.	11.	2020 Mikulášský	večírek Martin	Vicher

So	28.	11.	2020 Let´s sing	-	oratorium	–	koncert	pro	veřejnost	se	zapojením	žáků	školy	 Alena	Lévová,	Silvie	Jati,	Radmila	Křenková

So	16.	1.	2021 Hukvaldský	potlach Drahoslav	Koval

So	23.	1.	2021 Myslivecký	ples Lubomír	Brunclík

So	6.	2.	2021 Karnevalový	rej Alexandra	Reková

So	13.	2.	2021 Pochování	basy	SDH	Rychaltice	 Ivan	Rožnovský

So	10.	4.	2021 Turistický	večírek Jiří	Strakoš

So,	Ne	17.,	18.	4.	2021 Firemní	akce	BEWIT Jiří	Černota

So	24.	4.	2021 oslava	40.	výročí	otevření	nové	budovy	školy Alena	Lévová

So	29.	5.	2021 Mejdan	za	školou Petr	Červinka

So	22.	1.	2022 Myslivecký	ples Lubomír	Brunclík

So	26.	2.	2022 Pochování	basy	SDH	Rychaltice	 Ivan	Rožnovský

Nejsou	zde	uvedena	jednání	obecního	zastupitelstva,	samostatné	akce	školy	a pronájmy	na	zkoušky	místních	hudebních	skupin.
Může	dojít	ke	změnám	termínů,	zodpovědných	osob	a k nahlášení	dalších	pronájmů	ve	společenském	sále.
V Hukvaldech	8.	9.	2020	 	 Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy

Tábory	byly	realizovány	v rámci	projektu	„Příměstské	tábory	
v Pobeskydí“,	který	je	podpořen	z operačního	programu	Zaměst-
nanost.	Nositelem	projektu	je	místní	akční	skupina	MAS	Pobes-
kydí,	z.	s.	(www.pobeskydi.cz),	která	realizuje	příměstské	tábory	
také	v dalších	čtyřech	obcích	Pobeskydí.

Děkuji	manažerce	projektu	Ing.	Krystyně	Novákové	za	vyni-
kající	spolupráci.

Koordinátorem	 projektů	 a  základnou	 pro	 účastníky	 na	
Hukvaldech	byla	Základní	škola	a Mateřská	škola	Leoše	Janáčka.	
Tábory	byly	po	dobu	tří	let	různě	zaměřené	–	sportovní,	fotbalový,	
golfový,	snaggolfový,	keramika,	výtvarný,	hasičské	sporty	a poly-
technika.	Velké	poděkování	patří	všem	vedoucím,	kteří	si	každé	
prázdniny,	po	dobu	tří	let,	ukrajovali	ze	své	dovolené	a věnovali	
se	dětem.		Byli	jste	opravdu	skvělí.	
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Pokračováním	je	další,	tentokrát	dvouletý	projekt.	opět	MAS	
Pobeskydí.	V případě,	že	se	nám	podaří	zajistit	vedoucí,	opět	se	
do	projektu	zapojíme,	abychom	pomohli	rodičům	s hlídáním	dětí	
v době	letních	prázdnin.	

A jak to letos viděli vedoucí a děti?

Příměstský golfový tábor
 – Marcela Jašková, Jitka Janošková

13. 7. – 17. 7. 2020

Golfový	tábor	začal	chladnějším	počasím,	které	nám	vyho-
vovalo	ke	sportování.	Patnáct	malých	nadšených	dětí	začalo	se	
SNAG	golfem,	aby	se	seznámili	s technikou	úderů	a odpalů.	Druhý	
den	jsme	vyšli	radostně	na	golfové	hřiště	Hukvaldy,	které	nás	
přivítalo	s otevřenou	náručí,	kde	panuje	stále	pohodová	rodinná	
atmosféra.	Ve	středu	bylo	nejteplejší	počasí,	proto	 jsme	se	šli	
vykoupat	na	Větřkovickou	přehradu	a odpoledne	jsme	se	vyřádili	
na	skákacím	hradě.	Ve	čtvrtek	jsme	opět	zavítali	na	golfové	hřiště	
na	Hukvaldy	a poté	jsme	cvičili	v tělocvičně,	protože	začalo	pršet.	

V pátek	jsme	měli	turnaj	a bláznivý	den	v maskách.	Každý	si	odnesl	
z tábora	drobnou	odměnu.		

Celkový	dojem	tábora	byl	skvělý,	parta	dětí	spolupracovala	
a byli	nadšení.	Touto	cestou	bych	jim	chtěla	poděkovat	za	spolu-
práci	a skvělou	atmosféru.	Také	bych	chtěla	poděkovat	golfo-
vému	klubu	na	Hukvaldech	a rodičům	za	spolupráci.	Využili	jsme	
golfové	bagy	zakoupené	z tohoto	projektu.	A nakonec	i kolegyni	
Jitce	Janoškové,	za	spolupráci	a podporu.

Co napsaly děti o táboře?

Nejvíce	se	mi	líbil	skákací	hrad. Martin Schwarzbach

Nejvíce	 se	mi	 líbilo	na	golfovém	hřišti	 a na	 skákacím	hradě.	
Jáchym Jašurek

Líbilo	se	mi	patování,	skákací	hrad	a přehrada. Filip Imrišek

Nejvíce	se	mi	líbilo,	jak	jsme	šli	na	golfové	hřiště	a tam	jsme	si	
odpalovali.	Potom	se	mi	líbil	skákací	hrad	a v něm	veliká	klou-
začka.	Když	 jsme	měli	 odpolední	klid,	mohli	 jsme	odpočívat	
v družině	a tam	jsem	si	oblíbila	hru	se	Šmoulama,	ale	úplně	ze	
všeho	nejlepší	bylo,	že	 jsem	si	našla	novou	kamarádku	Emu.	
Nelíbilo	se	mi,	když	pršelo. Valérie Čamková.

Golfový	 tábor	 se	mi	moc	 líbil.	Základnu	 jsme	měli	 u  školy,	
škoda,	že	nebylo	už	hotové	nové	hřiště,	to	by	byla	paráda,	ale	
hráli	jsme	na	trávě	u školy.	Líbily	se	mi	výlety	na	golfové	hřiště,	
výlet	na	přehradu	a koupání	v ní,	skákací	hrad	a den	v maskách.	
Potkala	 jsem	nové	kamarády	a příští	 rok	bych	chtěla	 jít	zase. 
Ema Jašková
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Líbil	se	mi	skákací	hrad,	jak	jsem	myl	míčky	na	golfovém	hřišti,	
hra	na	schovávanou,	hry	v družině	a běh	do	vody	na	přehradě.	
Nejlepší	bylo	cákání	a masky.	Byl	jsem	Spiderman.	Vladan Pustka

Líbilo	se	mi,	že	jsme	odpalovali	na	golfovém	hřišti	míčky	a že	jsme	
skákali	na	skákacím	hradě,	taky	plavání	na	přehradě	a masky.	
Ondřej Pavlas

Líbilo	se	mi,	jak	jsme	odpalovali	na	golfovém	hřišti.	Dan Čamek

Líbilo	 se	 mi	 na	 golfovém	 hřišti	 a  že	 jsme	 měli	 svůj	 tým	
„BACHŮRCI“.	Kryštof Matula

Líbil	se	mi	skákací	hrad,	plavání	a turistika.	Nelíbilo	se	mi,	jak	
jsme	šli	v dešti.	Jakub Olbert

Líbil	se	mi	skákací	hrad	a cesta	na	přehradu.	Arnošt Kočica

Tento	tábor	byl	úplně	bez	chybičky.	Radek Marejka

Líbil	se	mi	skákací	hrad.	Viktor Marejka

Napsala Marcela Jašková

Příměstský výtvarný tábor  – Bronislava Havlová, Ivana 
Zdarsová

V týdnu	od	27.	do	31.	7.	2020	probíhal	v hukvaldské	škole	
výtvarný	 tábor	s názvem	,,Příroda	a  já“.	Pod	vedením	Broni-
slavy	Havlové	a Ivany	Zdarsové	si	20	dětí	vyzkoušelo	nejrůznější	
výtvarné	techniky.	Táborníci	například	vyráběli	z rostlin	barvy,	

keramické	obrázky,	 z  lisova-
ných	 květin	 tvořili	 písmena,	
kameny	 proměnili	 v  obráz-
ková	 těžítka,	 z  nasušených	
bylin	voňavý	dárek.	Děti	si	také	
vyrobily	 linorytová	 razítka,	
originální	 trička,	obrázky	na	
překližku.	Dokonce	součásti	
náplně	 tábora	byla	 i  aktivita	
firmy	 MEDICA	 zdravotní	
péče,	s.r.o.	z Třince.	Teoreticky	
i prakticky	se	děti	seznámily	
s fyzickými	problémy	a pocity	
starých	lidí	při	pohybu	a vidění.		
Vyrobily	 i  spoustu	 přáníček	
pro	 pacienty	 v  nemocnici.	
Táborníci	 odcházeli	 domů	
nejen	se	spoustou	originálních	
výrobků,	táborovým	deníkem,	
ale	 hlavně	 se	 spokojeným	
úsměvem	na	tváři.

Napsala Ivana Zdarsová
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Příměstský tábor se zaměřením na hasičský sport 
– Markéta Máchová, Magdaléna Mlčochová

Týden	„Nejen	s požárním	sportem“

Již	třetím	rokem	je	Základní	a Mateřská	škola	Leoše	Janáčka	
součástí	projektu	„Příměstské	tábory	v Pobeskydí“,	který	probíhá	
pod	záštitou	MAS	Podbeskydí	Třanovice.	Projekt	každoročně	
nabízí	dětem	pestrou	mozaiku	aktivit,	které	vyplňují	 tři	 týdny	
letních	prázdnin.	Letos	přípravy	ztížilo	rychlé	šíření	nového	typu	
koronaviru	a celosvětová	epidemie	onemocnění	Covid-19.	Celé	
pololetí	děti	strávily	doma	na	dálkové	výuce	a všem	v hlavách	
blikaly	otázky	„A co	prázdniny?	Jaké	budou?“	Díky	uvolnění	
všech	opatření	proti	šíření	epidemie	mohly	za	zpřísněných	hygi-
enických	podmínek	příměstské	tábory	proběhnout.	Děti	i jejich	
rodiče	se	mohli	radovat.	

Letos	byly	opět	dva	týdny	
věnovány	hasičské	tématice	
a  požárnímu	 sportu.	 od	
13. do	17.	července	se	hasič-
ského	příměstského	tábora	
zúčastnilo	16	dětí	 ve	 věku	
od	6	do	12	let.	Všechny	děti	
navštěvují	místní	základní	

a mateřskou	školu,	většina	z nich	trénuje	požární	sport	v průběhu	
celého	roku	buď	v SDH	Hukvaldy	nebo	SDH	Rychaltice.		

Letos	jsme	nemohli	využívat	hřiště	za	školou,	právě	v době	
konání	našeho	turnusu	tábora	se	dokončovala	jeho	rekonstrukce	
do	podoby	víceúčelového	hřiště	s atletickým	oválem.	Trénovali	
jsme	v prostoru	u Myslivecké	chaty,	na	travnaté	ploše	„Na	koupa-
lišti“	a na	parkovišti	u vchodu	do	sálu	školy.	I tyto	prostory	nám	
poskytly	spoustu	možností	nejen	pro	trénink,	ale	také	pro	hraní	
her	a štafetové	soutěže.	Dopolední	blok	jsme	věnovali	technice	
běhu	v podobě	běžecké	abecedy,	děti	si	postupně	přidávaly	obtíž-
nější	prvky.	Zapojovaly	se	již	tradičně	hadice	v podobě	hadicových	
štafet,	soutěžilo	se	v motání	hadic,	i nehasiči	se	naučili	štafetu	
požárních	dvojic.	Pro	pravidelně	trénující	děti	to	bylo	intenzivní	
soustředění	a možnost	zdokonalit	techniky	v disciplínách	požár-
ního	 sportu	 a  vychytat	
chyby	 v  jednotlivých	
úkonech.	 V  minulém	
roce	se	nám	díky	dotaci	
MŠMT	v programu	Můj	
klub	 podařilo	 zakoupit	
překážku	 a  kladinu	 pro	
disciplínu	 60	m  jednot-
livců.	Před	táborem	jsme	
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tyto	prvky	nainstalovali	na	travnatou	plochu	v prostoru	„Koupa-
liště“.	Starší	děti	si	mohly	natrénovat	zapojování	štafetových	hadic	
typu	„RoTT“	na	přesně	vyměřené	dráze.	

Během	tábora	si	děti	vyzkoušely	střelbu	z  luku.	Měli	 jsme	
k dispozici	dvě	velikosti	luků	a slámové	terčovnice.	Děti	se	během	
tábora	osvojily	správnou	techniku	bezpečné	střelby,	většina	dětí	
držela	luk	poprvé,	ale	spousta	šípů	našla	svůj	cíl	v terčovnici	a to	
i ve	vysokých	hodnotách.

Příjemným	 zpestřením	 týdne	 byla	 ukázka	 cvičení	 se	 psy	
slečnou	Veronikou,	která	se	nám	věnovala	celé	dopoledne.	Je	
vedoucí	skupiny	Psí	umělci	a trenérka	Psí	školy.	Děti	si	mohly	
samy	vyzkoušet	základní	povely	a práci	s psem	a také	proběhnout	
stejnou	dráhu	jako	pejsci.	

