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slovo starosty

Vážení spoluobčané,

pravidelně	vás	 informuji	o právě	probíhajících	 investičních	
akcích	v obci.

V březnu	byla	zahájena	stavba	„2. etapy splaškové kana-
lizace“.	Z plánovaných	5	758,5	m	stok	je	k 31.	8.	2021	hotovo	
3 786 m,	což	je	65,8%.	Chybí	postavit	1	972	m.	Z celkového	počtu	
214	ks	kanalizačních	přípojek	je	zrealizováno	85	ks,	což	je	39,7%.	
Stavba	pokračuje	podle	harmonogramu,	jehož	aktualizovanou	
verzi	naleznete	na	webových	stránkách	obce.	Stále	platí,	že	všechny	
stoky	včetně	veřejných	částí	přípojek	budou	postaveny	do	konce	
listopadu	2021.	Finální	opravy	komunikací	budou	probíhat	od	
března	do	konce	června	2022.	V současnosti	jednáme	se	zhotovi-
telem	o možnosti	konečné	opravy	komunikací	ještě	do	konce	letoš-
ního	roku,	a to	ve	třech	lokalitách,	kde	jsou	komunikace	v prudkém	
kopci	a kde	hrozí	vymílání	rýhy	po	výkopu	vodou	a s tím	spojená	
údržba	 a  sjízdnost.	 Jedná	 se	 o  prudký	úsek	 cesty	na	Horním	
Sklenově	a v Rychalticích	cesta	ke	hřbitovu	a kolem	pana	Košice.

Začátkem	srpna	byly	zahájeny	práce	na	rekonstrukci bývalého 
kravína v Hukvaldském dvoře.	Bližší	informace	naleznete	v článku	
od	paní	místostarostky.

V červenci	byly	rovněž	zahájeny	práce	na	projektu	„Nástavba 
odborných učeben v ZŠ“.

Celkové	náklady	projektu	……......…..…......	19	369	345	Kč		s DPH

Dotace……..………………..…..…..…..…..……..…......	17	432	410	Kč

Vlastní	zdroje	……………..…..…..…..…..…..…..…......	1	936	934	Kč		

V celkových	nákladech	jsou	zahrnuty	tyto	položky:	stavební	
úpravy,	vybavení	učeben	a kabinetů,		oprava	přístupové	komuni-
kace	a oplocení,	pořízení	mobiliáře	a založení	zeleně,	projektové	
dokumentace,	TDI,	AD,	BOZP,	studie	proveditelnosti,	výběrová	
řízení	a povinná	publicita.	Realizace	je	rozdělena	na	několik	etap.	
První	etapou	jsou	stavební	úpravy.	Ve	stávajícím	podkroví	tj.	ve	
4.	NP	vzniknou	dvě	odborné	učebny,	počítačová	a multimediální,	
každá	o užitné	ploše	79	m2,	dále	dva	kabinety,	spojovací	chodba	
a sociální	zázemí.	V částech		podkroví,	kde	to	je	nezbytné,	bude	
stávající	střecha	zvýšena	tak,	aby	byly	splněny	požadované	světlosti	
ve	třídách.	Celková	užitná	plocha	nově	vzniklých	prostor	bude	
376 m2.	Přístup	do	nově	budovaných	prostor	 	v podkroví	 je	po	
stávajícím	schodišti	a dále	po	nově	navrženém	dvouramenném	
schodišti	ze	3.	NP	(ze	strany	sálu).	Nové	schodiště	bude	provedeno	
jako	ocelová	konstrukce	se	schodišťovými	stupni.	Toto	nové	scho-
diště	bude	vybaveno	schodolezem	pro	ZTP	žáky.	Ve	výběrovém	
řízení	na	realizaci	těchto	stavebních	úprav	zvítězila	firma	ADAR	
ing	s.r.o.	s cenou	10	345	000	Kč	bez	DPH.	Stavba	byla	zahájena	
1. 7.	2021	a dle	smlouvy	o dílo	má	být		dokončena	do		31.	12.	2021.	
V příštím	roce	budou	následovat	další	etapy.	Jedná	se	o vybavení	
učeben	a kabinetů	a venkovní	práce	-		oprava	příjezdové	komuni-

kace,	oprava	oplocení,	pořízení	mobiliáře	a založení	zeleně.	Na	tyto	
práce	budou	probíhat	další	výběrová	řízení.

Důvodem	pro	realizaci	tohoto	projektu	je	zvyšující	se	počet	
žáků.	Ve	školním	roce	2012-2013	docházelo	do	školy	143	žáků,	pro	
školní	rok	2021-2022	máme	přihlášeno	246	žáků.	Za	posledních	
9 let	je	to	nárůst	o necelých	60%.

V květnu	společnost	Lesostavby	Frýdek-Místek	a.s.	zahájila	
práce	na	projektu	„Výsadba v obci Hukvaldy – ovocný sad, alej 
a mokřad“	a to	na	ploše	pod	parkovištěm,	které	patří	Biskup-
ství	ostravsko-opavskému.	Cílem	projektu	je	zvýšení	biodiverzity	
daného	prostoru.	Záměrem	je	vybudovat	centrální	ovocný	sad,	
který	bude	osázen	původními	domácími	ovocnými	dřevinami.	
V sadu	budou	vysázeny	švestky,	ryngle,	jabloně	a hrušně.	Dále	bude	
vysázena	třešňová	alej,	která	bude	od	sadu	oddělena	přírodním		
štěrkovým	 chodníkem.	 Celkem	 bude	 vysázeno	 256	 ovocných	
stromů.	Velmi	důležitou	částí	projektu	je	založení	mokřadu	ve	
východní	a jihovýchodní	části	plochy	v místě,	kde	se	již	v období	
srážek	tvoří	povrchový	ron	vody.		Mokřad	bude	terénně	a agrotech-
nicky	připraven	tak,	aby	zde	mohlo	vzniknout	rozsáhlé	mokřadní	
společenstvo,	které	bude	přispívat	k zadržení	vody	v dané	lokalitě.	
Kromě	ovocných	stromů	budou	vysázeny	listnaté	stromy	a to	olše,	
javor,	jasan,	topol,	dub,	vrba,	jeřáb,	lípa,	v celkovém	počtu	83	ks,	
různé	druhy	keřů	v počtu	570	ks,	mokřadní	rostliny	a trvalky	a bude	
založena	květinová	louka.	Součástí	projektu	jsou	lavičky,	odpad-
kové	koše,	informační	tabule,	dřevěné	molo	a dřevěný	altán.	To	vše	
se	bude	nacházet	na	ploše	25	000	m2.

Celkové	náklady	projektu	……..…………….....	5	089	050	Kč	s DPH

Dotace	OPŽP	………………………………....................	 3	379	414	Kč

Vlastní	zdroje	………....…	 1	709	634	Kč	(způsobilé	a nezpůsobilé)

V celkových	nákladech	je	zahrnuta	realizace	díla,	projektová	
dokumentace,	TDI,	AD,	zpracování	žádosti	o dotaci,	výběrové	
řízení	a povinná	publicita.	Ve	výběrovém	řízení	na	realizaci	zvítě-
zila	firma	Lesostavby	Frýdek-Místek	a.s.,	s cenou	3	397	000	Kč	
bez	DPH.	Práce	byly	zahájeny	30.	4.	2021.	V současnosti	je	hotov	
základ	přírodního	chodníku	a jsou	dokončeny	terénní	práce	pro	
vznik	mokřadů.	Doba	realizace	díla	je	dle	smlouvy	stanovena	na	
roky	2021,	2022	a 2023,	přičemž	v posledních	dvou	letech	práce	
spočívají	hlavně	v následné	péči	o vysázenou	zeleň.

			Koncem	července	byl	na	obecním	parkovišti	na	Hukvaldech	
zprovozněn automatický parkovací systém.	Oproti	původní	částce	
za	parkování,	která	byla	50	Kč/den	Rada	obce	stanovila	výši	parkov-
ného	v závislosti	na	délce	parkování.		

do	30	minut	 zdarma
do	1,5	hodiny	 20,-	Kč
do	2,5	hodiny	 40,-	Kč
nad	2,5	hodiny	 70,-	Kč
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Zpoplatněno	je	parkování	každý	den	od	8:00	do	20:00	hodin.	
Za	měsíc	 srpen	bylo	vybráno	 	295	270	Kč,	parkoviště	využilo	
6 354 vozidel,	proběhlo	5	901	plateb,	453	vozidel	opustilo	parko-
viště	do	půl	hodiny.	Parkovací	systém	dodala	a instalovala	firma	
AS	Parking	a to	za	cenu	560	840	Kč	bez	DPH.

			Vážení	spoluobčané,	pro	případ	krátkodobého	parkování	na	
Hukvaldech,	kdy	potřebujete	navštívit	např.	obecní	úřad,	obchod,	
poštu	nebo	vyřídit	jiné	záležitosti,	můžete	využít	6	parkovacích	
míst	za	COOPem,	která	jsou	vyhrazena	pro	parkování	s povolením	
Obecního	úřadu.	Jako	doklad	slouží	karta,	kterou	vydáváme	na	
úřadě.	Dále	můžete	využít	parkoviště	před	poštou,	kde	je	délka	stání	
od	7.00	hod	do	17.00	hod	omezena	max.	na	jednu	hodinu.	Do auta	
si	musíte	umístit	parkovací	hodiny,	které	jsou	taky	k dostání	na	
úřadě.	Na	dodržování	podmínek	parkování	dohlíží	strážníci	naší	
obecní	policie.	Kontrolují	hlavně	vozidla	návštěvníků	Hukvald,	
která	parkují	na	těchto	plochách	v rozporu	s pravidly	a zabírají	
zbytečně	tato	místa.	K dispozici	mají	dostatek	parkovacích	míst	
na	obecním	a biskupském		parkovišti.

			Od	1.	července	začala	fungovat	naše		obecní policie.	Služebnu	
jsme	umístili	do	obecní	budovy	na	Hukvaldech,	č.p.	5	(bývalá	pošta,	
večerka).	Máme	dva	strážníky.	Vedoucího	strážníka	pana	Radima	
Šťastného	z Rychaltic	a strážníka	pana	Martina	Pěnkavu	z Ostravy.	
Obecní	policie	je	orgánem	obce,	který	zřizuje	a zrušuje	zastupitel-
stvo	obecně	závaznou	vyhláškou.	Postavení	a činnost	OP	upravuje	
zákon	č.	553/1991	Sb.,	o obecní	policii,	ve	znění	pozdějších	předpisů	
(dále	jen	”zákon	o obecní	policii”).	Co	je	náplní	práce	OP:

•	 přispívá	k ochraně	a bezpečnosti	osob	a majetku,

•	 dohlíží	na	dodržování	pravidel	občanského	soužití,	dodržování	
obecně	závazných	vyhlášek,	nařízení	obce,

•	 podílí	se	v rozsahu	stanoveném	tímto	nebo	zvláštním	zákonem	
na	dohledu	na	bezpečnost	a plynulost	provozu	na	pozemních	
komunikacích,

•	 podílí	se		na	dodržování	právních	předpisů	o ochraně	veřejného	
pořádku	a v rozsahu	svých	povinností	a oprávnění	stanovených	
tímto	nebo	zvláštním	zákonem	činí	opatření	k jeho	obnovení,

•	 podílí	se	na	prevenci	kriminality	v obci,

•	 provádí	dohled	nad	dodržováním	čistoty	na	veřejných	prostran-
stvích	v obci,

•	 odhaluje	přestupky,	jejichž	projednávání	je	v působnosti	obce,

•	 poskytuje	za	účelem	zpracování	statistických	údajů	Minister-
stvu	vnitra	na	požádání	údaje	o OP.