Součástí	programu	tábora	byly	také	výlety	po	okolí.	Prošli	
jsme	 vrstevnicové	 cesty	 v  Palkovických	 hůrkách,	 navštívili	
Hukvaldskou	oboru	a vyplazili	se	i na	hrad.	odměnou	všem	byla	
výborná	zmrzlina	v cukrárně.

Zbyl	čas	na	fotbal,	basketbal	i akrobatické	kousky	na	tram-
políně.	opět	jsme	zkoušeli	naši	rovnováhu	na	slick-line,	zahráli	
si	„Člověče,	nezlob	se“	nebo	oblíbený	Kanystr.

Celý	týden	nám	přálo	počasí,	děti	se	během	her,	soutěží,	výletů	
i tréninku	více	poznaly,	naučily	se	pracovat	v týmu,	pomáhat	si	
navzájem	a podpořit	jeden	druhého.	Věříme,	že	společně	strávený	
týden	 nás	 všechny	 obohatil	 o  nové	 kamarádství,	 zkušenosti	
a prožitky.

Děkujeme	vedoucímu	rychaltických	skautů	za	zapůjčení	luků	
a manželům	Červenkovým	za	možnost	využít	 jejich	louku	pro	
cvičení	se	psy.

Napsala Markéta Máchová

Příměstský tábor se zaměřením na hasičský sport 2  
(Hasičátka – Liščátka)– Jan Koch, Lukáš Kazík, Dalibor 
Rojíček

Vzhledem	k červnové	situaci,	nebylo	do	poslední	chvíle	jasné,	
zda	se	bude	vůbec	nějaký	tábor	v letošním	roce	konat.	Naštěstí	
nám	štěstí	přálo	a díky	zmírnění	opatření	na	léto	se	všechny	tábory	
mohly	uskutečnit.	20.	7.	nastoupilo	na	náš	tábor	23	dětí,	a  to	
z velké	části	naši	malí	hasiči,	a tak	jsme	celý	týden	pojali	k posílení	

týmového	ducha	našich	malých	hasičů.	Menší	děti	měl	na	starosti	
náš	týmový	vedoucí	Lukáš	Kazík,	střední	pak	moje	maličkost	
a nejstarších	dětí	se	ujal	náš	profesionální	hasič	Dalibor	Rojíček.

První	den	ráno	jsme	děti	seznámily	s pravidly	bezpečnosti	
a hygieny	a dali	jim	za	úkol	vytvoření	vlajky	svého	družstva	a vymy-
šlení	bojového	pokřiku,	dále	následovala	ukázka	práce	ve	výškách	
na	laně,	vázání	uzlů	a poté	soutěž	v první	pomoci,	která	patří	do	
osnov	našich	hasičátek.	Poté	se	s nadšením	pustili	do	táborových	
her	a hadicových	soutěží,	které	nám	zakončili	první	den.	

Když	 jsme	 se	 pak	 sešli	 druhý	den,	 opět	 jsme	 se	 věnovali	
záchranářským	technikám	s lanem,	tentokrát	stoupání,	které	si	
pak	děti	vyzkoušely.

Dále	nás	navštívila	paní	veterinářka	Saša	Genčúrová	s fenkou	
bulteriéra	Bertou,	na	které	předvedla	dětem,	jak	poskytnout	první	
pomoc	u zvířat	a také	odběr	krve,	u kterého	děti	konečně	nevydaly	
ani	hlásek.	Následoval	program	her	a soutěží	družstev.

Ve	středu	nás	u myslivecké	chaty	seznámil	pan	Mirek	Bednář	
se	zásadami	a technikou	střelby	ze	vzduchovky	na	terče.	Také	
si	děti	vyzkoušely	fotbal	v nafukovacích	bublinách,	který	spíše	
připomínal	akrobacii.	Úspěch	měla	také	hra	šifrovaná,	ve	které	
bylo	potřeba	z kódů	ukrytých	na	stromech	v lese	sestavit	tajenku,	
z níž	se	všichni	dozvěděli	další	program.	odpoledne	ke	škole	
dorazila	obří	nafukovací	překážková	dráha	v podobě	hasičského	
auta,	na	které	jsme	řádili	až	do	příchodu	rodičů.

Ve	čtvrtek	jsme	co	nejdříve	vyrazili	na	bojovou	hru	do	naší	
krásné	obory,	kde	děti	musely	hledat	indicie	k poloze	ukrytého	
pokladu	hradních	strašidel,	kterým	nakonec	byla	krabice	nanuků	
v obchodě	na	Hukvaldech.	odpoledne	proběhla	oblíbená	hra	
v pojídání	donutů	na	provázku	bez	použití	rukou.	Zbytek	dne	
jsme	vyplnili	venkovními	hrami.	

Poslední	 den	 uzavírala	 návštěva	 hasičské	 zbrojnice	 na	
Hukvaldech	s vyprávěním	o historii	hasičství,	seznámení	se	se	
stávající	technikou	a tradicemi	hasičů.
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odpoledne	pak	proběhlo	vyhlášení	vítězů	disciplín	z celého	
týdne	a odměnění	všech	účastníků	medailemi	a cenami,	které	
nám	věnovali	sponzoři	a obec	Hukvaldy,	za	což	jim	tímto	děkuji.	

Věříme,	že	se	dětem	celý	tábor	líbil	stejně	jako	nám	vedoucím	
a odnesly	si	spoustu	zážitků.

Napsal Jan Koch, vedoucí mladých hasičů SDH Hukvaldy

Kdo	pracuje	s dětmi,	si	dovede	představit,	kolik	práce	dospě-
lých	se	za	každým	dnem	táborů	skrývá.	odměnou	jsou	spoko-
jené	a nadšené	děti,	které	budou	mít	v budoucnu	určitě	na	co	
vzpomínat.	

Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy,
koordinátorka příměstských táborů na Hukvaldech
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AktuAlity z obecní knihovny 
KNIHOVNA

Ačkoli	 se	 knihovna	 vrátila	 po	 prázdninách	 do	
běžného	provozu,	dovolte	mi	 ještě	malé	ohlédnutí	 za	
uplynulými	měsíci.	Po	úspěšně	ukončeném	semestru	
Virtuální	univerzity	 třetího	věku,	který	 jsme	zakončili	na	 spo-
lečném	setkání	v knihovně,	jsme	vybrali	téma	pro	nový	semestr:	
Barokní	sochařství	v Čechách.	

Pokud	by	se	našli	další	zájemci	o studium	v řadách	místních	
seniorů,	rádi	je	uvítáme	ve	čtvrtek	1.10.2020	(popř.	15.10.2020)	
od	9:00	v obecní	knihovně.	Kurzovné	na	jeden	semestr	je	300,-	
a zahrnuje	6	setkání.	

Indiáni v knihovně
I o prázdninách	ožívá	knihovna	dětským	smíchem.	V pátek	

14.8.2020	ožila	dokonce	indiánským	tvořením.	Malí	indiáni	z far-
ního	tábora	si	přišli	do	knihovny	odpočinout	po	náročném	týdnu	
a při	té	příležitosti	si	vyrobili	záložky	do	knih	s motivem	totemu	
či	orlího	pírka,	které	si	mohli	hned	 i  zalaminovat.	Po	svačince	
a pohádce	se	pak	odebrali	k divokým	peřejím	řeky	ondřejnice	
osvěžit	se	v horkém	dni.	

Poděkování
Často	nám	čtenáři	 nosí	 knihy,	 které	už	nechtějí	 ve	 svých	

knihovničkách,	popř.	knihy	z pozůstalostí	a my	 tyto	knihy	pře-
bíráme	a následně	ty	novější	a zajímavé	zařazujeme	do	knižního	
fondu,	ostatní	pak	z větší	části	umístíme	do	knihobudek,	ty	s nej-
menším	potenciálem	pak	vyvážíme	do	tříděného	odpadu.	Někdy	
se	nám	poštěstí	a nalezneme	zajímavou	zánovní	knihu	i v kniho-
budce,	tak	ji	taktéž	zařazujeme	do	fondu,	aby	se	k ní	dostalo	co	
nejvíce	našich	čtenářů.	Na	začátku	prázdnin	 jsme	však	dostali	
velký	dar	a na	tomto	místě	bych	za	něj	ráda	poděkovala.	Jedná	

se	o cca 80 knih	od	paní	Katky	Eliášové,	které	jsou	roz-
manité	žánrem	i zaměřením	(beletrie,	naučné,	dospělé	
i dětské),	ale	 rozhodně	 jsou	 to	knihy	nové	a  zánovní	

a velice	obohatily	náš	knižní	fond.	Děkujeme	za	tento	dar,	který	
už	je	zařazen	a čtenáři	si	mohou	tituly	z něj	půjčovat.	

A ještě	jedno	poděkování	mi	prosím	na	tomto	místě	dovolte.	
Ráda	bych	poděkovala	paní	Stanislavě	Fojtíkové	 za	 výpomoc	
s  chodem	knihovny	po	dobu	mé	 rodičovské	dovolené.	 Jak	 si	
jistě	čtenáři	všimli,	těžko	najít	v naší	obci	více	sečtělého	člověka	
s takovým	přehledem	o knihách	jaký	paní	Fojtíková	bezesporu	má.	
Děkuji	tedy	jménem	knihovny	i čtenářů	za	pomoc,	za	výběr	knih	
čtenářům	a za	doporučení	nových	knih,	kterých	není	nikdy	dost.	
I díky	 této	výpomoci	mohla	knihovna	 fungovat	až	na	covidová	
opatření	bez	častějších	výpadků.	

Markéta Kološová, knihovnice

Křest nové Neklanovy knihy

Petr	Benke	alias	Neklan	oslavil	v sobotu	15.8.	v hospůdce	Na	
koupališti	své	narozeniny	a zároveň	také	pokřtil	svou	již	v pořadí	
20.	knihu.	Sbírka	básniček	a jiných	„blbostí“	nese	název	Protijed.	
Na	autorském	čtení	se	podíleli	také	frýdeckomístečtí	básníci	Aňa	
Fridrichová	a Kristián	Temnorez	a píšící	pedagog	Filip	Šimeček.	
Hudební	doprovod	obstaral	Martin	Holexa	se	svým	nově	vzniklým	
uskupením	Řehole	a taktéž	svojí	autorskou	hudební	tvorbou.	Celá	
akce	se	po	skončení	oficiálního	programu	samovolně	rozvolnila	
do	improvizačního	posezení	s písničkou.	

A na	tomto	místě	přikládáme	pár	Neklanových	básní	ze	sbírky	
Protijed	(2020):

Nejlepší dovolená
„Všechny	krásy	Konopiště,	
Hluboké	či	Telče
vyváží	nám	Koupaliště!“
řekl	Hugo	Helče.

Šláp´	na	to	jak	Fittipaldi
fryčovický	pijan
a řítí	se	na	Hukvaldy
za	krásami	Svijan.

Noční směna
od	večera	v práci	pláču:
zapomněl	jsem	doma	sváču.
Nedělám	však	z toho	frašku:
naštěstí	mám	rumu	flašku.

Úraz v aquaparku
Měla	plavky	ze	dvou	dílů
a já	málo	kázně;
přiložil	jsem	ruku	k dílu,
zbaven	jsa	vší	bázně.

Její	chlap	mě	sevřel	v tlapkách
a to	dosti	rázně;
dneska	už	mám	po	rehabkách,	
čekají	mě	lázně.	

Markéta Kološová, 
knihovnice

Organizační garant:
Provozně	ekonomická	Fakulta	ČZU	v Praze

Výukový garant:
doc.	Mgr.	Martin	Pavlíček,	Ph.D.

Barokní  architektura v Čechách
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Hukvaldy a RycHaltice mají novéHo faRáře
Z Farnosti

Čas	od	času	to	potká	každou	farnost.	Zpravidla	v červnu	a čer-
venci	přichází	čas	stěhování	kněží,	které	biskup	diecéze	(v případě	
ostravsko-opavské	diecéze	Mons.	Martin	David)	může	poslat	
tam,	kde	je	právě	potřebuje.	Letos	se	to	stalo	i u nás.	P.	Dariusz	
Jedrzejski	po	šestnácti	letech	v naší	obci	dostal	od	biskupa	nový	
úkol.	od	července	se	stal	nejen	farářem	v Bílovci,	ale	taky	děkanem	
pro	oblast	od	Studénky	až	k Budišovu	nad	Budišovkou.	Má	vést	
všechny	tamní	kněze	a být	jim	oporou.

Za	šestnáct	let	se	dá	mnoho	věcí	stihnout	a působení	P.	Dari-
usze	na	Hukvaldech	to	jen	potvrzuje.	Pokud	bychom	měli	začít	
u těch	nejviditelnějších	věcí,	jsme	mu	vděční	za	generální	opravy	
našich	kostelů	a řízení	přestavby	farní	stodoly,	která	už	víc	než	
deset	let	slouží	k mezilidskému	setkávání.	Právě	hledání	příležitostí	
a prostor	k vzájemnému	potkávání	se,	můžeme	považovat	za	další	
velkou	stopu,	kterou	zde	P.	Dariusz	nechává.	Důkazem	můžou	být	
třeba	zahradní	slavnosti,	které	se	farní	zahradě	tradičně	odehrávaly	
na	konci	prázdnin	v rámci	děkování	za	úrodu.