Jaké	byly	hlavní	důvody	pro	zřízení	OP.	 	Jedním	z hlavních	
problémů,	které	jsme	od	vás	občanů	často	slýchávali	a slyšíme	je	
bezpečnost	silničního	provozu,	hlavně	dodržování	rychlosti.	Tato	
činnost	by	měla	být	záležitostí	Policie	ČR.	Bohužel	nebylo	a není	
v silách	policie,	aby	pravidelně	zajížděla	na	Hukvaldy	a měřila	
rychlost	nebo	kontrolovala	nezákonné	parkování.	Hledali	 jsme	
možná	řešení.	Jednou	z možností	bylo	uzavření	veřejnoprávní	
smlouvy	s některou	městskou	policií,	která	by	vykonávala	činnost	
i na	území	naší	obce.	Jednali	 jsme	s MP	Kopřivnice	a Frýdek

-Místek.	V jednom	případě	byl	náš	požadavek	odmítnut	z důvodu	
nedostatku	strážníků.	V druhém	případě	se	jednání	dostalo	dále,	
ale	požadovaná	částka	za	poskytnuté	služby	činila	2,5	milionu	
korun	za	rok,	přičemž	pokuty	vybrané	v naši	obci	by	nám	nenále-
žely.	Rada	obce	s návrhem	takové	smlouvy	nesouhlasila.	Dalším	
možností	v souvislosti	s nedodržováním	rychlosti	bylo	pořízení	
stacionárních	radarů.	Nabízely	se	dvě	varianty.	Stacionární	radar,	
který	měří	okamžitou	rychlost		v jednom	krátkém	úseku,	nebo	
tzv.	úsekové	měření,	kdy	se	měří	rychlost	na	začátku	a na	konci	
vybraného	úseku	a vypočítá	se	průměrná	rychlost.	Cena	jednoho	
stacionárního	radaru	je	1	mil.	Kč	a cena	úsekového	měření	jsou	
2 mil.	Kč.	V obou	případech	vybrané	pokuty	dle	zákona	připadnou	
příslušné	ORP	(obec	s rozšířenou	působností),	tedy	městu	Frýdek
-Místek.	Opět	se	 jednalo	o vysoké	pořizovací	náklady	a navíc	
bychom	řešili	jen	jednu	problematickou	záležitost.

			Další	záležitost,	která	jistou	měrou	přispěla	k rozhodnutí	zřídit	
OP	je	dopravní	situace	u ZŠ,	a to	hlavně	ráno.	Doba	se	mění	a rodiče	
vozí	děti	do	MŠ	a ZŠ	stále	častěji	auty.	Provoz	v tuto	dobu	ještě	
více	houstne.		Při	přecházení	hlavní	komunikace	musí	být	všichni	
velice	opatrní.	Z tohoto	důvodu	řídí	každé	ráno	dopravu	v tomto	
úseku	naši	strážníci.	Myslím,	že	to	velice	uklidnilo	situaci	a zvýšilo	
bezpečnost	dětí	při	přecházení	silnice	a usnadnilo	řidičům	vyjíždění	
od	školy.	Na	Facebooku	jsem	před	pár	dny	zachytil	komunikaci	
občanů,	kteří	hodnotili	práci	OP	u základní	školy	převážně	kladně.	
Podle	některých	je	ale	„obecní	policie	zbytečná,	jsou	to	vyhozené	
peníze,	stačilo	by	přece	zřídit	přechod	pro	chodce“.	Rád	bych	tady	
problematiku	zřízení	přechodu	pro	chodce	u ZŠ	vysvětlil.	Několi-
krát	jsme	o 	přechodu		jednali	s dopravní	policií	a s odborem	dopravy	
Magistrátu	města	F-M.	Z tohoto	důvodu	jsme	postupně	nechali	
zpracovat	2	odborné	studie.	První	varianta	předpokládala	umístění	
přechodu,	který	by	plynule	navazoval	na	chodník	vedoucí	podél	
komunikace	vedoucí	z areálu	školy.	Protože	se	na	konci	přechodu	
ještě	nachází	záliv	autobusové	zastávky,	tato	varianta	by	si	vyžádala	
posunutí	zastávky	o 10m		směrem	na	Hukvaldy.	Tím	bychom	se	
navíc	dostali	do	soukromého	pozemku.	Ale	hlavní	problém	u této	
varianty	 jsou	nevyhovující	 rozhledové	podmínky	ze	 směru	od	
Rychaltic.	Řidič	musí	na	přechod	vidět	s dostatečným	předstihem.	
Protože	je	před	tímto	místem	zatáčka,	byla	tato	varianta	povolo-
vacími	orgány	zamítnuta.	Proto	jsme	nechali	zpracovat	druhou	
studii,	ve	které	je	přechod	umístěn	až	za	autobusovou	zastávkou,	
tj.	cca	50	m od	výjezdu	z areálu	školy	směrem	na	Hukvaldy.	Jelikož	
přechod	musí	mít	na	obou	stranách	chodník,	muselo	by	se	vybu-
dovat	po	pravé	straně	hlavní	cesty	50	m chodníku.	Tato	varianta	
byla	z hlediska	rozhledových	poměrů	vyhovující.	Chodník	by	ovšem	
zasahoval	do	soukromého	pozemku	a majitel	tohoto	pozemku	se	
stavbou	nesouhlasí.	Pokud	by	někdo	věděl,	jak	tuto	situaci	vyřešit,	
budeme	velice	vděčni	za	každou	radu	nebo	pomoc.

Pokud	jsme	tedy	chtěli	výše	uvedené	problémy	vyřešit,	vyšla	
jako	nejlepší	varianta	zřízení	vlastní	policie.

Dne	13.	7.	2021	a následně	8.	9.	2021	se		na	OÚ	konala	jednání	
v souvislosti	s plánovanou	akcí	„Silnice II/486 Hukvaldy – Dolní 
Sklenov ev. č. 486-011, 486-012“.	Jedná	se	o rekonstrukci	mostu	
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přes	Ondřejnici	(„esíčko“)	a sousedního	mostu	přes	Dolnoskle-
novský	potok.	Investorem	akce	je	Moravskoslezský	kraj.	Jednání	
se	zúčastnili	zástupci	investora,		dopravního	inspektorátu,	odboru	
dopravy,	hasičského	záchranného	systému,	obecní	policie,	ČSAD,	
integrovaného	dopravního	systému	a Dopravoprojektu.	Na	jednání	
bylo	 projednáno	 několik	 témat	 -	 technické	 řešení	 stavebních	
objektů,	postup	výstavby,	návrh	vedení	objízdných	tras,	dosaži-
telnost	území	pro	IZS,	vedení	autobusové	dopravy	během	výstavby	
a průchod	stavbou	pro	pěší.	 	Ve	zkratce	uvádím	důležité	závěry	
z posledního	jednání	ze	dne	8.	9.	2021.		S technickým	řešením	vás	
nebudu	zatěžovat,	ale	ostatní	body	jednání	jsou	důležité.

1. Postup výstavby
Výstavba	bude	probíhat	ve	dvou	základních	fázích,	které	jsou	

oproti	předchozímu	jednání	ze	dne		13.	7.	2021	(a taky	z před-
chozích	let,	kdy	byla	délka	stavby	avizována	max.	na	jeden	rok)	
změněny	především	z důvodu	možného	odstavení	vždy	jen	jedné	
části	plynovodu	v období	měsíců	červen	až	srpen	daného	roku.	
Z tohoto	důvodu	byla	doba	výstavby	upravena	na	dvě	stavební	
sezóny.	Od	května		2022	bude	probíhat	fáze	č.1,	v roce	2023	pak	
bude	probíhat	fáze	č.2.

V první	fázi	v roce	2022	budou	probíhat	výstavby	opěrných	zdí,	
přeložka	plynovodu,	založení		pilířů	mostu	přes	Ondřejnici	a to	na	
obou	březích	a dílčí	přeložky	kanalizace.	Po	celou	dobu	1.	fáze	bude	
pro	osobní	vozidla	zachován	průjezd	po	obou	mostech.	Vyloučena	
bude	doprava	nad	3,5	tuny.

V druhé	fázi	v roce	2023	se	bude	stavěn	most	přes	Dolnoskle-
novský	potok,	s tím	související	přeložka	plynovodu,	budou	dokon-
čeny	stavby	opěrných	zdí,	bude	se	dokončovat	most	přes	Ondřejnici	
a další	související		části	stavebních	objektů.	V této	fázi	bude	doprava	
přes	stavbu	zcela	vyloučena	i pro	vozidla	do	3,5	tun,	a to	po	dobu	
4-5	měsíců	(květen-září).	Nadále	bude	vyloučena	doprava	vozidel	
nad	3,5	tuny.			

2. Návrh vedení objízdných tras
Objízdné	trasy	jsou	navrženy	jako	jedna	trasa	pro	dopravu	do	

3,5t,	která	je	navržena	od	Rychaltic	po	souběžné	komunikaci	s D48	
přes	obec	Hájov	po	silnici	III/4806	s napojením	na	silnici	III/4863	
přes	Horní	Sklenov	a Hukvaldy	a druhá	trasa	pro	dopravu	nad	3,5t	
po	D48	přes	Příbor	až	na	I/58	po	křižovatku	ve	Vlčovicích,	od	této	
křižovatky	dále	po	silnici	II/486	do	Hukvald.

Od	Vlčovic	 směrem	 do	Hukvald	 je	 zákaz	 vjezdu	 nákladní	
dopravy	mimo	 dopravní	 obsluhu,	 tento	 zákaz	 bude	 po	 dobu	
výstavby	ponechán.

Dále	 bylo	 dohodnuto,	 že	 stavba	bude	uzavřena	 zákazovou	
značkou	B1	(zákaz	vjezdu	všech	vozidel),	která	bude	doplněna	
dodatkovou	značkou	E 13	s textem	„Mimo	vozidla	stavby,	záso-
bování	a IZS“.

3. Dosažitelnost území IZS
	 Integrovaný	 záchranný	 systém	bude	mít	možnost	 dosahu	

území	ze	strany	F-M až	po	stavbu	(řeku	Ondřejnici)	včetně	příjezdů	

k rodinným	domům	na	levé	straně	stavby	mezi	mosty	 	v první	
fázi	výstavby.	Druhá	strana	staveniště	za	řekou	bude	zajištěna	
příjezdem	z Kopřivnice.

V druhé	 fázi	výstavby	po	dobu	zneprůjezdnění	mostu	přes	
Dolnosklenovský	potok	bude	příjezd	IZS	zajištěn	přes	stávající	
most	přes	řeku	Ondřejnici	ze	strany	od	Kopřivnice.	V místě	napojení	
místní	komunikace	bude	vozidlo	HZS	najíždět	úvratí.