Kvůli	stěhování	P.	Dariusze	jsme	se	na	zahradní	slavnosti	sešli	
v mimořádném	termínu	–	už	v neděli	28.	června	a celé	odpoledne	
se	neslo	v duchu	loučení	a děkování.	Vzpomínky	na	uplynulých	
šestnáct	let	si	mohl	každý	oživit	v rychaltickém	kostele,	kde	visely	
fotografie	mapující	působení	P.	Dariusze	mezi	námi.

o dva	týdny	později	–	v neděli	12.	července	nás	v kostele	kromě	
P.	Dariusze	přivítal	taky	místecký	děkan	P.	Daniel	Vícha,	který	do	
naší	 farnosti	 slavnostně	uvedl	nového	duchovního	správce.	Ze	
Spálova	na	odersku	k nám	na	Hukvaldy	přišel	P.	Zdenko	Vavro.	
Jako	jedni	z prvních	se	s ním	mohli	lépe	seznámit	vedoucí	a účast-
níci	 farního	 tábora,	za	kterými	P.	Zdenko	v dalším	týdnu	přijel	
na	návštěvu.	S dětmi	prožil	celé	odpoledne	s krásnou	mší	svatou	
uprostřed	lesa	s improvizovaným	táborovým	oltářem.

Milý	otče	Zdenko,	 těšíme	se	na	společný	čas	ve	spolupráci	
i modlitbě.

Ondřej Elbel

Foto: Dana ForiškováFoto: Ondřej Elbel
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Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka na podzim 
připravil cyklus několika mimořádných koncertů, kterými 
chce v  této složité době vyjádřit podporu umělcům a podě-
kovat svým posluchačům. FESTIVALOVÝ PODZIM nabídl 
již několik koncertů v září, včetně vystoupení legendárního 

souboru Hradišťan, který se ujal slavnostního zahájení a ote-
vření amfiteátru v hukvaldské oboře v pátek 4. 9. Okolo šesti 
set návštěvníků se tak pod širým nebem zaposlouchalo do 
jednoho z  nejlepších programů Hardišťanu: O  slunovratu. 
MHF Leoše Janáčka v  rámci Festivalového podzimu nyní 
zve také na výjimečné koncerty konané v druhé polovině lis-
topadu. Do Ostravy a okolních měst přijedou hobojista Vilém 
Veverka, klavírista Martin Kasík nebo sólista Metropolitní 
opery Adam Plachetka. Festivalový podzim je také pozván-
kou na plnohodnotný ročník MHF Leoše Janáčka, který se 
uskuteční od 27. 5. do 1. 7. 2021. 

Hradišťan	již	dávno	není	jen	klasickým	souborem	lidových	
písní	 a  tanců.	 Jeho	 výjimečnost	 spočívá	 v moderních	 styliza-
cích,	mistrovském	spojení	hudby	a tanečního	umění	a v silných	
programových	námětech.	Z  cimbálové	muziky	Hradišťan	 Jiří	
Pavlica	v průběhu	času	vytvořil	zcela	unikátní,	svébytný	a neza-
měnitelný	soubor.	o čemž	přesvědčil	plný	amfiteátr	hukvaldské	
obory.	„Těžko si představit vhodnější a  sugestivnější otevření 
generálně renovovaného amfiteátru v  hukvaldské oboře. Jeho 
proměna a modernizace prospěla jak vystupujícím umělcům, tak 
posluchačům. Pořad O slunovratu J. Pavlici a L. Košíkové provedl 
Hradišťan na vysoké profesionální úrovni a s velkým emotivním 
nasazením, které doslova zvedlo posluchače z lavic! Rekonstrukce 
amfiteátru, postupná kultivace obory ale i samotné obce Hukvaldy 
znamenají pro nás, pořadatele festivalových koncertů a předsta-
vení velkou naději do budoucích let,“	dodává	Jaromír	Javůrek,	
ředitel	MHF	Leoše	Janáčka.

POZVÁNÍ NA LISTOPADOVÉ KONCERTY FESTIVA-
LOVÉHO PODZIMU

Listopadový	cyklus	koncertů	zahájí	17.	11.	ve	Starém	Bohu-
míně,	v sále	Pod	Zeleným	dubem,	Komorní koncert hobojisty 
Viléma Veverky.	Především	Bach	a Händel	budou	znít	20.	11.	
na	tradičním	Varhanním koncertě	v ludgeřovickém	kostele	sv.	
Mikuláše.	Vedle	 varhaníka	Filipa	Šmerdy,	 vítěze	mezinárodní	
varhanní	soutěže	P.	Ebena	vystoupí	houslistka	Alžběta	Stračinová	
a absolventka	Janáčkovy	konzervatoře	v ostravě,	dnes	v Nizo-
zemsku	žijící	sopranistka	Barbora	Jirásková.	Národní	dům	ve	
Frýdku-Místku	nabídne	21.	11.	Komorní janáčkovský koncert. 
Výběr	z klavírního	díla	Leoše	Janáčka	zahraje	klavírista	Martin	
Kasík,	 který	bude	 rovněž	partnerem	slovenskému	 tenoristovi	
Ĺudovítovi	Ludhovi	ve	vrcholném	skladatelově	díle	Zápisníku	
zmizelého.	Festivalový	podzim	skutečně	velkolepě	uzavře	29. 11.	
v Evangelickém	Kristově	kostele	 v ostravě	Pěvecký koncert 

FESTIVALOVÝ PODZIM MHF LEOŠE JANÁČKA ROZEZNĚL AMFITEÁTR V HUKVALDECH 
A NYNÍ ZVE NA DALŠÍ PODZIMNÍ KONCERTY

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL LEOŠE JANÁČKA
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Molieri aneb	velcí	rivalové	Mozart	a Salieri.	Sólista	Metropo-
litní	opery	v New	Yorku	a stálý	host	Státní	opery	ve	Vídni	Adam	
Plachetka	 za	doprovodu	Czech	Ensemble	Baroque	poodkryje	
společně	s Jiřím	Vejvodou	tajemství	legendy	o vztahu	dvou	rivalů	
na	vídeňském	císařském	dvoře	W.	A.	Mozarta	a A.	Salieriho.	

Více	na:	www.mhflj.cz	

Michaela Dvořáková
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od	podzimu	loňského	roku	probíhala	v oborním	amfiteátru	
zásadní	a rozsáhlá	rekonstrukce.	Společně	s vlastníkem	objektu	
Biskupstvím	ostravsko-opavským	podpořil	 investici	do	 těchto	
oprav	 také	Moravskoslezský	 kraj	 třetinou	 z  celkové	 částky	
6,5 mil.  korun.	Zmodernizované	 zázemí	pro	účinkující,	nové	
jeviště,	orchestřiště	 i celkově	upravené	hlediště	mělo	 ještě	před	
prázdninami	přivítat	koncerty	a představení	programu	letošního	
neuskutečněného	ročníku	Mezinárodního	hudebního	 festivalu	
Leoše	Janáčka	a také	hudební	vystoupení	skupiny	Kryštof	v rámci	
jejich	Kryštof	Kempu	2020.	Ke	 slavnostní	otevření	 a  zahájení	
komorněji	pojatého	Festivalového	podzimu	došlo	v pátek	4.	září	
vystoupením	Jiřího	Pavlici	a souboru	Hradišťan	s hudebně	taneč-
ním	pásmem	o slunovratu.

Počátky	přírodního	amfiteátru	v hukvaldské	oboře	je	nutno	
spojovat	 se	 zrodem	 festivalu	 Janáčkovo	hudební	Lašsko	 (dále	
JHL),	 druhého	nejstaršího	hudebního	 festivalu	 v  tehdejším	
Československu,	který	 vznikl	na	 základě	podnětu	místeckého	
rodáka,	hudebního	spisovatele,	publicisty	a redaktora	Jaroslava	

Procházky	(1918-1992)	na	konci	40.	let	minulého	století.	První	
ročník	se	z větší	části	konal	ve	Frýdku-Místku	v roce	1948,	částečně	
na	Hukvaldech.	Těžiště	2.	a 3.	ročníku	festivalu,	organizovaného	
pod	vlivem	velmi	úspěšných	čtyřdenních	slavností	v roce	1948,	byť	
s mnohem	skromnějším	programem,	bylo	položeno	do	Janáčkova	
rodiště.	V prvních	letech	se	pořady	konaly	v bývalé	arcibiskupské	
zámecké	zahradě,	na	Podhradí,	před	Janáčkovou	rodnou	školou	
a na	nádvoří	hradu	Hukvaldy.	Roku	1955	pak	bylo	rozhodnuto	
o vybudování	letního	divadla	v hukvaldské	oboře.

V červnu	roku	1955	byla	provedena	akustická	zkouška,	která	
měla	potvrdit	správnost	vybraného	místa.	Na	tuto	událost	vzpo-
mínal	při	své	návštěvě	na	Hukvaldech	u příležitosti	výstavy	svých	
obrazů	krajinomaleb	a květinových	zátiší	v roce	2005	ostravský	
opěrní	pěvec	Lubomír	Procházka	 (1922-2012).	Své	povídání	
tehdy	prokládal	zpěvem,	při	kterém	se	sám	doprovázel	na	piáno.	
Vzpomínal	především,	 jak	v polovině	50.	 let	spolu	s dirigentem	
Rudolfem	Vašatou	(1911-1982),	který	byl	v té	době	šéfem	opery	
státního	divadla	 v ostravě	a  režisérem	a  tehdejším	 ředitelem	
stejné	instituce	Iljou	Hylasem	(1922-1987),	vybírali	v hukvaldské	

Amfiteátr v hukvAldské oboře
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oboře	to	nejlepší	místo	pro	stavbu	amfiteátru.	Lubomír	Procházka	
tehdy	procházel	úžlabinou	pod	oborní	cestou	směrem	k Hubertce	
a zpíval,	ostatní	dva	pánové	poslouchali,	kde	zpěv	nejlépe	akus-
ticky	 zní	 a podle	 toho	pak	určili	místo	pro	 stavbu	budoucího	
letního	divadla.	Nejdříve	došlo	k úpravě	 terénu	a k vybudování	
provizorního	dřevěného	 jeviště,	němž	se	několik	po	 let	konaly	
koncerty	a divadelní	představení	místního	ochotnického	divadla	
a akce	v  rámci	 JHL	 -	koncerty	pěveckých	sborů	a  také,	pokud	
tomu	dovolilo	počasí,	operní	představení.	Pan	Procházka	 také	
vzpomínal,	že	na	pódiu	zpíval	Jeníka	v prvém	provedení	Prodané	
nevěsty.	Tato	naše	národní	opera	z pera	Bedřicha	Smetany	se	na	
prknech	hukvaldského	amfiteátru	hrála	hned	několikrát,	obyčejně	
doprovázena	deštěm	–	obecní	kronikářka	paní	Karla	Klečková	
vzpomněla	na	 inscenaci,	která	byla	uvedena	v  roce	1960,	kdy	
postava	Kecala	zpívala	pod	deštníkem.

Záznam	v obecní	 kronice	 z  roku	1957	 se	 zmiňuje	 o  tom,	
že	v  rámci	10.	 ročníku	 JHL	sehráli	6.	 července	v oboře	místní	
ochotníci	hru	 Jaroslava	Vrchlického	Noc	na	Karlštejně.	Také	
zde	proběhl	koncert	pěveckých	sborů.	V roce	následujícím	byly	
provedeny	úpravy	prostoru	v hodnotě	5000	Kčs	a bylo	pořízeno	
osvětlení	jeviště	v hodnotě	3000	Kčs.	Roku	1959	byla	v amfiteátru	
sehrána	Janáčkova	opera	Příhody	lišky	Bystroušky	herci	a pěvci	
Slezského	divadla	Zdeňka	Nejedného	v opavě,	u jejíž	příležitosti	
byl	nedaleko	odhalen	pomník	Lišky	Bystroušky.	Místní	ochotníci	
ve	stejném	roce	nastudovali	a v amfiteátru	uvedli	hru	Julia	Zeyera	

Radúz	a Mahulena.	Pozoruhodná	byla	Dvořákova	opera	Rusalka	
uvedená	v roce	dalším	(1961),	kdy	při	večerním	představení	sku-
tečně	vyšel	Měsíc	a umocnil	tak	zážitek	při	poslechu	árie	Měsíčku	
na	nebi	hlubokém.	V  letech	následujících	mohli	účastníci	 festi-
valu	shlédnout	mnoho	dalších	operních	představení,	některá	se	
dokonce	opakovala.	Účinkovali	zde	sólisté	ostravské,	olomoucké	
a opavské	opery	i umělci	Národního	divadla	Praha.	

V polovině	60.	let	minulého	století	se	začalo	uvažovat	o zbu-
dování	 lepšího	amfiteátru.	V  roce	1965	pak	byla	vypracována	
scénografickým	ústavem	v Praze	 investiční	 studie	přírodního	
letního	divadla	na	Hukvaldech	pro	odbor	školství	a kultury	oNV	
ve	Frýdku-Místku.	K realizaci	však	bohužel	nedošlo	pro	nedostatek	
finančních	prostředků	a  stávající	dřevěné	hlediště	bylo	později	
alespoň	nahrazeno	sypaným.

Podstatnou	úpravou	prošel	amfiteátr	v  roce	1973,	kdy	bylo	
upraveno	 orchestřiště,	 postavena	 betonová	 zídka	 okolo	 něj	
a původně	dřevěné	lavice	v hledišti	byly	nahrazeny	zabetonovanými	
konzolami	se	snímatelnými	dřevěnými	sedačkami.	Za	 jevištěm	
pak	byly	postaveny	toalety.	okolo	cesty	počínající	u oborní	brány	
až	k divadlu	byly	 instalovány	 lavičky.	o pět	 let	později,	 v  roce	
1978,	došlo	k vybetonování	orchestřiště.	o úpravu	celého	pro-
storu	(sekání	trávy	v hledišti)	se	po	dlouhá	léta	staral	předseda	
hukvaldské	osvětové	besedy	Bohumír	Volný.	Při	akcích	konaných	
v amfiteátru	vypomáhali	členové	školské	a kulturní	komise	Míst-
ního	národního	výboru,	zajišťovali	dovoz	a instalaci	laviček	před	
každou	akcí	v rámci	festivalu	a pomáhali	při	prodeji	vstupenek.