Během	výstavby	musí	zhotovitel	po	celou	dobu	zajistit	také	
možnost	průjezdu	IZS	na	místní	komunikaci	vedenou	souběžně	
s levým	břehem	řeky	Ondřejnice	tak,	aby	i při	propojení	komunikací	
byl	zajištěn	průjezd.

4. Vedení autobusové dopravy během výstavby
Přes	mosty	vede	jednak	autobusová	doprava	v závazku	kraje	

a také	MHD	Frýdku	Místku.

V závazku	kraje	to	jsou	autobusové	linky	číslo	371,	372,	376,	
639	v počtu	32	spojů	za	den	v obou	směrech.	Od	MHD	je	to	linka	
číslo	305	v počtu	24	spojů	za	den	v obou	směrech.	Celkem	tedy	
je	intenzita	autobusové	dopravy	v místě	stavby	56	spojů	za	den	
v obou	směrech.

Autobusová	linka	639	Hukvaldy	–	Kopřivnice	bude	přesmě-
rována.

Autobusová	doprava	od	Brušperku	bude	ukončena	pod	mostem	
v Rychalticích.

Linka	číslo	305	jezdící	z F-M přes	Chlebovice	bude	ukončena	
také	v Rychalticích.

Linka	číslo	372	z Kozlovic	do	Hukvald	bude	vzhledem	k nízké	
vytíženosti	po	dobu	stavby	zrušena.	Od	mostu	v Rychalticích	bude	
zbytek	trasy	autobusů	nahrazen	malým	autobusem	pro	cca	16 osob,	
který	bude	cestující	převážet	přes	stavbu	mezi	zastávkami	Rychal-
tice	pod	mostem	až	na	zastávku	Hukvaldy	hotel,	aby	bylo	zajištěno	
propojení	na	autobusové	linky	od	Kopřivnice.

Autobusová	 linka	639	Kopřivnice-Hukvaldy	bude	 jezdit	po	
objízdné	trase	přes	Hájov	a Lubinu	po	silnici	III/4863.	Podrobné	
propojení,	úprava	jízdních	řádů	a četnost	pendlů	bude	stanovena	až	
v měsíci	únoru	2022	po	výběru	zhotovitele	stavby	a vydání	nových	
jízdních	řádů	pro	rok	2022.

V době	výstavby	nového	mostu	přes	Ondřejnici	nebude	prav-
děpodobně	po	dobu	cca	4	měsíců	průjezd	stavbou	možný	ani	pro	
pendlující	autobus.	Toto	bude	řešeno	buď	vedením	malých	autobusů	
po	objízdné	trase	mimo	zimní	období,	případně	vedením	malého	
autobusu	po	místní	komunikaci	za	řekou.

V době	propojení	hlavní	komunikace	na	místní	komunikaci	za	
řekou	bude	malý	autobus	již	veden	po	novém	mostě.

5. Průchod stavbou pro pěší
Pěší	doprava	bude	vedena	po	sousední	místní	komunikaci,	

v době	jejího	přepojení	na	silnici	II/486	bude	zhotovitelem	zajištěn	
bezpečný	průchod	stavbou	po	novém	mostě.

Luděk Bujnošek, starosta
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Z obce

Rada	 obce	 se	 v  uplynulém	 období	 sešla	 ke	 svým	 jednáním	
v termínech	29.6.2021,	12.7.2021	a 9.8.2021	a 1.9.2021	a projed-
nala	a schválila	následující	body:

1.	 RO	projednala	nabídky	pojišťoven	Alianz	pojišťovna,	a.s.,	
Hasičská	vzájemná	pojišťovna	a Kooperativa	na	pojištění	
majetku	obce	Hukvaldy,	které	byly	podány	prostřednictvím	
společnosti	RENOMIA	a na	základě	posouzení	nabídek	se	
rozhodla	uzavřít	smlouvu	na	další	období	3	let	opět	s pojiš-
ťovnou	ALIANZ	za	roční	pojistné	101	632	Kč;

2.	 RO	schválila	uzavření	smlouvy	o dílo	se	společností	ARRO,	
spol.	 s.r.o.	 z  Hranic	 I  -	Město	 na	 realizaci	 díla	 „Rekon-
strukce	bývalého	kravína	v Hukvaldském	dvoře“	za	cenu	
30 186 433,16 Kč	bez	DPH,	celková	cena	s DPH	36	525 583 Kč	
s DPH;

3.	 RO	schválila	uzavření	licenční	smlouvy	s OSA	-	Ochranný	
svaz	autorský	pro	práva	k dílům	hudebním,	na	úhradu	za	
veřejné	provozování	hudebních	děl	na	rok	2021	prostřed-
nictvím	reprodukčních	přístrojů	ve	výši	3	208,32	Kč;

4.	 RO	přijala	a schválila	poskytnutí	dotace	z Moravskoslez-
ského	kraje	z „Programu	na	podporu	přípravy	projektové	
dokumentace	2021“.	Investiční	dotace	bude	obci	Hukvaldy	
poskytnuta	v maximální	výši	61,54	%	celkově	skutečně	vyna-
ložených	uznatelných	nákladů	na	realizaci	projektu	„Zpra-
cování	projektové	dokumentace	na	vybudování	chodníku	
od	 fotbalového	 hřiště	 po	 karosárnu	 v  obci	 Hukvaldy“,	
maximálně	ve	výši	400	000,-	Kč;

5.	 RO	schválila	uzavření	smlouvy	o využití	obecního	systému	
odpadového	hospodářství	a zajištění	zpětného	odběru	elek-
trozařízení	se	společností	ELEKTROWIN	o zřízení	místa	
zpětného	odběru	odpadních	elektrozařízení	 ve	 sběrném	
dvoře	Rychalticích;

6.	 RO	 schválila	 předloženou	 cenovou	 nabídku	MgA.	 Jana	
Šnébergera,	sochařské	a restaurátorské	práce	z Vítkova	ve	
výši	62	775,-	Kč	vč.	DPH	na	doplnění	desky	se	jmény	židov-
ských	občanů	naší	obce,	kteří	byli	umučeni	během	2.	světové	
války	v koncentračních	táborech	Treblinka	a Malý	Trostinec	
k památníku	obětem	světových	válek	na	Hukvaldech;

7.	 RO	 schválila	 předloženou	 cenovou	 nabídku	 MgA.	 Jana	
Šnébergera,	sochařské	a restaurátorské	práce	z Vítkova	ve	
výši	65	340,-	Kč	vč.	DPH	na	zhotovení	pamětní	desky	první	

automobilové	 nehody	 se	 smrtelným	 zraněním	 ve	 střední	
Evropě,	 jejímž	účastníkem	byl	Leopold	Sviták,	která	bude	
umístěna	v blízkosti	kříže	u Masarykova	mostu	v Rychalticích;

8.	 RO	projednala	cenové	nabídky	na	zpracování	projektové	
dokumentace	na	„Hukvaldy,	kanalizační	přípojky	2.	etapa“	
k jednotlivým	rodinným	domům	a 	schválila	nabídku	Miloše	
Kopeckého	z Mostů	u Jablunkova	za	cenu	46	8000,-	Kč,	(není	
plátce	DPH);

9.	 RO	schválila	přepracování	společné	projektové	dokumen-
tace	DUSP	-	„Prodloužení	místní	komunikace	parc.č.	1243/1	
na	k.ú.	Sklenov“	z důvodu	připomínek	povolujícího	orgánu	
-	Magistrátu	města	Frýdku-Místku,	speciálního	stavebního	
úřadu	pro	místní	komunikace	a schválila	cenovou	nabídku	
Ing.	Michala	Slaniny	za	částku	30	000	Kč;

10.	RO	 projednala	 cenové	 nabídky	 na	 realizaci	 díla	 „Cesta	
Grygar,	 k.ú.	 Sklenov“	 a  schválila	 jako	 nejvýhodnější	
nabídku	od	firmy	Swietelsky	stavební	s.r.o.,	odštěpný	závod	
Dopravní	stavby	Morava	z Šenova	u Nového	Jičína,	za	částku	
1	863 400,-	Kč	vč.	DPH,	se	kterou	byla	uzavřena	smlouva	
o dílo	s termínem	ukončení	prací	do	konce	listopadu	2021;

11.	RO	schválila	na	základě	Zprávy	o posouzení	a hodnocení	
nabídek	na	veřejnou	zakázku	„Zpracování	projektové	doku-
mentace	na	rekonstrukci	sýpky	v areálu	hukvaldského	dvora“	
společnost	RMBA	Architekti	s.r.o.,	Bulharská	996/20,	Praha	
jako	zpracovatele	díla	za	částku	1	350	000,-	Kč	bez	DPH	
a s touto	firmou	byla	uzavřena	smlouva	o dílo;

12.	RO	schválila	přijetí	příspěvku	z Programu	obnovy	kulturních	
památek	na	obnovu	nemovité	kulturní	památky	prostřed-
nictvím	obce	s rozšířenou	působností	Frýdek	–	Místek	na	
restaurování	sochy	svatého	Jana	Nepomuckého	v areálu	
kostela	sv.	Maxmiliána,	rejstř.č.	ÚSKP	47189/8-708,	k.ú.	
Sklenov,	obec	Hukvaldy,	okres	Frýdek-Místek,	kraj	Morav-
skoslezský	ve	výši	150	000,-	Kč;

13.	RO	 schválila	 podání	 žádosti	 o  poskytnutí	 finančního	
příspěvku	 z  Ministerstva	 zemědělství	 na	 hospodaření	
v lesích,	podanou	prostřednictvím	Krajského	úřadu	Morav-
skoslezského	kraje.	Požadovaná	výše	dotace	je	30	750,-	Kč	
na	obnovu,	zajištění	a výchovu	lesních	porostů;

14.	RO	 projednala	 úkol	 uložený	 14.	 zasedáním	 Zastupitel-
stva	 obce	Hukvaldy	 č.	 14Z/2021/5	 s  tím,	 že	 k  žádnému	

Z jednání rady obce Hukvaldy
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porušení	 nedošlo.	 Pravomoc	 rady	 obce	 je	 určena	 §	 102	
zákona	128/2000	Sb.,	o obcích	(obecní	zřízení)	v platném	
znění,	odst.	2,	písm.b)	a odst.	2,	písm.o).	O rozdělení	zlep-
šeného	hospodářského	výsledku	bylo	rozhodnuto	v souladu	
se	zákonem	č.	250/2000	Sb.,	o  rozpočtových	pravidlech	
územních	rozpočtů,	v platném	znění.	Hospodaření	školy	
probíhá	v souladu	s legislativou,	o čemž	vypovídá	i protokol	
o  provedení	 auditu	 Ing.	 Turoněm.	 Nedošlo	 k  naplnění	
§ 28 odst.9)	zákona	o rozpočtových	pravidlech,	aby	bylo	
možné	převést	prostředky	zpět	do	rozpočtu	obce;

15.	RO	schválila	uzavření	smlouvy	o dílo	se	společností	ECHOpix	
s.r.o.	z Krnova	na	zhotovení	aplikace	„Informačního	kiosku	
-	elektronické	úřední	desky“	za	cenu	172 900,- Kč	bez	DPH.	
Realizace	 aplikace	 je	 spolufinancována	 v  rámci	 dotace	
z projektu	„Efektivní	komunikace	a řízení	obcí	Palkovice,	
Kozlovice,	Hukvaldy	a Sviadnov“;

16.	RO	schválila	cenovou	nabídku	na	výkon	technického	dozoru	
investora	na	akci	„Cesta	Grygar,	k.ú.	Sklenov“	předloženou	
Ing.	Michalem	Slaninou	z Frýdku-Místku,	za	celkovou	cenu	
42	000,-	Kč,	není	plátce	DPH;

17.	 RO	projednala	a posoudila	 cenové	nabídky	na	„Zpraco-
vání	projektové	dokumentace	na	vybudování	chodníku	od	
fotbalového	hřiště	po	karosárnu	na	Hukvaldech“	a  jako	
nejvýhodnější	vybrala	nabídku	Ing.	Michala	Slaniny	z Frýd-
ku-Místku	za	cenu	487	500,-	Kč,	není	plátce	DPH,	se	kterým	
byla	uzavřena	smlouva	o dílo;

18.	RO	 schválila	 uzavření	 Koordinační	 dohody	 o  vzájemné	
spolupráci	při	zabezpečování	místních	záležitostí	veřejného	
pořádku	s Policií	České	republiky	-	Krajským	ředitelstvím	
policie	Moravskoslezského	kraje,	Územním	odborem	Frýdek
-Místek,	 Beskydská	 2061,	 Frýdek-Místek,	 zastoupenou	
ředitelem	plk.	Mgr.	Petrem	Klegou	o spolupráci	Policie	ČR	
a Obecní	policie	Hukvaldy;

19.	RO	schválila	uzavření	smlouvy	pro	umístění	Z-Boxu	a spolu-
práci	při	jeho	provozování	se	společností	Zásilkovna	s.r.o.	
z Prahy	o umístění	Z-Boxu	na	parc.č.	453/2	na	k.ú.	Rychal-
tice	(za	bývalým	kulturním	domem	v Rychalticích),	za	cenu	
200,-	Kč/měsíčně.	Z-Box	je	napájen	solárním	panelem	a je	
k dispozici	občanům	24	hodin	denně;

20.	RO	schválila	pořízení	doplňujícího	příslušenství	na	obecní	
parkoviště,	dle	předložené	nabídky	od	 firmy	AS	Parking	
s.r.o.	 z Modřice,	 za	 celkovou	částku	46670,-	Kč	+	DPH.	
Jedná	se	o ultrazvukové	čidlo	výšky	se	sloupkem,	úprava	
softwaru	na	rozlišení	 tarifu	pro	osobní	auta	a autobusy,	
změnu	elektroniky	výjezdového	 terminálu,	montáž	čidel	
vše	včetně	zprovoznění	a dopravy);

21.	RO	schválila	umístění	 informačního	panelu,	který	bude	
instalován	v autobusové	čekárně	u parkoviště	na	Hukval-
dech.	Realizace	by	proběhla	v příštím	roce	a bude	 finan-
cována	Evropskou	unii,	prostřednictvím	ROP	Moravsko-
slezsko	z Evropského	fondu	pro	regionální	rozvoj	a částečně	
z prostředků	Moravskoslezského	kraje;

22.	RO	projednala	a  schválila	nabídky	od	 společnosti	TINT	
s.r.o.z  Frýdku-Místku	 na	 pořízení	 vybavení	 umožňují-
cího	 provoz	 kamerového	 dohledového	 systému	 za	 cenu	
261 172,45	Kč	vč.	DPH.	Kamerový	systém	bude	obsluhovat	
obecní	policie	Hukvaldy;

23.	RO	schválila	předloženou	cenovou	nabídku	od	firmy	Jan	Slabý	
stavby	s.r.o.	z Brušperka	na	provedení	opravy	autobusové	
zastávky	Rychaltice	u mostu	za	cenu	49	156,25	Kč	vč	DPH;

24.	RO	schválila	nabídku	Ing.	Petry	Ličkové,	zahradní	a kraji-
nářské	architektky	z Frýdku-Místku	na	vyhotovení	prováděcí	
dokumentace	na	zahradní	úpravy	záhonů	u Základní	školy	
a Mateřské	školy	Leoše	Janáčka	Hukvaldy,	vč.	mobiliáře,	za	
cenu	24	800,-	Kč	bez	DPH.	Prováděcí	dokumentace	je	nutná	
jako	podklad	k provedení	výběrového	řízení	na	realizace	
zahradních	úprav	u základní	školy,	která	je	jednou	z částí	
dotace	na	půdní	vestavbu	školy;

25.	RO	schválila	předloženou	cenovou	nabídku	od	Veroniky	
Slaninové,	 Pánské	Nové	Dvory	 3736,	 Frýdek-Místek	 na	
zpracování	výkazu	výměr	a položkového	rozpočtu	na	akci	
„Stavební	 úpravy	 komunikace	 v  areálu	 ZŠ	 a MŠ	 Leoše	
Janáčka“,	za	cenu	2	800,-	Kč	-	není	plátce	DPH	(opět	součást	
dotace);

26.	RO	schvaluje	cenovou	nabídku	od	firmy	Projekty	STATIKA	
s.r.o.	z Frýdku-Místku	na	výkon	autorského	dozoru	při	reali-
zaci	díla	„Nástavba	odborných	učeben	ve	4.	NP	ZŠ	a MŠ	
Hukvaldy“	za	cenu	500,-Kč/hod	+	150,-	Kč	doprava	na	místo	
s  tím,	že	maximální	týdenní	čerpání	 je	4	hodiny	činnosti.	
Předpokládaná	účast	na	kontrolních	dnech	je	1	x za	2	týdny;

27.	RO	schválila	předloženou	cenovou	nabídku	na	výkon	autor-
ského	dozoru	na	akci	„Cesta	Grygar,	k.ú.	Sklenov“	od	Ing.	
Libora	Jacka,	JACKO,	projekty	&	vozovky	s.r.o.	z Ostravy,	
za	cenu	24	200,-	Kč	vč.	DPH;

28.	RO	schválila	přijetí	příspěvku	poskytnutého	Ministerstvem	
kultury	na	obnovu	nemovité	kulturní	památky	-	venkovské	
stavení	č.e.	113,	rejstř.č.	ÚSKP	15268/8-711,	obec	Hukvaldy,	
k.ú.	 Sklenov,	 (dřevěnka),	 ve	 výši	 200	 000,-	 Kč	 (dalších	
550 000	Kč	poskytl	Moravskoslezský	kraj).

Ivana Hrčková, místostarostka obce
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V červnu	2021,	po	dlouhé	době	zaviněné	situací	s covidem,	
kdy	bylo	omezené	setkávání	a pořádání	akcí,	se	ve	dvou	termínech	
uskutečnilo	v obřadní	síni	obecního	úřadu	Hukvaldy	slavnostní	
přivítání	občánků	do	svazku	obce	Hukvaldy.

Na	první	termín	v sobotu	12.6.2021	bylo	pozváno	15	dětí	naro-
zených	v období	od	podzimu	2020	do	jara	2021.	V neděli	26.6.2021	
jsme	pak	uspořádali	vítání	pro	dalších	16	dětí	narozených	v období	
od	října	2019	do	srpna	2020.	Na	obou	akcích	vystoupila	děvčata	

Vítání občánků
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V loňském	roce	začaly	práce	na	instalaci	parkovacího	systému	
na	parkovišti	na	Hukvaldech.

Na	základě	výběrového	řízení,	kterého	se	zúčastnily	tři	firmy,	
byla	vybrána	firma	firma	AS	Parking	z Modřic	u Brna	za	částku	
686	360	Kč	včetně	DPH.

Před	 instalací	 systému,	 který	 tvoří	 tři	 závory,	 vjezdový	
a výjezdový	terminál,	automatická	pokladna,	bylo	třeba	provést	
stavební	úpravy	spočívající	ve	vybudování	ostrůvku	mezi	termi-
nály	a výkopové	práce	pro	umístění	kabelů.

Na	 jaře	 letošního	 roku	 v  rámci	 výstavby	 kanalizace	 bylo	
třeba	ještě	vybudovat	novou	vodovodní	a 	kanalizační	přípojku	
k obecním	toaletám	na	konci	parkoviště.	Po	provedení	těchto	prací	
pak	došlo	k samotné	instalaci	parkovacího	systému	a vyasfalto-
vání	horního	parkoviště	včetně	provedení		nástřiku	parkovacích	
míst,	které	prováděly	Technické	služby.

Parkovací	systém	byl	spuštěn	koncem	července	a díky	němu	je	
parkoviště	bezobslužné.	Pro	případné	poruchy	je	zajištěna	služba.

Náklady	na	úpravy	parkoviště	činily:

-	 instalace	parkovacího	systému:	683	360	Kč

-	 přípojky	elektro:	42	640	Kč

-	 stavební	úpravy:	213	000	Kč

-	 nástřik	parkovacích	míst:	24	000	Kč

-	 asfaltování	bylo	provedeno	v rámci	úpravy	plochy	při	výstavbě	
kanalizace	a přívodu	vody	k obecním	záchodkům

Ceník	parkování:

- do 30 minut – zdarma

- 30 minut až 1,5 hodiny – 20 Kč

- 1,5 hodiny až 2,5 hodiny – 40 Kč

- nad 2,5 hodiny (celodenní) – 70 Kč

Parkoviště je zpoplatněno od 8 do 20 hodin.

Ivana Hrčková, místostarostka
Foto: Miroslav Bitter

Úpravy obecního parkoviště na hukvaldech

z naší	základní	školy	pod	vedením	učitelek	-	paní	Mgr.	Radmily	
Křenkové	a paní	Silvie	Jati,	která	předvedla	krásné	a mnohdy	
dojemné	pásmo	písniček	a básniček	a sklidila	svým	vystoupením	
velký	potlesk.	Ve	druhém	termínu	jsme	vítali	některé	už	skoro	
dvouleté	děti,	ty	už	si	pro	přichystané	dárečky	přišly	téměř	samy	
a během	vystoupení	běhaly	a hrály	si	s hračkami,	občas	s děvčaty	
i zpívaly.	Bylo	to	moc	milé	zpestření	pro	všechny.

Jako	tradičně	byl	z akce	pořízen	záznam	televizním	studiem	
Sněženka	ze	Sedlnice	určený	pro	vysílání	v kabelové	televizi,	

který	také	rodiče	dostanou	na	DVD.	Samozřejmostí	 jsou	pak	
i fotografie,	které	děti	obdrží	jako	památku	na	tento	den,	pamětní	
listy	a dárečky	v podobě	knih	a kytičky	každé	mamince.

Věřím,	že	se	situace	brzy	uklidní,	nebudou	žádná	omezení	
a další	vítání	dětí	proběhne	zase	v listopadu	letošního	roku.

Chtěla	bych	poděkovat	paní	matrikářce	Martě	Sobotíkové	za	
organizaci	a koordinaci	obou	akcí.	

Ivana Hrčková, místostarostka
Foto: Tereza Czyźová
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V  Rychalticích	 před	 bývalým	 kulturním	 domem	 bylo	
umístěno	zařízení	společnosti	Zásilkovna	-	Z-BOX.	Jedná	se	
o samoobslužné	výdejní	místo,	které	 je	k dispozici	24	hodin	
denně,	7	dnů	v  týdnu	a  je	napájeno	 solárními	panely.	Přes	
Z-Box	si	zákazníci	mohou	zásilku	vyzvednout	a také	odeslat.