Na	 jevišti	hukvaldského	amfiteátru	 se	ale	konaly	 i mnohé	
koncerty	mimo	Janáčkovo	hudební	Lašsko.	Proběhl	zde	například	
koncert	Marie	Rottrové,	který	ještě	před	zahájením	postihla	silná	
bouřka.	Členové	školské	a kulturní	komise	se	ujali	odstraňování	
vody	z jeviště,	aby	mohla	bezpečně	fungovat	aparatura	a zpěvačka	
mohla	koncert	odzpívat.	Kromě	toho	zde	vystupovala	Věra	Špina-
rová,	Pavel	Novák,	ostravské	Buřinky	a další.	

pokračování na straně 30 ...
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Roku	1994,	 tedy	 v  roce	 140.	 výročí	 narození	 hudebního	
skladatele	Leoše	Janáčka,	byla	k divadlu	zřízena	nová	kabelová	
přípojka.	V tomto	roce	Janáčkovo	hudební	Lašsko	nahradil	Mezi-
národní	hudební	festival	Janáčkovy	Hukvaldy,	nad	kterým	převzal	
záštitu	tehdejší	předseda	vlády	Václav	Klaus	s manželkou	Lívií.	
orchestřiště	bylo	opraveno	v nákladu	50	tisíc	Kč	ještě	v roce	1997.	
V průběhu	let	se	v amfiteátru	uskutečnilo	i mnoho	akcí	mimo	tento	
festival,	například	festival	Lively	Fox,	dva	ročníky	gastrofestivalu	
Jak	 šmakuje	moravskoslezsko?,	během	nichž	 zde	vystupovaly	
známé	české	kapely	Kryštof	a Buty.	Zmíněný	Kryštof	 zde	pak	
v letech	2014,	2016,	2018	uspořádal	svými	fanoušky	velmi	oblíbený	
Kryštof	Kemp.	Festival	Janáčkovy	Hukvaldy	se	za	24	let	své	exis-
tence	jednoznačně	zapsal	do	povědomí	nejen	moravsko-slezského	
hudebního	publika	a od	roku	2018,	tedy	od	roku	90.	výročí	úmrtí	
skladatele,	 je	 sloučen	 spolu	 s ostravským	Janáčkovým	májem	
pod	jedno	těleso	–	Mezinárodní	hudební	festival	Leoše	Janáčka	
a hukvaldský	amfiteátr	 je	 jeho	stále	vyhledávaným	a oblíbeným	
místem	pro	mnohá	hudební	o divadelní	představení.	

Nyní,	po	důstojné	opravě	celého	prostoru	 jeho	vlastníkem	
Biskupstvím	ostravsko-opavským,	kdy	pod	pódiem	vzniklo	i tolik	
let	potřebné	zázemí	pro	účinkující,	které	se	dosud	řešilo	za	pomoci	
stanů,	a po	nucené	koronavirové	pauze	festivalu,	se	může	génius	
loci	a génius	Janáčkovy	hudby	zase	ukázat	v celé	své	kráse.

Podle	podkladů	získaných	od	obecní	kronikářky 
paní	Karly	Klečkové	a dle	dostupné	literatury	 
zpracovala	Michaela Hrčková, kronikářka

... dokončení ze strany 27
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Starší přípravka kategorie U10 tJ Sokol HUkvaldy zaHáJila přípravU na 
fotbalovoU SezonU 2020 – 2021

fOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA

od	úterý	18.	do	pátku	21.	srpna	2020	nabírala	naše	U10	formu	
na	domácím	fotbalovém	soustředění	pod	vedením	trenérů	Jiřího	
Matuly	a Víta	Lanči.	Mladí	fotbalisté	se	sešli	v úterý	dopoledne	
v devět	hodin	a hned	v deset	absolvovali	první	tréninkovou	jed-
notku.	Po	ní	následoval	oběd,	který	pro	nás	již	tradičně	připravovali	
v  restauraci	U Námořníka,	kde	klukům	moc	chutnalo.	Druhou	
tréninkovou	 jednotku	 jsme	absolvovali	od	dvou	do	čtyř	hodin	
odpoledne.	Tímto	způsobem	jsme	trénovali	až	do	čtvrtku.	V prů-
běhu	soustředění	jsme	se	zaměřili	na	fyzickou	kondici	s míčem,	
přihrávku	a vyzkoušeli	jsme	si	i herní	cvičení.		V pátek	jsme	odehráli	
přátelské	utkání	ve	Fryčovicích,	kde	měli	soustředění	hráči	U10	
MFK	Frýdek	–	Místek.	V tomto	utkání	nám	nešlo	o výsledek,	ale	
o předvedenou	hru,	v níž	si	kluci	vyzkoušeli	hru	na	větší	rozměry	
hřiště	a nové	rozestavení	5+1,	s nímž	se	budou	setkávat	v mis-
trovských	zápasech.	Po	soustředění	 jsme	začali	 s pravidelným	

trénováním	vždy	třikrát	týdně.	Letošní	soustředění	jsme	nemohli	
kvůli	rekonstrukci	hlavní	hrací	plochy	absolvovat	na	travnatém	
hřišti.	Pro	účely	tréninků	jsme	proto	využili	krásné	nové	školní	
hřiště	a tělocvičnu	Základní	a mateřské	školy	Leoše	Janáčka	na	
Hukvaldech.	V pátek	jsme	soustředění	zakončili	opékáním	špe-
káčků	v areálu	Hospůdky	na	Koupališti	za	účasti	dětí	a  rodičů.	
Špekáčky	nám	věnovala	firma	Řeznictví	H+H z Hladkých	Životic,	
zbytek	občerstvení	 zajistili	 rodiče.	Klukům	se	na	 soustředění	
moc	líbilo	a na	novou	fotbalovou	sezonu	se	moc	těší.	Velké	díky	
za	pomoc	při	zajištění	soustředění	patří	vedení	obce	Hukvaldy,	
vedení	ZŠ	a MŠ	Leoše	Janáčka	na	Hukvaldech,	manželům	Eliá-
šovým	z Restaurantu	a penzionu	U Námořníka,	firmě	Řeznictví	
H+H a provozovatelům	Hospůdky	na	Koupališti.	

Jiří Matula, trenér přípravky

SDH HUKVALDY
HASIČI

HASIČÁTKA-LIŠČÁTKA

I přes	nepříznivou	situaci	s karanténou	a všemi	opatřeními	
proti	 šíření	 coronaviru	CoVID-19,	vzala	 letošní	 sezóna	za	 své	
a donutila	nás	plánovat	veškerou	činnost	ze	dne	na	den.

S uvolněním	začátkem	června	 jsme	opět	mohli	 vytáhnout	
hadice,	mašinu	a začít	 trénovat,	 i když	nebylo	 jasné,	zda	vůbec	

nějaká	soutěž	bude.	V sobotu	21.	6.	jsme	se	přece	jen	dočkali	a i přes	
deštivé	počasí	se	vrhli	do	klání	v požárním	útoku	v Rychalticích.	
Další	víkend	nám	už	přálo	počasí	a na	soutěži	na	Morávce,	kde	
jsme	si	kromě	slunce	a krásného	okolí	užívali	i zasloužené	krásné	
2. místo.	Protože	hned	po	této	soutěži	byly	opět	zrušeny	veřejné	akce	
a tedy	i soutěže	mladých	hasičů,	vyrazili	jsme	1.	7.	místo	tréninku	
s dětmi	a jejich	rodiči	zaplavat	si	na	Větřkovickou	přehradu.	
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od	20.	do	24.	7.	jsme	pro	ZŠ	Hukvaldy	zorganizovali	příměst-
ský	hasičský	tábor,	kterého	se	zúčastnilo	23	dětí.	V průběhu	celého	
týdne	na	ně	čekaly	hry,	soutěže,	bojovky	a výlety.

od	31.	7.	do	2.	8.	proběhl	již	tradiční	kemp,	kterého	se	účast-
nily	děti	se	svými	rodiči.	Letos	jsme	však	oproti	minulým	ročníkům	
zůstali	 z bezpečnostních	důvodů	na	Hukvaldech	u myslivecké	
chaty.

To	vedlo	k velké	účasti	a spoustě	zábavy.	V pátek	odpoledne	
děti	začaly	plnit	disciplíny,	za	které	získávaly	body	do	celkového	
hodnocení,	od	lezení	po	laně	až	po	tanec.	V sobotu	pak	vypuknul	
hlavní	závod,	který	vedl	po	souši,	po	vodě	i blátem.	Kromě	dětí	
se	zúčastnili	i rodiče	a všichni	zde	bojovali	do	krve	o titul	Železný	
hasič	z Hukvald	2020.

Srpen	pak	uzavřel	společný	trénink	s SDH	Petřvald,	které	zaví-
talo	k nám	na	Hukvaldy	na	dva	dny	v rámci	jejich	tábora,	s dětmi	
a jejich	vedoucími	jsme	si	užili	spoustu	legrace.

A protože	se	nám	podařilo	získat	grant	z Moravskoslezského	
kraje,	tak	od	září	budou	probíhat	kurzy	a akce	pro	naše	malé	hasiče,	
ale	o tom	už	v příštím	občasníku.

Jan Koch
vedoucí Liščátek
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SDH RYCHALTICE

Memoriál Filipa Juříka

V sobotu	20.	června	se	na	hřišti	u bytovky	v Rychalticích	konal	
již	4.	ročník	Memoriálu	Filipa	Juříka.	V této	soutěži	se	v požárním	
útoku	utkávají	mladí	hasiči	od	kategorií	mini	až	po	dorostence	
a soutěží	se	dle	pravidel	MSL	MH.	Počasí	nám	tentokrát	nepřálo,	
takže	celé	odpoledne	se	střídaly	kapky	deště	s proudem	mířeným	
na	terč.	Zázemí	pro	soutěž	bylo	pod	stany	a stejně	tak	lavičky,	na	
kterých	seděli	diváci,	ale	stejně	odcházela	většina	účastníků	slušně	
promočená.	Nicméně	naši	dorostenci	nelenili	a na	vzniklé	bahnité	
břečce	stihli	uspořádat	během	úklidu	po	akci	závody	ve	skluzu.

Výsledky soutěže:

Kategorie Mini:

1.	místo:	 Rychaltice

2.	místo:		 Malenovice

Kategorie Mladší žáci:

1.	místo:	 Malenovice	A

2.	místo:	 Bruzovice

3.	místo:	 Malenovice	B

Kategorie Starší žáci:

1.	místo:	 Hájov	A

2.	místo:	 Hájov	B

3.	místo:	 Nýdek

Kategorie Dorost:

1.	místo:	 Nýdek

2.	místo:	 Vyšní	Lhoty	A

3.	místo:	 Řepiště

Soustředění mladých hasičů v Brumově-Bylnici

Tak	jako	loni	i letos	jsme	na	konci	školního	roku	uspořádali	
hasičské	soustředění		pro	děti	a jejich	rodiče.

Přípravy	nás	vedoucích	začaly	už	dříve,	abychom	vymysleli	
program	pro	všechny	věkové	kategorie	a všem	se	na	3	denním	
výletě	v Brumově	-	Bylnici	líbilo.

V pátek	26.	června	jsme	postupně	přijeli	do	městské	ubytovny,	
kde	jsme	se	rozdělili	do	čtyř	družstev.	Jejich	názvy	byly	stejně	ori-
ginální	jako	ty	loňské	a hned	po	večeři	se	Závodní	krůty,	Nářez,	
Rychlíci	a Golden	team	utkali	na	nedalekém	koupališti	v 1.	sou-
těžní	disciplíně.	Po	ugrilování	masa	a špekáčku	jsme	šli	do	hajan,	
protože	nás	čekala	náročná	sobota.

S úsměvem	a písní:	„Vstávej	semínko	holala!“	jsme	se	vrhli	
na	rozcvičku.	Ta	nám	dávala	po	ránu	zabrat,	ale	protáhla	nás		
dost	na	to,	abychom	měli	síly	na	další	hasičské	soupeření	mezi	
týmy.	Dopoledne	jsme	stihli	další	dva	soutěžní	bloky,	a protože	
nám	počasí	přálo,	 využili	 jsme	koupaliště	 a dováděli	 ve	 vodě	
i na	toboganu.

Po	obědě	nás	čekal	odpočinek	a v něm	jsme	využili	klid	a učili	
se	poznávat	hasičské	značky,	protože	večer	nás	vedoucí	zkoušeli	
a kdo	neuměl,	dostal	trestný	bod.	A protože	pořadí	družstev	bylo	
těsné,	všichni	jsme	se	snažili	být	co	nejlepší.

odpoledne	nás	skřítek	Celestýn,	který	pochází	z Brumova,	
poslal	na	čtyři	okruhy	městem	a museli	jsme	plnit	úkoly,	které	nám	
zadal.	Při	návratu	jsme	dali	všichni	hlavy	dohromady	a ze	všech	
indicií	co	jsme	měli,	jsme	se	vydali	po	stopách	hledaní	pokladu.	
A našli	jsme!!	Všichni	jsme	za	odměnu	od	Celestýna	dostali	nové	
hasičské	čepice	s naším	logem!	To	byla	radost!

Po	horkém	dni	jsme	rádi	využili	služeb	bazénu	a večer	jsme	po	
dni	plném	zážitků	opět	sedli	ke	grilu	a při	kytaře	jsme	si	i zazpívali.

S nedělním	ránem	přišla	opět	rozcvička	a po	snídani	jsme	si	
dali	závěrečnou	disciplínu	motání	hadic	na	čas.	A bylo	jasno,	už	
v názvu	to	měli,	vyhráli	Rychlíci.

Rozdaly	se	medaile	a místo	výletu	na	hrad	jsme	ještě	naposledy	
zašli	na	koupaliště	odkud	 jsme	se	postupně	vraceli	 s úsměvem	
domů.

Uteklo	to	moc	rychle,	ale	ten	rok	uteče	zase	a už	se	všichni	
těšíme	na	příští	rok,	až	se	utkáme	v Brumově	na	dalším	ročníku	
hasičského	soustředění.

Markéta Kološová
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VATRA 

SDH Rychaltice 

na Vrchách 

sobota 24. 10. 2020 
v 19:00 hod 

SDH Rychaltice vás srdečně 
zve na 13. ročník akce 

Obcerstvení zajišteno ˇ ˇ 
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Tábory TrojlísTku 2020
SKAUTI

I  přes	 všechny	překážky	 se	Trojlístku	podařilo	uspořádat	
opět	dva	letní	tábory	–	první	stanový	na	Prostějovsku,	druhý	na	
Hukvaldech.	Přinášíme	krátký	pohled	na	obě	akce.

Farní tábor tentokrát na Prostějovsku ve stínu pyramid

Kdo	se	vypraví	na	stanový	tábor,	ten	se	díky	tomu	dostane	i na	
místa,	kam	by	se	jinak	zřejmě	nepodíval.	Stejně	tak	jsme	na	tom	
byli	letos	my.	Když	jsme	v zimě	na	mapě	hledali	vlakovou	zastávku	
Šubířov,	poblíž	které	jsme	měli	tábořit,	zjistili	jsme,	že	nikdo	z nás	
vedoucích	končiny	na	pomezí	olomouckého	a Pardubického	kraje	
nezná.	To	ale	nebylo	vůbec	na	škodu,	protože	jsme	alespoň	krásná	
zákoutí	jednoho	údolí	objevovali	se	stejnou	zvědavostí	jako	děti.	
Když	 jsme	 tedy	po	všech	 jarních	nejistotách	ohledně	pořádání	
dětských	táborů	v polovině	července	opravdu	vyrazili,	našli	jsme	
poblíž	obce	Kladky	klidné	údolí	s pěkným	lesem,	který	jakoby	pro	
naše	hry	přímo	vyrostl.	

Táborový	příběh	nás	letos	odvál	do	starověkého	Egypta,	kde	
jsme	se	ocitli	u faraona	na	původně	přátelské	návštěvě,	která	se	
ale	záhy	proměnila	v noční	můru.	Dozvěděli	jsme	se,	že	musíme	
stavět	pyramidu.	Taková	změna	plánů	jednoho	nepotěší,	veškeré	
odbojové	vyhlídky	se	ale	ukázaly	jako	naivní.	Nezbývalo	než	před	
faraonem	předstírat	velké	nadšení	ze	stavby	jeho	hrobky,	potají	
jsme	ale	spřádali	plány	na	útěk.	Pomohla	nám	Hatšepsovet	znalá	
zákulisí	 faraonova	paláce	 a  dovedla	nás	 k  tajemné	pyramidě	
s šifrou,	která	nám	nakonec	napověděla	–	jak	faraonovy	dozorce	
přemoct	a dostat	se	z Egypta.

Kromě	těchto	dobrodružství	ale	byl	naštěstí	čas	i na	obvyklé	
radosti	táborového	života.	Fotbalové	zápasy	na	louce	s krásnými	
výhledy	na	okolní	kopce,	práce	se	dřevem	na	tisíc	způsobů,	chleba	
s marmeládou,	nástupy	se	státní	vlajkou	na	stožáru,	noční	pozo-
rování	komety	nebo	polední	klid	ve	stínu	pod	stromy.	V druhé	
polovině	 tábora	za	námi	přijel	 taky	náš	nový	 farář	–	P.	Zdenko	
Vavro,	kterého	jsme	provedli	celým	tábořištěm	a v našem	táboro-

vém	lese	pak	spolu	s ním	
prožili	mši	mezi	 stromy.	
Kouzlo	 táborů	 spočívá	
taky	v okamžicích,	kdy	si	
trošku	 ubíráme	 úroveň	
pohodlí	 a  doma	 je	 nám	
pak	třeba	o něco	vzácnější.	
Až	 na	Hukvaldech	 totiž	
člověku	 dojde,	 že	 večer	
nemusí	 chystat	 rozpis	
nočních	hlídek	 a  cestou	
do	jídelny	nemusí	na	roz-
bahněném	terénu	opatrně	
vážit	každý	krok.	

Závěrem	chci	poděko-
vat	 celému	 týmu	vedou-
cích	jak	za	skvělý	přístup	
k  dětem,	 kterých	 jsme	
letos	měli	27	–	tak	za	zvládnutí	táborového	provozu.	Díky	tomu	
jsme	také	mohli	zvládnout	kontrolu	hygienické	stanice.	Děkujeme	
taky	rodičům	za	důvěru,	kterou	do	nás	vkládají.

Ondřej Elbel

Indiánský tábor 

V pondělí	11.8.	začal	pro	předškoláky	a žáky	první	třídy	Indi-
ánský	farní	tábor.	Účastnilo	se	jej	25	dětí	a jeho	vedení	si	vzaly	na	
starost	Martina	Rašková	a Markéta	Kološová.	Děti	se	hned	první	
den	tábora	proměnily	na	kmeny	Šošonů,	Dakotů,	Apačů	a Čejenů	
a zahájily	tábor	v teepee	na	farní	zahradě,	kam	jim	přišel	požehnat	
i náš	nový	pan	farář.	Jeho	podobenství	o tom,	jak	je	každý	malý	
šroubeček	součástí	většího	celku	a je	stejně	důležitý	jako	všichni	
ostatní,	nás	provázelo	po	celý	tábor.	
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Tábor březí 2020

I letos	se	vydali	kluci	a holky	z Hukvald	společně	se	šlapanic-
kými	skauty	na	 tábor.	Kvůli	probíhající	 covid	situaci	nebylo	do	
poslední	chvíle	 jasné,	zda	bude	 tábor	vládou	povolen,	nicméně	
přípravy	běžely	podle	plánu	celé	jaro,	včetně	domlouvání	nového	

tábořiště	 v  Březí	 nad	
oslavou	 na	Vysočině.	
Na	 prázdnou	 louku,	
krásně	ohraničenou	říč-
kou	a  lesy,	 jsme	přijeli	
na	konci	června	(27.6.).	
Kamion	 s  táborovým	
vybavením	 se	bohužel	
na	 louku	promáčenou	
po	červnových	deštích	
nedostal, 	 takže	 nás	

čekal	přesun	cca	250	tyčí	na	týpí	a asi	180	dílů	podsad	a dalšího	
vybavení	vlastními	silami	nějakých	150	m z cesty	na	louku.	

Ve	středu	se	přidali	skauti	a skautky	se	splněnou	tábornickou	
zkouškou,	aby	si	postavili	svá	týpí	a v nich	postele	a další	vychy-
távky.	Zároveň	se	také	i podíleli	na	stavbě	tábora	a zásobě	dřeva.	

Během	týdne	zde	vyrostl	tábor	čítající	17	týpí,	31	podsadových	
stanů,	3	hangáry,	z  toho	jeden	jako	kuchyně	a dva	 jako	jídelny.		
Když	k tomu	připočteme	latríny,	most	přes	říčku,	sprchu,	umý-
várky,	jámy,	hrnkovník,	ešusovník,	sušárny	a hospodářský	stan,	
vyrostlo	tu	takové	malé	městečko.	

V sobotu	4.7.	pak	přijela	vlčata	a světlušky	zabydlet	podsady	
a  hned	 večer	 začala	 úvodní	 scénkou	 celotáborová	 hra,	 letos	
v duchu	Harryho	Pottera.	Děj	jsme	zasadili	před	narození	Harryho.	 

A co	nás	na	táboře	čekalo?	Barvení	triček,	spousta	her	a sou-
těží	mezi	 jednotlivými	indiánskými	družstvy,	ale	také	indiánské	
písničky,	 výlety	po	okolí,	 přespávání	 v  teepee	 a  vodní	hrátky	
v ondřejnici.	Stihli	jsme	navštívit	oboru	i hrad	a dokonce	místní	
obecní	knihovnu.	Počasí	nám	přálo	a za	celý	 týden	nám	vůbec	
nepršelo,	 jen	nás	 trochu	potrápilo	úmorné	horko.	To	 jsme	ale	
zaháněli	v příjemném	chládku	společenského	centra,	kde	jsme	se	
občerstvovali,	ale	také	vyráběli,	tvořili,	hráli	a zpívali.	

Pokud	by	vás	zajímalo	čím	se	takoví	malí	indiáni	živí,	pak	vězte,	
že	nepohrdnou	řízkem,	špagetami	ale	ani	krupičnou	kaší.	A roz-
hodně	 je	neurazíte	ani	dobře	propečeným	špekáčkem,	 jak	 jsme	
si	ověřili	ve	čtvrtek	na	společném	opékání	s rodiči.	Všichni	malí	
indiáni	byli	úžasní	a stateční	a domů	odcházeli	bohatší	o spoustu	
zážitků,	nové	kamarády,	dřevěné	medaile	a drobné	odměny.	Za	
skvělou	spolupráci	děkujeme	panu	 faráři	a  také	 rodičům,	kteří	
nás	zásobovali	 výbornými	bábovkami	a buchtami.	A  speciální	
poděkování	patří	také	mladým	instruktorům	za	neúnavnou	pomoc	
s organizací	v průběhu	tábora.	

Markéta Kološová
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Studenti	byli	Moudrým	kloboukem	rozřazeni	do	čtyř	kolejí	(Nebel-
vír,	Zmijozel,	Havraspár	a Mrzimor),	profesoři	se	následně	studen-
tům	představili	vč.	předmětu,	který	vyučují.	Druhý	den	následovala	
návštěva	Příčné	ulice,	kde	si	nakoupili	potřebné	vybavení	k výuce	
(kotlík	a hůlku),	a ušili	si	hábit.	Další	etapy	se	odvíjely	v duchu	
příběhů	z Bradavic,	namátkou	bitva	o dračí	vejce,	příprava	lektvaru	
neviditelnosti,	získání	drahocenné	mandragory	do	lektvarů,	boje	
o totem,	obstarání	vzácné	houby	pro	profesorku	Prýtovou,	pro-
plétání	se	mezi	pavučinami	pavouka	Aragoga,	cesta	přes	tekuté	
písky,	vaření	máslového	ležáku	nebo	turnaj	ve	famfrpálu.	Vše	bylo	
zakončeno	závěrečnou	etapou,	ve	které	studenti	Bradavic	plnili	
nelehký	úkol:	zjistit,	kdo	z členů	Fénixova	řádu	je	zrádce.	

To	se	povedlo,	a tak	nakonec	dokázali	svést	i bitvu	se	smrtijedy	
a zachránit	Harryho	Pottera.	Následovalo	vyhodnocení	školního	
poháru	(vítězem	se	stali	studenti	z Havraspáru)	a večerní	hostina.

V poledním	klidu	otevíral	obchod	v Prasinkách	a také	sovy	při-
nášely	několik	málo	dopisů.	Byl	to	také	většinou	čas	na	prefektské	

souboje	(každý	den	mohl	být	v každé	koleji	jiný	prefekt).	A studenti	
si	mohli	počíst	v Denním	věštci,	který	přicházel	zároveň	s poštou.	

Děj	 celotáborové	hry	byl	prošpikován	 různými	 scénkami:	
hrůzným	nálezem	v močálu,	Halloweenem	spojeným	se	stezkou	
odvahy,	bradavickými	Vánocemi,	napadením	bradavické	školy	
zákeřnými	smrtijedy	a  jejich	pronásledování	 staršími	 studenty	
a večerním	plesem.

Večery	se	nesly	v duchu	hraní	a zpívání	u ohně,	střídané	spor-
tovním	programem	(baseball,	fotbálek,	kanystr,	běh,	diskball).	

Na	konci	 tábora	si	všichni	mohli	vyzkoušet	bubnování	pod	
vedením	profíka	a také	přípravu	jídla	-	většina	grilovala,	někteří	
se	pustili	do	Setonova	hrnce.

Co	se	týká	počasí,	 teploty	byly	oproti	 loňským	létům	mírně	
nižší,	občas	nějaký	deštík,	jednou	dokonce	přišla	i vichřice,	koupali	
jsme	se	asi	třikrát	v rybníce,	zato	dvakrát	v aquaparku	ve	Žďáru.	
Tam	 jsme	byli	 jednou	na	celodenní	 výpravě,	 jednou	 jsme	 také	
navštívili	pěkný	zámeček	ve	Slatiňanech	a Chrudim.