Po	příchodu	k Z-BOXu	se	aplikace	automaticky	spáruje	se	
zákazníkovou	schránkou.	Pomocí	tlačítka	v detailu	zásilky	se	
otevře.	Pak	už	stačí	jen	vyzvednout	zásilku	a zavřít	schránku.	
Zásilku	na	dobírku	pomocí	aplikace	můžete	i zaplatit	a pokud	
se	nehodí	datum	vyzvednutí,	může	se	přes	appku	prodloužit	
úložní	doba.

Ivana Hrčková, místostarostka

Umístění Z-BOXU

Začátkem	 srpna	 začaly	 práce	 na	 rekonstrukci	 bývalého	
kravína	 v Hukvaldském	dvoře.	Výběrového	 řízení	 se	 zúčast-
nilo	11 firem,	nejnižší	nabídku	podala	firma	ARRO,	spol.	s r.o.	
z Hranic	na	Moravě	za	částku	36	525	583	Kč	s DPH.	Jen	pro	
úplnost,	nabídka	poslední	firmy	v pořadí	činila	53	240	000	Kč	
s DPH.	S firmou	ARRO,	spol.	s r.o.	byla	uzavřena	smlouva	o dílo.

V první	etapě	došlo	k demolici	novodobé	přístavby.	Nejprve	
byla	 demontována	 střešní	 krytina	 včetně	 rozebrání	 střešní	
konstrukce,	následovalo	 rozebrání	 stropní	konstrukce	a  stěn	
a byla	odstraněna	podkladová	deska.

V další	etapě	pak	začnou	stavební	práce	na	samotné	budově	
bývalého	kravína.	V objektu	je	po	stavebních	úpravách	plánovaná:	
v1.NP	–	vstupní	hala,	obřadní	a výstavní	síň,	zázemí,	nová	obecní	
knihovna,	sklad,	schodišťová	hala,	chodba,	toalety,	 technické	
zázemí.	V podkroví	vzniknou	3	chodby,	výtah,	strojovna,	šatny,	
kabinet,	ateliéry,	místnosti	pro	obecní	spolky,	úklidová	místnost,	
toalety	včetně	předsíňky	a 3	učebny	základní	umělecké	školy.

dotace
RekonstRukce bývalého kRavína v hukvaldském dvoře
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Realizace	by	měla	být	dokončena	do	listopadu	2023,	v dalších	
vydáních	zpravodaje	budeme	postupně	informovat	o průběhu	
prací	včetně	fotografií.

Celá	akce	je	podporována	dotací	z Ministerstva	pro	místní	
rozvoj.	Zpracování	projektové	dokumentace	bylo	spolufinanco-
váno	z dotace	z Moravskoslezského	kraje.

Ivana Hrčková, místostarostka
Foto: Miroslav Bitter
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V letošním	roce	byla	zrestaurována	socha	svatého	Jana	Nepo-
muckého	na	hukvaldském	podzámčí	naproti	budově	obecního	
úřadu	na	Hukvaldech.

Socha	svatého	 Jana	Nepomuckého	byla	 spolu	 s kostelem	
sv. Maxmiliána,	 sochou	sv.	Floriána	a křížem	zapsána	podle	
zákona	č.	22/1958	Sb.,	o kulturních	památkách,	do	 státního	
seznamu	nemovitých	kulturních	památek	Severomoravského	
kraje	pod	pořadovým	číslem	rejstříku	708	dne	24.	2.	1964.	Ve	
smyslu	zákona	č.	20/1987	Sb.,	o státní	památkové	péči,	ve	znění	
pozdějších	předpisů,	§	42,	odst.	1,	je	proto	kulturní	památkou.	
Rejstříkové	číslo	Ústředního	seznamu	kulturních	památek	České	
republiky	je	47189/8-708.

Kulturní	památka	se	nachází	na	území	ochranného	pásma	
pro	historické	 jádro	sídelního	vesnického	útvaru	Hukvaldy,	
které	 bylo	 vyhlášeno	 rozhodnutím	 Okresního	 úřadu	 ve	
Frýdku	Místku	čj.	kult.251/404/5/93/Hm/Pp	dne	25.	6.	1993	
a  současně	na	území	 ochranného	pásma	Hukvaldy	 -	 hrad,	

které	bylo	vyhlášeno	Okresním	národním	výborem	ve	Frýd-
ku-Místku	dne	24.	4.	1981.

Odborné	restaurátorské	práce	provedl	MgA.	Jakub	Gajda,	
Ph.D z Ostravy	–	Hrabové	za	částku	299	000	Kč	včetně	DPH.	
Obnovu	základové	desky	provedli	pracovníci	obecní	zednické	čety.

Na	 restaurování	 památky	 obec	 Hukvaldy	 získala	 dotaci	
z Moravskoslezského kraje	ve	výši	149	000	Kč	a z Ministerstva 
kultury prostřednictvím obce z rozšířenou působností Frýdek
-Místek	ve	výši	150	000	Kč.

Vedlejší	socha	svatého	Floriánka	byla	restaurována	v roce	
2019	a tyto	práce	také	prováděl	MgA.	Jakub	Gajda,	Ph.D.

Ivana Hrčková, místostarostka

RestauRování sochy  
svatého Jana nepomuckého na hukvaldském podzámčí

Životopis sv. Jana Nepomuckého (1340/1350?-1393)

Jan	se	narodil	jako	syn	městského	rychtáře.	Studoval	v kláš-
terní	škole	v Nepomuku	a pak	teologii	a práva	v Praze.	Deset	
let	pracoval	jako	notář	arcibiskupské	soudní	kanceláře.	Roku	
1380	byl	vysvěcen	na	kněze	a jmenován	farářem	u sv.	Havla	na	
Starém	Městě	pražském.	V letech	1382-1387	studoval	práva	na	
univerzitě	v Padově,	kde	roku	1386	vykonával	 funkci	rektora	
zaalpských	studentů.	Roku	1389	jej	arcibiskup	Jan	z Jenštejna	
jmenoval	svým	generálním	vikářem.

V té	době	byl	českým	králem	syn	Karla	IV.,	Václav	IV.,	který	
využil	papežského	rozkolu,	kdy	i v Čechách	bylo	metropolitovo	

postavení	pochopitelně	oslabeno,	a snažil	se	omezit	arcibisku-
povu	pravomoc.	Chtěl	 tak	učinit	zřízením	nového	biskupství	
v Kladrubech	u Stříbra,	do	jehož	čela	hodlal	prosadit	sobě	loajál-
ního	preláta.	Když	napětí	mezi	králem	a arcibiskupem	vyvrcho-
lilo,	hájil	generální	vikář	Jan	svobodu	a nezávislost	církve	na	
králově	moci.	Bohatý	benediktinský	klášter	v Kladrubech	měl	
finančně	zajistit	založení	nového	biskupství.	Ke	zrušení	kláštera	
se	však	muselo	počkat	na	smrt	stařičkého	opata	Racka.	Po	opatově	
smrti	počátkem	roku	1393	mniši	okamžitě	zvolili	novým	opatem	
mnicha	Olena	a generální	vikář	Jan	z Pomuku	počátkem	března	
volbu	potvrdil.	Tím	byl	zmařen	plán	panovníka,	který	po	návratu	
z hradu	Žebrák	do	Prahy	upadl	do	záchvatu	nepříčetného	vzteku.
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Arcibiskup	Jan	z Jenštejna	byl	však	právě	na	svém	hradě	
v Roudnici,	 kam	 za	 ním	 včas	 odjeli	 i  jeho	 spolupracovníci.	
Na	 výzvu	 králových	 vyjednavačů	 přijeli	 všichni	 do	 Prahy	
a 20. března	se	sešli	s králem	Václavem	IV.	na	neutrální	půdě	
johanitské	jurisdikce	na	Malé	Straně.	Král	však	hned	na	začátku	
setkání	odmítl	jakoukoliv	dohodu	a nechal	zatknout	členy	arci-
biskupova	doprovodu	včetně	Jana	z Pomuku.	Arcibiskupa	jeho	
ochranka	vyprostila	a ten	opustil	Prahu.	Zatčení	byli	vyslýcháni	
na	Pražském	hradě,	na	staroměstské	radnici	a na	staroměstské	
rychtě,	kde	byla	mučírna,	aniž	by	král	dosáhl	cíle,	totiž	aby	se	
zatčení	postavili	proti	arcibiskupovi.	Nejbrutálněji	bylo	zachá-
zeno	s Janem	Nepomuckým.	Po	tomto	nátlaku	dal	král	zatčeným	
k podpisu	veřejnou	 listinu,	že	o svém	utrpení	nic	neprozradí.	
Jediný,	kdo	nepodepsal	byl	Jan,	a proto	na	příkaz	krále	musel	
navždy	zmizet.	Ještě	 téhož	dne	(20.	března	1393)	byl	svázán	
a v 9	hodin	večer	svržen	z Karlova	mostu	do	Vltavy.

Po	čtyřech	týdnech,	17.	dubna,	nalezli	Janovo	tělo	rybáři.	Byl	
v tajnosti	pohřben	při	kostele	sv.	Kříže	Většího	v nedaleké	Dušní	
ulici	na	Starém	Městě,	který	byl	roku	1890	zbourán.	Patrně	roku	
1396,	tedy	ještě	za	života	jeho	vraha,	bylo	Janovo	tělo	přeneseno	
do	katedrály,	 kde	byl	pod	prostým	kamenem	pohřben	proti	

Vlašimské	kapli,	v níž	býval	oltářníkem.	Zpráva,	že	král	dal	Jana	
z Pomuku	zabít	proto,	že	nechtěl	vyzradit	zpovědní	tajemství	
Václavovy	manželky	královny	Žofie,	se	začala	šířit	teprve	několik	
desetiletí	po	Janově	smrti.

Mučedník	za	svobodu	církve	 je	ctěn	zároveň	 jako	svědek	
zpovědního	tajemství	a jako	takový	byl	i 19.3.1729	svatořečen.	
Červená	 mramorová	 deska	 na	 Karlově	 mostě	 ukazuje	 do	
dnešního	dne,	kde	byl	 Jan	Nepomucký	svržen	do	Vltavy.	 Již	
kolem	roku	1600	patřil	sv.	Jan	k zemským	patronům	Čech	a úcta	
k němu	se	rozšířila	nejen	v Evropě,	ale	i v zámoří.

Jan	Nepomucký	 byl	 v  roce	 1721	 blahořečen	 a  o  osm	 let	
později	kanonizován	papežem	Benediktem	XIII.	Jeho	atributy	
jsou	 kanovnické	 roucho,	 pět	 hvězd	 kolem	 hlavy,	 krucifix,	
palmová	ratolest,	jazyk,	kniha	či	prst	na	ústech.

Rodné	město	Jana	Nepomuckého	Nepomuk	už	je	po	mnoho	
let	partnerským	městem	obce	Hukvaldy	a v letošním	roce	zde	
uctili	300	 let	od	 jeho	svatořečení.	Bohužel	oslavy	byly	ovliv-
něny	situací	s covidem,	takže	jsme	se	jich	k naší	lítosti	nemohli	
zúčastnit.