V sobotu	18.7.	táborové	městečko	začalo	mizet	před	očima.	
Vedoucí,	 skauti	a  skautky	 tábor	 rozebrali,	naložili	na	náklaďák	
a přesunuli	do	Šlapanic,	kde	jsme	všechny	věci	uskladnili.	Skoro	
všechny	plachty	byly	mokré,	takže	je	bylo	nutné	v dalších	dnech	
ještě	dosušit.

A co	říci	závěrem?	Super	akce,	perfektní	tým	vedoucích,	dobří	
mladší	účastníci,	 skvělá	celotáborovka,	pohodová	atmosféra	…	
A že	bylo	trošku	víc	deště	a bláta	než	na	jiných	táborech?	Tak	to	
nás	fakt	nemohlo	rozhodit	.	

Na	více	fotografií	se	můžete	podívat	na	webu	www.dvojka.eu.	
Rádi	mezi	sebe	přivítáme	nové	posily	do	vedení	družinek!	

Petr Červinka – Uzel
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Proběhlo tenisové Corona Family oPen 2020
TENIS

Dne	13.6.2020	proběhl	 tradiční	 tenisový	 turnaj,	 nyní	 již	
22. ročník	Family	open	2020,	tentokrát	s ohledem	na	pandemii	
C-19	s přívlastkem	"CoRoNA".	Pandemie	způsobila,	že	se	tra-
diční	turnaj	konal	o téměř	měsíc	později	než	obvykle.	Tenisovou	
sezónu	2020	jsme	zahájili	a kurty	otevřeli	až	od	25.	května	2020.

Již	asi	třetí	rok	musím	opakovat,	a je	to	až	neuvěřitelné,	jak	
nám,	počasí	na	tento	oblíbený	turnaj	opět	přálo.		Téměř	už	tradičně	
se	ohledně	počasí	opakoval	scénář	z posledních	tří	předchozích	
let.	Chladný	a deštivý	 týden	 jako	by	chystal	 teplotní	a slunečné	
překvapení	právě	na	den	konání	turnaje,	sobotu	13.6.2020.	od	
rána	a po	celý	den	modrá	obloha,	pálivé	 slunce	a  letní	 teploty	
dosahující	ve	stínu	možná	i více	jak	25	st.	celsia.		

Tradiční	Family	open	tenisový	turnaj	je	turnaj	čtyřher	rodin-
ných	příslušníků,	 či	 libovolně	 sloučených	nerodinných	dvojic	
a neprofesionálních	hráčů.	Hlavním	cílem	turnaje	je	především	si	
zasoutěžit	a pobavit	se	tenisem	s přáteli	a příznivci	tenisu.

Pandemie	 coronaviru	nám	 letos	poměrně	hodně	zkompli-
kovala	nejen	přípravu	kurtů	na	 sezónu,	ale	udělala	 také	"vítr"	
v termínech	jednotlivých	turnajů.				

Tradičně	 zahajujeme	v 10	 :00	hodin,	 a  tak	 i  jako	vloni	 se	
sešlo	celkem	20	tenistů	a vytvořilo	10	párů.	Účastníci	turnaje	byli	
rozlosováni	do	2	skupin.	V  jednotlivých	skupinách	hraje	každý	
s každým,	a první	dva	nejlepší	páry	z obou	skupin	postupují	do	
bojů	o medaile	a finálovou	účast.	

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

Pravidla byla stanovena takto:
-	hrálo	se	na	vítězných	5	gamů,	nutný	2	gamový	rozdíl
-	za	stavu	5	:	5	se	hraje	tiebreak
-	rozhoduje	počet	dosažených	bodů	-	vítězství	1,	prohra	0

-	při	shodě	bodů	rozhoduje	vzájemný	zápas	
-	jinak	poměr	vítězných	a prohraných	gamů

Jak	už	jsem	uvedl,	počasí	nám	přálo	po	celou	dobu	tvrdých	
bojů.	A sluníčko	nás	opět	nešetřilo.	My	jsme	ale	byli	i na	tuto	alter-
nativu	připraveni.	Kdo	zrovna	nehrál,	hledal	si	chládek	ať	už	pod	
slunečníky	na	lavičkách	nebo	ve	stínu	kabin	a doplňoval	potřebné	
tekutiny.	Pitný	režim	zajišťovala	bečka	kvalitního	piva	od	našeho	
podporovatele	Vítka	Lanči,	řečeného	Vajt,	za	jehož	podporu	sportu	
mu	tenisový	oddíl	vyslovuje	velké	poděkování.

Ředitelství	turnaje	také	připravilo	další	tradiční	občerstvení	
v podobě	párků,	kávy,	 čaje,	 ohnivé	 vody	a pečeného	cukroví,	
zvaných	 "šneky".	Navíc	 tento	 rok	přišel	 s  tenisty	 oslavit	 své	
50. narozeniny		také	Petr	Filipec,	který	rovněž	přinesl	plát	sma-
žených	řízečků,	kuřecích	stehýnek	a ostatního	masa	a zákusků	
včetně	ohnivé	vody,	a když	některé	z účastnic	přinesly	rovněž	své	
napečené	pochutiny,	hlady	účastníci	turnaje	ani	žízní	v průběhu	
turnaje	v žádném	případě	netrpěli.	Naopak	vládla	obava,	abychom	
to	všechno	spořádali.	Nakonec	ale	můžeme	konstatovat,	že	se	to	
povedlo	a to	k překvapení	všech	účastníků.	Inu,	kde	je	výdej,	musí	
být	i příjem.

Jsme	velice	rádi,	že	se	turnaje	účastní	také	noví	tenisté	a teni-
stky.	Novou	účastnicí	 se	 v  tomto	 roce	 stala	Alice	Stolaříková,	
která	vytvořila	dvojici	s tradičním	účastníkem	Slávkem	Uhlířem.	
Mimochodem	Slávka	známe	všichni	již	hodně	dlouho,	ale	když	
přišel	s Alicí	na	turnaj,	nikdo	jej	hned	nepoznal,	 jak	zapracoval	
na	své	postavě	a celkovém	vzhledu.	Dámám	se	musel	moc	líbit	
a sklízel	jednu	pochvalu	za	druhou.	

Dalším	novým	účastníkem	turnaje	byl	Aleš	Drlík,	který	 jak	
sám	řekl,	"chopil	jsem	se	tenisové	rakety	po	18	letech!",	vytvořil	
dvojici	s uzdraveným	navrátilcem	do	turnaje	Daliborem	Fabrige-
rem.	Je vidět,	že	Tenisový	turnaj	Family	open	stále	"táhne",	za	což	
jsme	velice	rádi	a vděční.

Po	tradičním	úvodním	focení	účastníků	turnaje	byly	poměrně	
rychle	vytvořeny	zbývající	dvojice	z  volných	 tenistek	a  tenistů.		
Po provedeném	losování	se	vytvořily	dvě	herní	skupiny.

Rozlosován í ve skupinách:

Skupina A:
1.					Alice	Stolaříková	a Slávek	Uhlíř
2.					Bára	Pavlíková	a ondra	Strakoš
3.					Eva	a Marta	Kučovy
4.					Dája	Laníková	a Jiří	Tobiáš	st.
5.					Dalibor	Fabriger	a Aleš	Drlík

Účastníci turnaje  CORONA Family Open 2020
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Skupina B:
1.					Anna	Fabrigerová	a Milan	Mičulka
2.					Pavla	Kovalová	a Hanka	Palíková
3.					Líba	Strakošová	a Petr	Laník
4.				Danka	Mičeková	a Petr	Filipec
5.				Mirek	a Mirek	Hložánkovi

Celý	den	probíhaly	tvrdé	boje,	z nichž	nakonec	vítězně	v jed-
notlivých	skupinách	vyšly	tyto	4	finálové	dvojice:

Skupina A:
1.	Eva	a Marta	Kučovy
2.	Bára	Pavlíková	a ondra	Strakoš

Skupina B:
1.	Mirek	a Mirek	Hložánkovi
2.	Líba	Strakošová	a Petr	Laník

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

V prvním	duelu	zvítězili	Bára	Pavlíková	a ondra	Strakoš	nad	
Mirkem	a Mirkem	Hložánkovými		5:2.

Druhý	duel	vyhráli	Eva	a Marta	Kučovy	nad	Líbou	Strakošovou	
a Petrem	Laníkem	v poměru	5:2.

Boj	o 3.	místo	vybojovali	M+M Hložánkovi	nad	Líbou	Strako-
šovou	a Petrem	Laníkem	poměrem	5:1

Finále	nakonec	nejlépe	zvládli	Bára	Pavlíková	a ondra	Strakoš	
a porazili	E.	+	M.	Kučovy	v poměru	5:3.

 Výsledná tabulka finálových bojů tedy vypadá takto:
1. místo – Bára Pavlíková a Ondra Strakoš
2. místo -  Eva a Marta Kučovy
3. místo - Mirek a Mirek Hložánkovi
4.  místo - Líba Strakošová a Petr Laník

Ředitelství	turnaje	pociťuje	nespravedlivost	v oceňování	jen	
3	nejlepších	ze	čtyř	finalistů	a tak	od	roku	2020	zavádí	novinku	
v udělování	diplomů		-	mimo	1	–	3.	místo	bude	udělována	také	
Bramborová	medaile.

"Bramborovým"	vítězům	byl	následně	předán	diplom	i mimo	
oficiálně	vyhlášené	výsledky	dodatečně.

Nejlepší dvojice turnaje:   Zleva Marta a Eva Kučovy - 2. místo, Mirek a Mirek 
Hložánkovi - 3. místo a Bára Pavlíková a Ondra Strakoš - vítězové turnaje

Bramboroví vítězové - Liba Strakošová a Petr Laník
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Vítězi	 turnaje	 ale	 jsou	nicméně	všichni	 zúčastněni,	 včetně	
fandících	rodinných	příslušníků.	Byl	to	nádherný	teplý,	sluneční	
a sportovní	den.		

opět	se	ukázala	praktičnost	a účelnost	výsledkových	tabulí,	
které	vyrobila	Mirka	Boturová.	Myslím,	že	už	si	turnaj	bez	tohoto	
zobrazení	průběžných	výsledků	neumíme	ani	představit.

Turnaj	pořádáme	tradičně	každý	rok	a zveme	všechny	zájemce	
o strávení	příjemného	sportovního	dne,	aby	si	přišli	příště	zaspor-
tovat,	nebo	jen	povzbudit	soutěžící.

Pokud	se	chcete	podívat	nebo	si	připomenout	průběh	turnaje,	
podívejte	se	na	stránky	hukvaldského	tenisu,	http://www.tenishu-
kvaldy.cz/a pak	volbu	Foto	Galerie	nebo	Videa	anebo	přímo:

obrázky	z  turnaje	viz:	http://www.tenishukvaldy.cz/index.
php?option=com_content&view=category&layout=blo-
g&id=17&Itemid=130#2020-corona-family-open

Krátký	 sestřih	 videa:	 http://www.tenishukvaldy.cz/index.
php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=167

Ať	žije	23.	ročník	Family	open	2021!				

Petr Laník, ředitel turnaje 
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Rock Bike Fest 2020
Poslední	sobotu	měsíce	srpna	se	v areálu	nově	vznikajícího	

hukvaldského	bikeparku	a Hospůdky	Na	Koupališti	konal	Rock 
Bike Fest 2020 s pořadovým	číslem	čtyři.	

organizátoři	letos	do	poslední	chvíle	zvažovali,	zda	akci	kvůli	
koronavirové	krizi	uskutečnit	či	ne.	Nakonec	se	však	do	příprav	
pustili,	byť	tentokrát	v komornějším	měřítku	než	v loňském	roce.	

Technické	zajištění	všech	závodů	proběhlo	opět	ve	spolupráci	
s pořadateli	Sineko	Bike	Cupu	–	SK	Kohouti	z Pržna.	Každoroční	
hlavní	závod	s názvem	Extreme MTB Race,	jehož	jeden	okruh	
byl	dlouhý	zhruba	19	kilometrů,	se	jel	převážně	přírodními	traily,	
turistickými	stezkami	a lesními	cestami	v krásném	prostředí	Pal-
kovických	hůrek,	přes	nejvyšší	vrchol	Kubánkov	(660	m n.	m.).	

V ranních	hodinách	také	startoval	oblíbený	Kids Fun Race 
v několika	věkových	kategoriích	(od	nejmenších	dětí	na	odrážed-
lech,	přes	minikola	až	po	ostřílené	starší	kadety).	odpoledne	se	jel	
také	závod	na	pumptracku	na	čas,	kterého	se	mohly	zúčastnit	jak	
děti,	tak	dospělí.	Mimo	závody	byl	pro	děti	přichystán	i doprovodný	
program	-	nafukovací	hrad,	malování	na	obličej,	střílení	do	terče	
a SDH	Hukvaldy	připravilo	i oblíbenou	pěnu.	

Hudební	program	odstartoval	v pozdním	odpoledni	známou	
frýdecko-místeckou	 formací	Slepí	Křováci	a po	doznění	zvuků	
jejich	tajemného	didgeridaa	nastoupila	na	pódium	živelná	pun-
k-rocková	kapela	Idio	&	Idio	až	z Ústí	nad	Labem,	kterou	jsme	
zde	přivítali	i vloni.	Dalším	účinkujícím	byla	čtveřice	Under	the	

Skin	zpoza	komína	z nedalekých	Chlebovic	a hvězdou	večera	byla	
nu-metal-coreová	skupina	BIKKINYSHoP	až	z dalekého	Berouna,	
která	vyburcovala	zbylé	publikum.