Ivana Hrčková, místostarostka

z historie obce
Pár stříPků z historie bývalého Pivovaru na hukvaldech

V nedávné	době	 jsem	od	 jednoho	z  turistů	navštěvujících	
Hukvaldy	 obdržela	 několik	 dotazů	 k  historii	 a  současnosti	
zdejšího	areálu	pivovaru.	Dané	téma	mě	samozřejmě	zaujalo,	
sama	jsem	o tomto	podniku	a stavbě	věděla	pár	strohých	informací	
a jeho	podobu	jsem	znala	pouze	z fotografií.	Podařilo	se	mi	najít	
a sepsat	několik	údajů,	které	samozřejmě	nejsou	vyčerpávajícím	
přehledem.	Téma	samotné	by	zasloužilo	další	pozornost,	 ale	
i přesto	jsem	se	rozhodla	podělit	se	s ním	i s čtenáři	občasníku.	

Vrchnostenský	pivovar	na	Hukvaldech	byl	 založen	 roku	
1567	majitelem	hukvaldského	panství,	olomouckým	biskupem	
Vilémem	Prusinovským	z Víckova	(ve	funkci	1565-1572),	pro	
nějž	představoval	nejvýnosnější	režijní	podnik,	podobně	jako	
tomu	bylo	ve	většině	moravských	dominií.	V červnu	téhož	roku	
se	biskup	dotazoval	hukvaldského	úředníka,	zdali	„…již sládka 
při pivovaře ukvaldském sjednaného máš neb nemáš…“,	což	proka-
zuje,	že	stavební	práce	mohly	být	dokončeny	okolo	poloviny	
roku	1567.	Pivovar	se	nacházel	„…při zámku…“	(pozn.	zámkem	
se	myslel	 hrad),	 tedy	 v  podhradí	 a  kromě	 sladovny	 k  němu	
přináležely	ještě	dvě	chmelnice	při	brušperském	a místeckém	
hospodářském	dvoře.	Na	základě	výkazu	z roku	1635	přesahoval	
výnos	pivovaru	21%	veškerých	aktiv	režijního	podnikání	celého	

hukvaldského	panství!	Už	v polovině	30.	let	17.	století	proka-
zatelně	existovala	poblíž	hukvaldského	pivovaru	také	palárna	
(lihovar,	dnešní	budovy	čp.	30,	108	a 109).	

Hukvaldský	pivovar	byl	malý,	původně	byl	zařízen	na	25 sudů	
a  veškeré	 práce	 se	 vykonávaly	 ručně.	 Ječmen	 se	 nakupoval	
z hanáckých	hospodářství	a chmel	se	dokonce	pěstoval	na	zdejším	
panství.	Začátky	byly	skrovné,	postupem	času	se	pivovar	zdoko-
naloval,	a když	roku	1766	vyhořel,	byl	znovu	přestavěn.	Z roku	
1769	se	dochoval	záznam,	že	se	v tomto	roce	vyrobilo	35 várek	
po	40	achtelů	(tj.	2.377	dnešních	hektolitrů).	Podle	tohoto	proto-
kolu	se	také	dozvídáme,	že	vrchnostenští	úředníci	dostávali	roční	
deputát	a to	nemalý	-	vrchní	58	hl,	purkrabí	31	hl,	důchodní	29 hl,	
obročný	20	hl,	polesný	15	hl,	porybný	14	hl,	oborenský	8	hl,	
hukvaldský	bednář	8	hl	a rychalský	rektor	5	hl.	

Na	 území	 hukvaldského	 panství	 bylo	 pivovarů	 více,	
v  nejbližším	 okolí	 byl	 v  Příboře,	 Frenštátě	 pod	Radhoštěm,	
Frýdlantě	nad	Ostravicí	a v Brušperku.	K určitým	pivovarům	byly	
také	rozděleny	jednotlivé	obce	a ty	musely	dodržovat	stanovený	
rozpis.	V tomto	smyslu	je	zajímavý	výnos,	který	vydala	hukvaldská	
vrchnost	roku	1580	brušperským:	„Kdo z vesnice odjinut pivo by 
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vzal, než kam byl přikázán, budiž na Ukvaldech do vězení vsazen 
a tam dotud držán, pokud by kopu grošů buď v záduší nebo špitálu 
brušperském nezaplatil.“

Pivovar	měl	obytnou	část	a poměrně	velkou	zahradu.	V roce	
1890	byl	přestavěn	na	parní	pohon	a na	jeho	zahradě	byl	vystavěn	
velký	sklep	s lednicí	a výtahem.	Nad	těmito	sklepy	vystavěl	stavitel	
Zajíček	z Kroměříže	skladové	prostory	a sýpky.	Dne	1. května	
1893	podnik	znovu	vyhořel	a byl	opět	zrekonstruován.	Po	těchto	
úpravách	dosáhl	na	roční	výstav	15.000	hektolitrů.	Hukvaldské	
pivo	mělo	vždy	dobrý	zvuk	a nejeden	půllitr	se	prý	vypil	v domnění,	
že	se	pije	plzeňské.	K tomu	vedly	také	velmi	příznivé	podmínky	
–	dobré	sklepy	a výborná	kazničovská	voda.	Za	nájemce	Josefa	
Junga	st.	bylo	pivo	údajně	dodáváno	i na	císařský	dvůr	Františka	
Josefa	I.	do	Vídně.	

Od	roku	1870	byl	pivovar	pronajat	právě	firmě	Josefa	Junga	
st.	Po	jeho	smrti	se	veškerých	starostí	o podnik	ujal	syn	Ludvík	
Jung,	který	vedl	pivovar	až	do	2.	světové	války.	Po	válce	byl	podnik	
znárodněn	a modernizován,	a tak	roku	1967	dosáhl	výstav	na	
25.000	hektolitrů.	Vařilo	se	zde	pivo	desetistupňové	a v  letech	
1954-1956	i šestnáctistupňový	tmavý	Ondráš.

V  roce	1970	byl	zřízen	nový	pivovar	v Nošovicích	a malé	
pivovary	 byly	 přitom	 postupně	 rušeny.	 Na	 ten	 hukvaldský	
došlo	 ještě	v  tomtéž	roce	v prosinci.	Areál	roku	1971	koupila	
firma	Moravské	vinařské	závody,	která	zde	zřídila	vinné	sklepy	
(zprivatizovaná	firma	sídlí	od	roku	2006	na	zámku	v jihomorav-
ském	Bzenci).	V těchto	prostorách	pak	dozrávalo	archivní	víno.	
Zatímco	dříve	se	tu	vyráběl	tzv.	Kahan	a Fojtské,	a víno	se	sem	
dováželo	v cisternách,	v posledních	letech	činnosti	zde	dozrávaly	
především	kvalitní	archivní	vína	řady	Seneca	a zahraniční	vína	
ze	Slovenska,	Maďarska	a Chile.	Zrání	a školení	vína	ovlivňovalo	
místní	příznivé	mikroklima.	Ve	zdejších	sklepích	bylo	uloženo	až	
170	tisíc	lahví.	

V roce	1984	byl	zbourán	pivovarský	komín,	který	byl	vedle	
věže	podzámeckého	kostela	sv.	Maxmiliána	jednou	z dominant	
Hukvald	(jak	lze	vidět	na	přiložených	fotografiích).		Později	bylo	
zřejmě	odstraněno	původně	renesanční	schodiště	z budovy	sýpky,	
která	v podstatě	jako	jediná	z celého	areálu	zůstala	památkově	
chráněná.

Torzo	původního	areálu	pivovaru	se	skládalo	z dvoupatrové	
zděné	budovy	varny	kryté	sedlovou	střechou	a v průběhu	času	
doplněné	několika	přístavbami	a průmyslovým	komínem,	auten-
tickou	podobu	má	právě	sýpka	s  trámovými	stropy.	Pokud	si	
prohlédnete	budovu	z její	zadní	části	(tedy	z nového	parkoviště	
biskupství),	můžete	spatřit	i původní	části	zdiva	a okenních	ostění	
a parapetů.	Hlavní	sklepní	prostory	jsou	dvoulodní	se	čtyřmi	poli	
křížových	kleneb	nesených	třemi	pilíři	a polopilíři,	další	sklepní	
prostory	jsou	zaklenuty	valenými	klenbami.

V roce	2008	proběhlo	médii,	že	by	hukvaldský	prostor	mohl	
být	přebudován	na	základě	připravovaných	investičních	záměrů,	
uvažovalo	se	také	o výrobě	speciálních	druhů	vín	(čerpáno	zde:	
https://www.zemedelec.cz/vyroba-vina-se-presune-do-bzence/).	
Areál	však	bohužel	dále	chátrá.	Využita	je	pouze	obytná	budova.

Josef Jung starší (30. 11. 1836-1912)

Významným	 nájemcem	 hukvaldského	 pivovaru	 byl	 již	
zmíněný	Josef	Jung	st.,	který	se	narodil	v nedalekém	Brušperku	do	
pivovarské	rodiny	jako	poslední	z dětí	manželů	Josefa	a Barbory	
Jungových.	Tři	z jeho	sourozenců	zemřeli	v raném	věku.	Také	jeho	
maminka	zemřela	v pouhých	41	letech,	když	mu	bylo	3,5	roku.	Jeho	
otec	se	znovu	oženil,	matku	mu	však	nahradila	spíše	jeho	starší	
sestra	Marie	(starší	o 15	let)	než	jeho	nevlastní	matka.	Marie	byla	
provdaná	do	pivovarnické	rodiny	pana	Václava	Kudielky,	který	
měl	pronajatý	pivovar	ve	Fulneku.	V roce	1846	Kudielka	koupil	
velkostatek	a dědičnou	rychtu	ve	Velkém	Petřvaldě	a současně	
si	pronajal	i panský	pivovar	olomoucké	kapituly	tamtéž.	Mladá	
paní	Marie	Kudielková	si	tehdy	vzala	svého	desetiletého	bratra	
Josefa	na	 vychování	 k  sobě.	Ve	 svém	švagrovi	Václavu	našel	
malý	Josef	nového	tatínka.	Od	něj	také	poznal	blíže	pivovarské	
řemeslo	a problematiku	velkostatku.	Obě	tyto	dovednosti	ve	svém	
pozdějším	životě	široce	uplatnil.	Ve	starém	panském	pivovaru	
pracoval	jako	pomocník	a svému	švagrovi	byl	vždy	k ruce.	Později	
začal	vykonávat	profesi	pomocného	sládka.		