Chtěli	bychom	mnohokrát	poděkovat	všem,	kteří	přišli	letošní	
Rock	Bike	Fest	podpořit.		Jste	skvělí!		omlouváme	se	za	případné	
nedostatky,	všechno	se	kvůli	stávající	situaci	chystalo	narychlo,	
snad	nám	to	prominete.	Děkujeme	celému	organizačnímu	týmu,	
všem	našim	sponzorům	a kamarádům	za	podporu	a pomoc,	kape-
lám,	závodníkům	i návštěvníkům.	Prostě	všem,	kteří	nás	v tom	
nenechali	a přišli	se	bavit	počasí	či	covidu	navzdory!!!	

Za pořadatelský tým

Michaela Hrčková, GTSTORE.cz

Hlavní partneři festivalu:	obec	Hukvaldy,	GTSToRE.cz	–	eshop	
s vybavením	nejen	pro	motokros	a MTB	a Valaši	s.r.o.	–	dopravní	
společnost

Partneři akce:	Vikymont	stavby	s.	r.	o.	–	stavba	rodinných	domů	
|	SK	Kohouti	Pržno	|	David	Škárka	-	Diesel	servis	Rychaltice	|	
SMoPo	–	Sdružení	měst	a obcí	povodí	ondřejnice	 |	ZR	okna	
Frýdek-Místek	 |	STK	Rožnov,	 s.	 r.	o.	 |	Zbyněk	Sedlář	 |	Kellys	
Bike	Company	|	Hotel	Hukvaldy	|	Hukvaldské	pivo	|	Restaurace	
a penzion	U Námořníka	Hukvaldy	|	Ing.	Ivana	Hrčková	|	Pivovar	
Litovel	|	SHD	Hukvaldy	
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Podmínky	nás	donutily	 přizpůsobit	 plány,	 ale	 v  žádném	
případě	jsme	nezaháleli.	Sice	se	neuskutečnil	pochod	“Výstupy	
na	kopce	kolem	naší	obce“	ani	“Turistický	večírek“,	ale	výstupů	
na	různé	kopce	si	většina	členů	docela	užila	ve	formě	rodinných	
procházek.	

Pro	pochod	“Po	zarostlém	chodníčku“	jsme	pro	dodržení	
nastavených	pravidel	zvolili	individuální	pochod	se	samoregis-
trací.	Počet	vyzvednutých	registračních	listů	byl	32	a celkový	
počet	účastníků	byl	přibližně	40.	Bohužel	 i  v  této	době	 jsme	
zjistili,	že	některé	předměty	mají	nožičky	a v tomto	případě	se	
na	pochod	vydalo	i naše	nové	výroční	razítko	a cestou	se	ztratilo.

Další	akcí	byl	"Zájezd	rodičů	s dětmi",	tentokrát	změněn	na	
výlet	po	okolí.	Jak	se	zdá	z následujících	řádků	účastníků,	akce	
se	vydařila.	

"Pěti hvězdičkový hotel Lom
(aneb	Rodiče	s dětmi	očima	dětí)

Sraz	byl	u Vajta,	odkud	jsme	vyšli	na	zvoničku.	Vyfotili	jsme	
se	a dospělí	si	připomiměli	Vlastíka	a připili	si	na	jeho	památku.	
Potom	 jsme	 sešli	 z  druhé	 strany	 kopce	 dolů	 k Větřkovické	
přehradě.	Pejsci	si	zaplavali	a ti,	kteří	chtěli	se	šli	podívat	dolů	
do	hráze.	Po	obejití	přehrady	a vyšlapání	prudkých	kopců	jsme	

se	 konečně	 podél	 fáborků	 dostali	
k  lomu.	Tam	už	na	nás	 čekala	 lana	
a občerstvení.	Pojmem	lana	myslíme	
horolezeckou	lanovku,	lano	na	lezení	
a  chození	po	 laně.	Mezi	občerstvení	
patřil	párek,	pivo,	kofola	a  lízátka	–	
každý	měl	mít	 jen	 jedno,	ale	všichni	
snědli	 přibližně	 tři.	Na	 lanovce	 se	
některé	 děti	 nestrefily	 do	 požado-
vaného	místa,	 takže	narazily	místo	
matračky	přímo	do	stromu.	Ale	jelikož	
měl	každý	dvě	jízdy,	podruhé	se	už	to	
dařilo	 lépe.	Při	 lezení	po	 laně	 jsme	
poprvé	mohli	 vylézt	 jenom	kousek,	
ale	při	dalších	pokusech	kdybychom	
chtěli,	tak	jsme	mohli	vylézt	třeba	až	do	korun	stromu.		A na	třetím	
laně,	což	bylo	natažené	lano	mezi	dva	stromy,	jsme	měli	udržet	
rovnováhu.	Protože	jsme	byli	v lese	bylo,	tam	hodně	klacků,	které	
jsme	házeli	pejskům	a  těch	nebylo	málo.	Domů	 jsme	šli	podle	
modrých	fáborků."

Sepsaly Eliška Rašková, Zuzka Pěluchová a Julie Foldynová..

TurisTé v roce 2020
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Jak	již	v textu	slečen	bylo	zmíněno,	cestou	jsme	vzpomněli	
na	Vlastíka	Mokrosze,	který	nás	opustil	poslední	květnový	den	
ve	věku	91	let.	Vlastík	jako	čestný	člen	KČT	Hukvaldy	byl	dlouhá	
léta	nejen	morální	hodnotou,	 inspirací	a  vzorem,	ale	 zároveň	
spoluorganizátorem	a mentorem	pro	některé	naše	zájezdy,	nutno	
především	vzpomenout	Ukrajinu	a  Itálii.	Přes	svůj	vysoký	věk	
stále	organizoval	a podnikal	i náročné	výlety	a zájezdy.		Vlastíku	
děkujeme.

Cyklozájezd Šumava 
Jako	náhradu	za	plánovaný	cyklozájezd	Pobaltí,	jsme	v oče-

kávání	 reakce	členů	vybrali	Šumavu	a  tato	cyklo	akce	se	stala	
pravděpodobně	jedním	z nejrychleji	naplněných	zájezdů	vůbec	
a zároveň	prvním,	kdy	jsme	do	vozíku	naložili	40	kol.

Na	5-ti	denní	putování	Šumavou	 jsme	vyrazili	24.	 června	
v 5hod	s obavami,	zda	místo	kol	nebudeme	více	potřebovat	plovací	
vestu,	vzhled	k tomu,	že	již	několik	dnů	docela	prší	a předpověď	
není	příznivá.	Všechno	probíhalo	dle	plánu	pouze	do	6:50,	kdy	se	
z motoru	ozvala	rána,	kterou	sly-
šela	pouze	zadní	část	autobusu,	
ale	řidič	Luboš	to	záhy	poznal	na	
výkonu	motoru	a musel	zastavit	
na	nejbližším	odpočívadle.	Vlast-
ními	silami	oprava	nebyla	možná,	
ale	naštěstí	10km	před	námi	 je	
jeden	ze	4	 servisních	středisek	
v Česku.	Hned	naproti	servisu	je	
Motorest	Bonaparte,	kde	čekáme	
na	opravu	 téměř	3	hodiny,	 ale	
naštěstí	 se	 o  nás	 v motorestu	
dobře	postarali.

Další	 cesta	 již	 byla	 bez	
komplikací	 a  tak	 jsme	mohli	
v odpoledních	hodinách	vyrazit	
na	 trasu	dle	 plánů	 z Velhartic	

přes	Zámyšl,	Šumačku,	drsným	stoupáním	po	modré	na	Suché	
Studánky	a Jelenku.	Pak	rychlý	sjezd	a žhavení	brzd	do	Hojsovy	
Stráže,	kde	nás	už	čekala	večeře	v restauraci	u Röselů.	Po	večeři	
se	jdeme	ubytovat	do	turistické	ubytovny	Zámeček,	která	patří	
lyžařskému	klubu	z Plzně.	Ubytování	jednoduché,	ale	prostorné	
a pohodlné.

Večerní	posezení	ve	společenské	místnosti	a upřesnění	plánu	
na	následující	den.		Ve	čtvrtek	ráno	po	snídani,	každý	z vlastních	
zásob,	 vyrážíme	 individuálně	 z ubytování	 směr	Hamry,	Bílá	
Strž	a Černé	jezero.	Počasí	vypadá	nejistě	tak	trasu	zkracujeme	
a přemýšlíme	 jak	minimálně	zmoknout.	Neodolali	 jsme	výzvě	
Pancíře,	ale	cestou	nahoru	nás	déšť	pořádně	zkropil.	odměnou	
nám	bylo	posezení	a občerstvení	v chatě	na	Pancíři,	ale	i krásný	
výhled	 z  rozhledny	 a  posléze	 u  chaty.	Vydáváme	 se	 zpět	 na	
ubytování	a ještě	nás	mírně	zkrápí	déšť.	

Třetí	den	nás	trasa	vedla	Nýrska,	kde	bydlí	číšnice	z restaurace	
u Röselů,	která	 zrovna	projíždí	kolem	v autě.	Vyrážíme	směr	
Hadrava,	Chodská	Lhota,	ještě	nás	brzdí	defekt,	nejdříve	Julča	
a když	nasedáme	na	kola	 tak	 i Marťa.	Zajímavými	cestami	se	
dostaneme	do	Kdyně,	kde	jsme	hledali	restauraci	na	oběd,	ale	to	
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se	nepodařilo	a tak	zkoušíme	ještě	v Koutu	na	Šumavě,	ale	tam	
je	jen	zadlužený	pivovar	(pivo	nám	dali	a bylo	výborné,	obzvláště	
tím,	že	je	dost	teplo).	Přes	Mrákov	a rozhlednu	v Tlumačově	jsme	
před	15hod	dorazili	do	Domažlic,	kde	jsme	si	dali	konečně	pozdní	
oběd.	Z Domažlic	náš	autobus	dovezl	na	ubytování.

Čtvrtý	den	využila	většina	dopravu	do	Sušice,	jelikož	kola	byla	
naložená	ve	vozíku	z předchozího	dne.	Někteří	strávili	část	dne	na	
koupališti,	 jiní	se	koupali	ve	vlastním	potu	cestou	na	rozhlednu	
Svatobor.	Z náměstí	s prima	cukrárnou	vedla	cesta	do	Rabí	přes	
zámek	Žichovice.	občerstvení	v Rabí	opět	po	teplém	dni	přišlo	
vhod	a při	nakládání	kol	jsme	pak	zhlédli	defilé	krásných	motorek.

Neděle	byla	posledním	dnem	zájezdu	opět	nám	počasí	přálo.	
Ráno	 jsme	si	museli	 vyšlápnout	 to	co	 jsme	první	den	sjížděli,	
přes	vrchol	Prenet,	ale	pak	již	trasa	měla	převážně	dobrý	sklon	
kolem	kaple	sv.	Kunhuty,	přes	Strážov	na	Klenovou,	kde	jsme	měli	
občerstvení	na	hradě	v restauraci.		Dále	jsme	pokračovali	kolem	
polorozpadlého	zámku	v 	Týnci	a Lorety	do	Klatov,	kde	jsme	stihli	
oběd.	Po	naložení	kol	nás	čekala	tentokrát	bezproblémová,	ale	
dlouhá	cesta	domů.

Okolo Frýdku cestička 12. 9.
Další	 akcí	konanou	v  tomto	 roce,	byl	 tradiční	 jednodenní	

zájezd	seniorů,	tentokrát	konaný	v jiném	termínu,	ale	počasí	nám	
přálo	a výlet	 se	vydařil.	Téma	výletu	"okolo	Frýdku	cestička"	
naznačuje	lokalitu.	odjezd	z Hukvald	v půl	9,	cesta	autobusem	
s  řidičem	Lubošem	na	 začátek	 trasy	do	Hájku.	Udělali	 jsem	
společné	foto	u Kaple	Povýšení	sv.	Kříže,	pak	zašli	k zázračnému	
prameni,	který	je	aktuálně	označen	jako	nepitný.	Vydali	jsme	se	
kolem	kamene	republiky	na	Bezručovu	vyhlídku,	kde	byla	první	
svačinka.	Dále	jsme	pokračovali	do	Sedlišť,	kde	jsme	navštívili	

kostel	Všech	 svatých,	 těsně	před	 konáním	 svatby.	Příjemné	
občerstvení	 nás	 čekalo	 v Lašské	 jizbě	 naproti	 kostela.	 Plní	
energie	jsme	se	vydali	směr	Bruzovice	a poté	přes	Frýdecký	les	
na	zahrádku	Restaurace	U Mámy.	Po	krátkém	občerstvení	nás	
autobus	odvezl	zpět	na	Hukvaldy.	Cestou	domů	nechyběla	ani	
lidová	písnička	použitá	jako	název	akce.	Trasu	připravil	Tomáš	
Elbel	a Jiří	Mlčoch,	moc	děkujeme.