V  roce	1861	 se	 Josef	 Jung	oženil	 s  dcerou	petřvaldského	
statkáře	Josefa	Adámka	Mariánou.	Nejprve	bydleli	u tchána	na	
statku,	později	v bytě	panského	pivovaru	v Petřvaldě.	Po	narození	
pěti	dětí	začal	Josef	uvažovat	o vlastní	seberealizaci	a případném	
vlastním	pivovaru.	V té	době	se	seznámil	s novým	příbuzným	
Wilhelmem	Rattayem,	který	se	později	oženil	s Josefovou	sest-
řenicí	Adeleide	Waldhauserovou	z Kudielkovy	rodiny.	Rattay	
se	roku	1880	stal	majitelem	pivovaru	v obci	Lukavec	u Bílovce	
a měl	také	pronajatý	arcibiskupský	pivovar	na	Hukvaldech,	kde	
posléze	přijal	jako	spolunájemce	právě	našeho	Josefa	Junga	st.	
Celá	Jungova	rodina	se	tak	ve	druhé	polovině	70.	let	19.	století	
přestěhovala	na	Hukvaldy.	I přes	to,	že	s Rattayem	měli	pronajatý	
pivovar	oba,	většinu	administrativních	i technologických	činností	
zajišťoval	pouze	Josef	Jung.	Od	roku	1889	se	nájemcem	stal	již	
sám.	Rattay	byl	majitelem	pivovaru	v Lukavci	až	do	své	smrti.	
Josef	Jung	starší	udržoval	vřelé	vztahy	ve	Velkém	Petřvaldu,	byl	
ale	vysoce	postaven	také	na	Hukvaldeh,	kde	se	svou	manželkou	
Marií	tvořili	jádro	místní	společnosti.	Celá	rodina	i s odrostlými	
dětmi	prý	byla	velmi	veselá,	pohostinná	a tak	za	nimi	táhla	celá	
hukvaldská	společnost	včetně	úředníků	z panství.	Společenství	
se	scházelo	„Pod	akátem“	(za	kostelem	sv.	Maxmiliána),	jezdilo	
na	výlety	a chodilo	hrát	kuželky	do	místních	hostinců	U Uhlářů	
a U Gobrů.	K vrcholným	společenským	událostem	patřily	také	
hony,	 jichž	se	pravidelně	účastnili	všichni	Jungové	 i přizvaná	
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rodina	Kudielkova	z Petřvaldu.	Neodmyslitelnou	součástí	společ-
nosti	byl	i hudební	skladatel	Leoš	Janáček	s manželkou	Zdeňkou	
a dcerou	Olgou.	Janáček	se	na	Hukvaldech	narodil	a po	celý	život	
se	sem	vracel,	vyhledával	zde	odpočinek,	inspiraci	i rozptýlení.	
Jednou	z těchto	tvůrčích	jisker	byla	v  jisté	době	i dcera	Josefa	
Junga	st.	Františka,	tehdy	již	provdaná	Rakowitschová.	Spojo-
vacím	článkem	k celé	společnosti	byla	manželka	Josefa	Junga	
st.	Marie,	které	Janáček	věnoval	i některá	svá	díla.	Díky	jejímu	
doporučení	a častokrát	i v jejím	doprovodu	navštívil	obec	Petřvald,	
kde	vyrůstal	Janáčkův	dědeček	a kde	jeho	předkové	získali	své	
hudební	vzdělání.	Janáček	zde	kromě	jiného	čerpal	i ze	studnice	
lidových	písní	cimbalisty	Jana	Myšky	z Petřvaldu.	

Josef	Jung	st.	byl	prý	člověk	společenský	a veselý.	Ve	vysokém	
věku	opustil	svoji	ženu	Marii	a asi	od	roku	1896	žil	v Rychalti-
cích	s paní	Marií	Vaškovou,	se	kterou	měl	dvanáct	dětí.	Jeho	syn	
Josef	Jung	ml.	(1861-1908),	který	se	oženil	s Annou	Lichnovskou	
z Hukvald,	byl	sládkem	ve	Vyškově.	Další	syn	Ludvík	Jung	(1874-
1957)	zdědil	po	otci	nájem	hukvaldského	pivovaru	a velký	statek	
v Rychalticích.	Josef	Jung	st.	zemřel	roku	1912.

Informace	k tomuto	článku	jsem	čerpala	ze	zdrojů	uvede-
ných	níže.	Tím	nejdůležitějším	pramenem	byla	pro	mne	ale	část	
rukopisu	pana	Hynka	Mlčocha,	někdejšího	ředitele	hukvaldského	
panství,	kterou	mi	laskavě	propůjčil	jeho	vnuk	pan	Jiří	Mlčoch,	
jemuž	bych	touto	cestou	chtěla	moc	poděkovat.

Další	zdroje:
Jan	Al	Saheb,	Hukvaldské panství před Bílou horou (1553-1619),	Ostrava	2011.
Jiří	Hýl	a kol.,	Střípky	z historie	obce	Petřvald vydané u příležitosti 750 let od první 
písemné zmínky,	Petřvald	2017.

Použité	fotografie	jsou	z těchto	zdrojů:
Josef	Sudek, Janáček – Hukvaldy,	Praha	1971.
Karel	Dohnal	–	Milan	Palák,	Hukvaldy	Leoše	Janáčka	na	dobových	fotografiích	
1890-1928,	Ostrava	2006.
kolektiv	autorů, Krajina starých sídel,	kat.	výstavy,	Olomouc	2015.
Aleš	Pustějovský	–	Stanislava	Kovářová,	Lašská brána Beskyd. Dobové pohlednice 
1895-1945,	Ostrava	2004.

Fotografie	z publikace	Hukvaldy Leoše Janáčka na dobových fotografiích 
1890-1928.	Po	levé	straně	je	budova	varny	s pivovarským	komínem,	po	
pravé	straně	sýpka	a sladovna.	

Veduta,	kterou	 litografoval	Friedrich Adolf Kunike (1777-1838) ze	
souboru	sedmdesáti	vyobrazení	z území	Moravy	a Slezska	pro	hrabata	
ze	Žerotína,	který	je	uložen	ve	Vědecké	knihovně	v Olomouci.	Na	vyob-
razení,	kde	stěžejní	je	zřícenina	hradu	Hukvaldy	na	kopci,	lze	zahlédnout	
i kouřící	komín	pivovaru	v idylické	venkovské	krajině.	

Reprodukce	kolorované	pohlednice	z knihy	Lašská brána Beskyd. Dobové 
pohlednice 1895-1945	 z  roku	 1914,	 kde	 je	 v  popředí	 vidět	 právě	
hukvaldský	pivovar.	

Reprodukce	 fotografie	z knihy	světoznámého	fotografa	Josefa	Sudka	
Janáček – Hukvaldy.	Sudkovy	 fotografie	Hukvald	vznikaly	mezi	 lety	
1952-1970.
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Fotografie	získané	paní	Karlou	Klečkovou,	snad	během	posledních	let	fungování	hukvaldského	pivovaru.	Snímky	z exteriéru	a interiéru	varny	a sklepů.
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Fotografie	z publikace	Hukvaldy Leoše Janáčka na dobových fotografiích 1890-1928,	která	zachycuje	Sbor	dobrovolných	hasičů	Hukvaldy-Sklenov.	Uprostřed	
ve	světlém	obleku	sedí	starosta	sboru	Josef	Jung	st.	

Sbírka	etiket	z lahví	piva,	jejichž	obrázky	jsem	v průběhu	let	stahovala	
z internetových	aukcí,	přesné	zdroje	již	bohužel	nemám.

Výřez	z fotografie	pravděpodobně	vytvořené	před	demolicí	budovy	pivovaru	
a pivovarského	komína	v roce	1984	z digitálního	archivu	Státního	okresního	
a rch ivu 	 ve 	 Fr ýdku-Mís tku: 	 h t tps : //d ig i . a rch ives .c z /da /
permalink?xid=07AEA11653F44B6E98980471B38704E8&scan=d5612c-
53c3254a028f421e442480eccc.
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Káží vodu, pijí víno 3

LIDÉ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI TŘÍDÍ ODPAD ROK OD ROKU LÉPE

Dovolím	si	reagovat		na	odpověď	paní	místostarostky	na	můj	
poslední	příspěvek.	V úvodu	přiznává,	že	nedošlo	z žádné	strany	
k porušení	tiskového	zákona,	což	je	od	ní	pozitivní	posun,	já	jsem	
to	tvrdil	od	začátku.	Kritika	není	porušení	zákona.	Dále	se	snaží	
hrát	na	strunu	vyváženosti	informací,	ale	zde	si	sama	naběhla.	
V občasníku	jsou	zveřejňovány	články	jen	o tom,	jak	se	všechno	
daří,	co	se	všechno	podařilo,	stejně	tak,	jak	se	to	psalo	v totalitě.	
A ještě	byla	tehdy	postihována.	jakákoliv	kritika.	Je	v tom	současný	
občasník	vyvážený?	Nikoliv.	Já	nekritizuji	všechno	co	se	udělalo,	
upozorňuji	 jenom	na	chyby	a nedostatky,	které	uveřejňovány	
nejsou.	Tím	naopak	dělám	občasník	názorově	vyvážený.	Budu	
konkrétní,	proč	se	místostarostka	třeba	nevyjádřilo	k mé	infor-
maci	o mostě	"	U Štefka"?	A mohl	bych	pokračovat	dále.	Za	11	let	
vlády	tohoto	vedení	se	nevybudoval	ani	metr	nového	chodníku,	
dokonce	se	neprovádí	ani	údržba.	Není	 to	 také	bezpečnostní	
prvek?	Paní	místostarostka	před	dvěma	nebo	před	třemi	roky	
informovala	zastupitele,	když	se	uvažoval	o opravě	chodníku	od	
hotelu	dolů	ke	hřišti,	že	jí	trvalo	půl	roku	než	sehnala	písemné	
souhlasy	všech	majitelů	k provedení	opravy.	Trvalo	to	dlouho,	
ale	co	udělalo	od	té	doby?	Třeba	by	jí	nakoplo,	pokud	by	po	tom	
chodníku	jela	s kočárkem..

A nyní	velmi	snadno	vyvrátím,	její	děravé,	dovolím	si	napsat	
až	 jalové,	 zdůvodnění	 odměn	 zaměstnanců.	Za	 prvé,	mimo-

řádné	odměny	dostávají	zaměstnanci	pravidelně,	ať	 to	vedení	
obce	přizná	v rámci	vyvážených	informací	občanům.	Za	druhé,,	
o těchto	odměnách		se	rozhodlo		dávno,	před	počátkem	korony,	
a dá	se	to	dokázat	tím,	že		s nimi		počítalo	vedení	v rozpočtu	hned	
koncem	předcházejícího	roku.	Pokud	by	se	rozhodlo	o mimořád-
ných	odměnách	na	základě	mimořádných	pracovních	výsledků	
až	koncem	roku,	muselo	by	se	provést	rozpočtové	opatření,	a to	
se	nestalo.	Zastupitelé			schvalují		rozpočet	ještě	před	tím	,	než	
znají	skutečnost	předcházejícího	roku.	A za	třetí,	paní	místosta-
rostka	považuje	za	úspěch,	že	byl	zajištěn	chod	úřadu	Jak	to	chce	
srovnávat	se	zdravotníky,	kteří	pracovali	přesčas	,	celou	směnu	
v ochranných	oděvech	a s nasazení	pomalu	vlastního	života.	Ona	
to	srovnává	s prací	úředníků,	kteří	pracovali	každý	ve	své	kance-
láři	a jediné	omezení	od	státu	bylo	zkrácení	úředních	hodin	a dnů.!	

Já	nezávidím	třináctý	plat	třeba	zrovna	paní	místostarostce.	
Ale	 nerozumím	 automatickému	 vyplácení	 odměn,	 mizerně	
zdůvodněnému	a to	ještě	po	zákonném	navýšení..	A to	v proti-
kladu	se	zvyšování	daní	vlastním	občanům.	Trvám	na	tom,	že	
nejdříve	má	vedení	obce	hledat	rezervy	u sebe.	A po	paní	starostce	
tentokrát	nepožaduji	odpověď,	protože	na	tyto	fakta	bude	těžko	
hledat	argumenty	a výmluvy	nikdo	číst	nechce..