Další akce
V následujících	dnech	a týdnech	a budeme	rádi,	když	budete	jejich	
součástí.	 	Sledujte	 stránky	www.kcthukvaldy.cz	pro	aktuální	
informace:	
26.	-	29.	9.	 Cyklozájezd	-	Vysočina	-	Sázava
4.	10.	 Pochod	po	naučné	stezce	Leoš	Janáček	očima	dětí
10.	-	11.	10.	 Bílé	Karpaty	–	zájezd	pro	pěší
24.	10.	 Pochod	Po	zarostlém	chodníčku
5.	12.	 Noční	výstup	za	Mikulášem	a čerty

Petr Kuča, KČT Hukvaldy
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Penaltový král 2020 – tentokrát mimo Hukvaldy

11.	ročník	 tradiční	soutěže	o penaltového	krále	Moravsko-
slezského	kraje	se	poprvé	neuskutečnil	na	Hukvaldech.	5	dní	před	
konáním	akce	krajská	hygienická	stanice	pro	MS	kraj	zavedla	
omezení	maximálního	počtu	osob	ve	stejný	čas	na	hromadných	
akcích	na	100	osob	v okrese	Karviná	a Frýdek	Místek.	Jelikož	na	
naši	akci	bývá	jen	registrovaných	účastníků	přes	200,	znamenalo	
toto	omezení	nemožnost	pořádání	letošních	Penalt	na	Hukvaldech.	
Situaci	jsme	začali	ihned	řešit,	kontaktovali	okresní	hygienickou	
stanici	ve	Frýdku	Místku	a tam	nám	bylo	řečeno,	že	výjimku	nám	
udělit	nemohou,	i když	naše	obec	sousedí	s okresem	Nový	Jičín.	
Jediným	řešením	by	bylo,	kdybychom	akci	uspořádali	až	za	hranicí	
okresu	Frýdek	Místek	–	započalo	hledání	řešení	v blízkém	okolí.	

Pohledem	od	našeho	pivovaru	je	vidět	zvonička	na	Vrších	–	
zde	by	to	už	šlo,	ale	není	tam	dostatečná	rovina.	Na	Hájově	nemají	
pro	 tuto	 akci	 vhodný	prostor,	Správa	 sportovišť	Kopřivnice	

(areály	Lubina,	Vlčovice,	Mniší)	měla	obavy,	že	jim	tam	virus	
doneseme,	tak	nás	nepustili	nikam.	Stejné	obavy	měli	i v Kate-
řinicích,	potažmo	Trnávce.	Po	celoročních	přípravách	jsme	se	
vzdát	nechtěli,	tak	jsme	pokračovali	dále	–	nabízel	se	tedy	okres	
ostrava.	První	vesnice	po	toku	řeky	ondřejnice	v okrese	ostrava	
je	Stará	Ves.	Spojili	jsme	se	s panem	starostou	(3	dny	před	koná-
ním	akce,	tou	dobou	byl	na	zahraniční	dovolené)	a požádali	ho	
o azyl.	Zde	by	mělo	zaznít	obrovské	poděkování	panu	Dvořákovi	
a všem	ze	Staré	Vsi,	jak	nám	pomohli.	Starosta	obce	Stará	Ves	
n.	ondřejnicí	a zároveň	předseda	sdružení	měst	a obcí	povodí	
ondřejnice	neváhal,	kontaktoval	místní	tělovýchovnou	jednotu	
a po	krátké	dohodě	nám	sportovní	plochu	u místní	tělocvičny	
poskytli	ke	konání	akce.	Nebylo	to	však	pouze	o poskytnutí	vhod-

RŮŽOVÉ TLAPIČKY
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ných	prostor,	ale	i o celkovém	zabezpečení	a podpoře	–	vyšli	nám	
se	vším	vstříc.	Zapůjčili	nám	stany	i lavičky,	dokonale	připravili	
travnatou	plochu,	mohli	jsme	využít	veškeré	zázemí	sokolovny	
–	kuchyň,	šatny	s koupelnou,	toalety,	nocleh.	Poděkování	míří	
i fotbalistům	do	Brušperka	–	zapůjčili	nám	fotbalové	brány.	Bylo	
pro	nás	určitě	 jednodušší	 je	převážet	z vedlejší	vesnice,	než	je	
vozit	až	z Hukvald.	

A tak	jsme	mohli	3	dny	před	konáním	akce	do	světa	vykřik-
nout,	že	se	akce	koná,	tentokrát	ale	úplně	někde	jinde.	Ukázala	
se	síla	internetu	a sdílení	informací	lidí	mezi	sebou	a na	Penalty	
dorazilo	v neděli	5.7.	do	Staré	Vsi	n.o.	208 aktivních účastníků. 
V kategorii	do	15	let	se	stal	vítězem	z celkového	počtu	68	střelců	
Martin	Krpec	z Kozlovic	(musel	proměnit	18	pokutových	kopů),	
u holek	zvítězila	Hanka	Plesníková	z Hukvald	(8	proměněných,	
celkový	 	 počet	 6	 účastnic),	 nejlepším	gólmanem	byl	Honza	
Sedlář	z Hukvald	(12	brankářů)	a Penaltovým	králem	11.	ročníku	
z celkového	počtu	140	střelců	se	stal	teprve	šestnáctiletý	Matěj	
Mikulenka	z ostravy	s doposud	rekordním	počtem	40ti	penalt	
–	fotbalový	reprezentant	ČR	a hráč	SK	Sigma	olomouc.	Letos	
střelci	kopli	na	bránu	celkem	1400	krát.		

I přes	nečekanou	překážku	se	nám	podařilo	akci	uskutečnit,	
dorazilo	zase	obrovské	množství	lidí	z celého	kraje.	ověřili	jsme	
si,	že	je	akce	svým	zaměřením	jedinečná	a lidé	si	k ní	najdou	cestu,	
ať	se	koná	kdekoliv.	Závěrem	poděkování	všem	podporovatelům,	
partnerům,	sponzorům,	organizátorů,	gólmanům	a všem,	kdo	
nám	drží	palce.	Za	rok	snad	zpátky	na	Hukvaldech	ahoj.					

			Více	fotek:	ruzovetlapicky.cz/galerie

Holky a kluci z Hukvald
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LACLÁČE - LukÁš SLÁdEk

Mám úctu k ženám
a jejich věcem,
jedné však věci

jsem nejvíc zasvěcen

Je to věc praktická,
krásná a moderní,
vždycky ji prosadil

průmysl oděvní

Napříč vším počasím,
rozmary v duši,

skrz pláč i úsměvy,
vždycky jim sluší

Můžou klidně nosit sukně,
rifle nebo maskáče,

já mám stejně nejradši,
když holky mají lacláče

Vidím to tak jako dneska….
měla vlasy nakrátko,

k tomu modré lacláče,
v koutku pusy lízátko

Potom jsem jí ukázal,
moje nové triky,

a na šlích jí odepl
naráz dva knoflíky

Popruhy šly rázem k zemi,
(jak se na gravitaci sluší),
a my jsme si pak rozpálili

krb, tělo i duši

Nechci dělat z hlíny zlato,
kvalita je, lehce vzato,

jak krteček schovat přeci,
do těch kalhot různé věci

Mívala tam víčko z džusu
i jízdenku z autobusu,

zrcátko co našla venku,
telefon i peněženku

Kamínek ve tvaru srdce,
který ráda hřála v ruce,
píšťalku a lístek z kina,
jednu kostku od domina

Rtěnku i jelení lůj,
bloček s tužkou co byl můj,
ametyst z mé malé sbírky,
knoflík který neměl dírky

Někdy taky mandarinku
(tu co má voňavou slupku),
schovala v nich taky hravě,

dvě dvojčata v jednom pupku

Nosí se tam skoro všechno
(to jsou moje dohady),

holky vám však na to řeknou,
že tam nosí poklady

Kluci ti jdou na to jinak,
to nikdo nevyvrací,

spíš tam nosí šroubek s matkou,
taky metr skládací

Pěju ódy na lacláče
(se mnou celé procesí),
protože se přece hodí,
do všemožných profesí

Nosí je malíři,
nosí je skladníci,

řidiči v traktorech,
automechanici

Nosí je doktoři,
po práci v garáži,

průvodčí, výpravčí,
když přijdou z nádraží

Nosí je cestáři,
montéři, dělníci,
jméno jim půjčili

všichni zahradníci

Nosí je malí, nosí je velicí,
ti co jsou bez vlasů i lidi se kšticí,
nosí je v Praze, nosí je v Londýně,

hodí se k brunetě, zrzce i blondýně

Když se vám umažou
(…od hlíny, …od listí),

perte je na 30,
pračka to vyčistí

Když se na nich urve knoflík
a vy jste ho nenašli,

tak ty šráky zavázejte
kolem pasu na mašli

A když jsou vám dole krátké,
i přes kšandy povolený,
změňte si je na kraťasy

(střihněte je nad koleny)

Pro mě to vždycky byl
módní kus centrální,

líbezný, slušivý
a univerzální

Věřím v jedno pravidlo,
co se vleze do dvou vět

“Když holka zkusí lacláče,
tak už nikdy nejde zpět“

Proto	křičím:	“Zkus něco nového“,	je	to	jenom	mírná	změna,
oblékni	si	lacláče	a kluci	padnou	na	kolena.

PřísPěvky občanů
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Mobilní hospice pečují o nevyléčitelně neMocné DoMA

80	%	lidí	si	přeje	zemřít	doma,	ale	 jen	20	%	se	 to	opravdu	
podaří.	Jedním	z mnoha	důvodů	je,	že	se	k nim	včas	nedostanou	
informace	o mobilních	hospicích.	A právě	to	má	za	cíl	kampaň	
„DoMA.“	změnit.	

Do	kampaně	se	 zapojilo	31	mobilních	hospiců	z  celé	ČR.	
Společně	chceme	šířit	myšlenku	umírání	doma.	Chceme,	aby	lidé	
věděli,	že	tato	možnost	existuje,	a že	existují	organizace,	které	
jim	v této	situaci	pomohou.	Snažíme	se	jen	nabídnout	alternativu	
k nemocnicím	a podobným	zařízením.	Mobilní	hospice	pečují	
o nevyléčitelně	nemocné	dospělé	 i děti	v poslední	 fázi	nemoci	
v jejich	domovech	tak,	aby	mohli	svůj	život	dožít	důstojně	a doma	
mezi	svými	blízkými.	

V týdnu	od	5.	do	11.	října	budou	probíhat	po	celé	ČR	akce	
zapojených	hospiců,	které	najdete	na	stránkách	www.umirat-
doma.cz.	Největší	akcí	je	PAPUČoVÝ	DEN.	Letos	připadne	na	
středu	7.	října	a proběhne	po	celé	ČR.	Je	to	den,	kdy	se	můžete	
do	kampaně	zapojit	 vy	všichni.	Stačí	 si	 vzít	 s  sebou	kamkoliv	
půjdete	papuče,	vyfotit	se	v nich	a sdílet	s #papucovyden	na	Face-
booku	nebo	Instagramu.	Dáte	tak	světu	najevo,	že	v tom	jedete	

s námi.	Na	papučový	den	vás	zve	také	olga	Sommerová,	Pavel	
Liška,	Markéta	Stehlíková	a další.	Jejich	medailonky	najdete	na	
Facebooku	v události	„Doma.	Týden	pro	mobilní	hospice	2020“.		
o Papučovém	dni	se	můžete	dočíst	na	www.papucovyden.cz.	

Do	kampaně	se	zapojili	i sportovci.	Kteří	to	jsou,	zjistíte	ve	
spotu	na	 stránkách	Papučového	dne.	A proč	 zrovna	papuče?	
Protože	nám	připomínají	domov,	a tak	si	tento	den	díky	papučím	
bereme	kousek	svého	„DoMA“	s sebou.

Těšíme	se	na	vaše	fotky!

MONTÁŽE OPLOCENÍ 
WWW.PLOTY-OSTRAVA.CZ 
Tel.: 722 550 000        prodej, montáže 

 KLASICKÉ PLETIVOVÉ PLOTY  
 SVAŘOVANÁ PLETIVA 
 SVAŘOVANÉ PANELY 2D, 3D 
 BRANKY, BRÁNY, i na míru 

 

GARÁŽOVÁ VRATA       THUJE NA ŽIVÝ PLOT 
    www.VRATA-OSTRAVA.CZ              - Thuja occ. SMARAGD 

 VÝKLOPNÁ - s dveřmi, s pohonem      - Prodej, možnost dopravy i výsadby. 
 Klasická DVOUKŘÍDLÁ          www. THUJA.cz 
 Provádíme i montáž               

   OSTRAVA - Nová Bělá, Hrabovská 5/39, Otevřeno v pracovní dny 8 - 15 hod. in
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Živá hudba
 - odehraji jakoukoliv 

Vaši rodinnou oslavu, 
narozeniny, svatbu apod. 

100% spokojenost 
s hudbou. Odehraji sám 

nebo se zpěvačkou.
František Pančocha, 

tel. 603 382 01

Měření silničního provozu – osobní vozidla

Rychaltice – na Juřeňáku - 1. 6. - 15. 6. 2020
směr	z	kopce směr	do	kopce

počet
vozidel

průměrná
rychlost

maximální
rychlost

počet
vozidel

průměrná
rychlost

maximální
rychlost

motocykly 3 22,5 27 19 32,9 76
osobní	vozidla 8605 57,5 113 6991 54,0 108

nákladní	+	autobusy 876 49,1 74 521 46,2 99
celkem 9484 56,7 113 7531 53,4 108

Dolní Sklenov – u základní školy - 15. 6. - 29. 6. 2020
směr	Hukvaldy směr	Rychaltice

počet
vozidel

průměrná
rychlost

maximální
rychlost

počet
vozidel

průměrná
rychlost

maximální
rychlost

motocykly 694 32,3 85 462 30,0 108
osobní	vozidla 21944 50,4 103 20762 50,7 96

nákladní	+	autobusy 674 51,0 100 856 45,1 82
celkem 23312 49,8 103 22080 50,1 108

Povolená	rychlost	40	km/h,	limit	45	km/h.
Hodnoty	jsou	za	24	hodin,	vždy	do	12:00	uvedeného	dne.

... Pokračování ze strany 10
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