Antonín Petratur, zastupitel obce

Obce, jejichž občané nejlépe třídí komunální odpad, zís-
kávají každoročně prestižní ocenění „O  keramickou popel-
nici“. Za třídění vysloužilých elektrozařízení jsou pak udělo-
vány ceny „O  keramické sluchátko“ a  „Elektrooskar“. Tyto 
soutěže jsou součástí krajské informační kampaně zaměřené 
na podporu sběru a třídění odpadu ve městech a obcích České 
republiky.

Ocenění	obcím	předali	14.	září	2021	na	slavnostním	ceremo-
niálu	v prostorách	frýdeckého	zámku	zástupci	Moravskoslezské-
ho	kraje, společností	EKO-KOM,	ASEKOL	a ELEKTROWIN.

„Hygienická opatření v souvislosti s pandemií koronaviru do-
nutila mnoho pracujících, včetně  jejich dětí zůstat doma. Samo-
zřejmě začalo mnohonásobně narůstat i  množství komunálního 

odpadu. Je potřeba si důležitost třídění neustále připomínat, aby-
chom se jednou neutopili v  odpadcích. V  posledních letech cílíme 
naši kampaň především na děti, např. prostřednictvím startova-
cích sad pro prvňáčky. Moravskoslezský kraj vynakládá na podpo-
ru třídění každoročně ze svého rozpočtu statisícové částky. Ocenění 
dnes předaná obcím má jejich zástupce motivovat k tomu, aby se 
snažili třídění odpadů mezi občany maximálně podporovat,“	sděli-
la	radní Moravskoslezského kraje pro životní prostředí Zden-
ka Němečková Crkvenjaš. 

 KERAMICKOU POPELNICI

První	místo	v kategorii	obcí	s rozšířenou	působností	obsadilo	
město	 Frýdlant	 nad	Ostravicí	 následovaný	 Jablunkovem	 a  Bo-
humínem.	V obcích	nad	2  000	obyvatel	 dominovaly	Hukvaldy,	
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druhá	byla	 obec	Trojanovice	 a  třetí	Kozlovice.	V  kategorii	 obcí	
od	801	do 2 000	obyvatel	patří	první	příčka	obci	Morávka,	dru-
hé	místo	obsadil	Milíkov	a třetí	příčku	Metylovice.	Mezi	malými	
obcemi	do	800	obyvatel	 nejlépe	 třídili	 obyvatelé	 obce	Tvrdkov,	
druhá	skončila	Nová	Pláň,	třetí	pak	obec	Krásná.

Do	soutěže,	kterou	každoročně	pořádá	Moravskoslezský	kraj	
s Autorizovanou	obalovou	společností	EKO-KOM,	a.s.,	bylo	za-
pojeno	všech	300	obcí	a měst	Moravskoslezského	kraje.	V samot-
né	soutěži	se hodnotila	vykazovaná	data	v systému	EKO-KOM.	
Hodnocení	vycházelo	z pořadí	obcí	ve	sběru	jednotlivých	komo-
dit	dle	výtěžností	v kilogramech	na jednoho	obyvatele.	Hodnoce-
na	byla	také	dostupnost	sběrné	sítě.	A na	obce,	které	na	zlepšení	
svého	odpadového	hospodářství	nejvíce	zapracovaly,	byla	zamě-
řena	kategorie	Skokan	roku.	Absolutním	vítězem	této	speciální	
ceny	je	letos	město	Příbor. Město	Příbor	v uplynulém	roce	velmi	
intenzivně	pracovalo	na	svém	odpadovém	hospodářství	a zaslou-
žilo	se	tak	o výrazné	zlepšení.	

V rámci	dlouhodobé	spolupráce	s Moravskoslezským	krajem	
podporuje	Autorizovaná	 obalová	 společnost	EKO-KOM	 rozvoj	

třídění	odpadu	v regionu.	A to	díky	projektu	Intenzifikace	oddě-
leného	sběru	a využívání	vytříděných	složek	komunálního	odpa-
du,	 včetně	 obalové	 složky.	 „V  letošním roce bylo v  rámci tohoto 
projektu zdarma poskytnuto městům a obcím Moravskoslezského 
kraje 450 nových barevných kontejnerů na tříděný odpad. Aktuál-
ně mají občané kraje k dispozici více než 32 tisíc barevných kontej-
nerů a menších nádob na třídění odpadu, v některých městech se 
osvědčilo třídění do pytlů, nebo jsou využívány sběrné dvory, sběrná 
místa či místní výkupny“	uvedla	ředitelka oddělení regionálního 
provozu společnosti EKO-KOM Martina Filipová. 

„Na jednoho obyvatele našeho kraje v roce 2020 připadlo 21,1 
kg vytříděného papíru, 16,5 kg plastů, 14,4 kg skla a více než čtvrt 
kilogramu nápojových kartonů. V součtu je to tedy průměrně 52,3 
kilogramu vytříděného odpadu na jednoho občana kraje. Všem ob-
čanům kraje, kterým není lhostejná ochrana životního prostředí, 
patří velké díky,“	řekla	na	závěr	krajská	radní	Zdenka	Němečková	
Crkvenjaš	s tím,	že	lidé	v Moravskoslezském	kraji	s odpady	na-
kládají	rok	od	roku	lépe.	Zatímco	v roce	2004	vytřídil	jeden	občan	
ročně	v průměru	20	kilogramů	odpadu,	před	třemi	roky	to	bylo	
47	kilogramů.
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Vítězové soutěže O KERAMICKOU POPELNICI 2020:

O KERAMICKÉ SLUCHÁTKO

Vítězství	v soutěži	v třídění	elektroodpadu	„O keramické	slu-
chátko“,	 v  kategorii	 do 2  tisíc	 obyvatel,	 obhájila	 obec	Tvrdkov.	
V  kategorii	 nad	 2	 tisíce	 obyvatel	 dominovala	 mezi	 nejlepšími	
obec	Ostravice	a letos	poprvé	zvítězilo	v kategorii	obcí	s rozšíře-
nou	působností	město	Hlučín.

Soutěž	 pořádá	 kolektivní	 systém	 ASEKOL	 ve	 spolupráci	
s Moravskoslezským	krajem.	Hodnocena	 je	výtěžnost	odevzda-
ných	vysloužilých	elektrospotřebičů	v přepočtu	na	jednoho	oby-
vatele.	Mezi	odevzdané	 elektrospotřebiče	 se	 řadí	například	po-
čítače,	 televize,	 rádia,	 fotoaparáty,	 videokamery	 nebo	 telefony.	
„Lidé v  našem kraji věnují třídění vysloužilých elektrospotřebičů 
stále větší pozornost, což se odráží také na celkových výsledcích - za 
rok 2020 se vytřídilo v Moravskoslezském kraji více než 2 300 tun 
elektroodpadu“,	uvedl	regionální manažer ASEKOLu Zdeněk 
Kovařík.

Vítězové soutěže O  KERAMICKÉ SLUCHÁTKO 2020 
(drobné	elektrospotřebiče,	pc	a tv):

ELEKTROOSKAR

V  soutěži	 o  sošku	 „Elektrooskara“	 se	 hodnotí	 sběr	 domá-
cích	elektrospotřebičů	 (lednice,	pračky,	 sporáky,	bojlery),	 včet-
ně	 drobných	 domácích	 přístrojů	 a  nástrojů.	 Kolektivní	 systém	
ELEKTROWIN	a.s.,	který	soutěž	vyhlašuje,	v roce	2020	vysbíral	
v Moravskoslezském	kraji	4	347	tun	elektra	na	1 328	sběrných	
místech,	se kterými	v kraji	spolupracuje.

V rámci	obcí	do	10 000	obyvatel	vyhrála	obec	Tvrdkov	s vý-
těžností	29,96	kg	na	obyvatele,	nad	10 000	obyvatel	se	na	prvním	
místě	umístilo	město	Frenštát	pod	Radhoštěm	s výtěžností 5,16	kg	
na	obyvatele.	V kategorii	Skokan	roku	u měst	nad	40 000	obyvatel	
zvítězilo	Statutární	město	Havířov	s meziročním nárůstem	sběru	
o 47	procent.	Všichni	byli	odměněni	šekem	na 20 000	korun.

Vítězové soutěže ELEKTROOSKAR 2020 (objemné	elekt-
rospotřebiče,	elektrické	nástroje):

Kontakty:
Moravskoslezský kraj
Mgr.	Nikola	Birklenová, tisková mluvčí
nikola.birklenova@msk.cz,	tel.	595 622 603		

EKO-KOM, a.s.
Lucie	Müllerová, tisková mluvčí
lucie.mullerova@ekokom.cz,	tel. 602 186 205	

ASEKOL, a. s.
Eva	Kykalova,	Marketing	a PR
press@asekol.cz,	tel.	234 235	266

ELEKTROWIN a.s.
Jan	Marxt,	Marketing	a PR
jan.marxt@elektrowin.cz,	tel.	731 454 175	

Obce do  
800 obyvatel

Obce od 801 do  
2 000 obyvatel

Obce nad 
2 000 obyvatel

Obce s rozšířenou 
působností

1.	Obec	 
Tvrdkov

	1.	Obec	 
Morávka

1.	Obec	 
Hukvaldy

1.	Město	Frýdlant	
nad	Ostravicí

2.	Obec	 
Nová	Pláň

	2.	Obec	 
Milíkov

2.	Obec	 
Trojanovice

2.	Město	 
Jablunkov

3.	Obec	 
Krásná

	3.	Obec 
	Metylovice

3.	Obec	 
Kozlovice

3.	Město	 
Bohumín

Kategorie Obec / město Výsledek

Města	do	10	000	
obyvatel Tvrdkov 	výtěžnost	29,96	kg	/	1	obyv.

Města	nad	10	000	
obyvatel

Frenštát	pod	
Radhoštěm 	výtěžnost	5,16	kg	/	1	obyv.

Města	nad	40	000	
obyvatel Havířov 	nárůst	sběru	o 47	%

Kategorie Obec / město Výsledek

Obce	do	2	000	
obyvatel Tvrdkov 27	kg	/	1	obyv.

Obce	nad	2	000	
obyvatel Ostravice 9	kg	/	1	obyv.

Obce	s rozšířenou	
působností Hlučín 5,8	kg	/	1	obyv.
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Základní škola
Zahájení školního roku 2021/2022  

v Základní škole a Mateřské škole leoše Janáčka Hukvaldy
Školní	rok	2021/2022	jsme,	z důvodu	epidemických	opatření,	

nemohli	tradičně	zahájit	společně	před	budovou	školy.	Žáci	2.	-	
9. ročníku	se	museli	při	příchodu,	pokud	vyžadovali	rodiče	přítom-
nost	u svých	dětí,	nebo	ve	třídách	otestovat	antigenními	testy	na	
COVID	–	19.	Museli	tak	učinit	i zaměstnanci	školy,	kteří	nejsou	
očkovaní,	netestovali	se	v  jiných	zařízeních	nebo	jsou	180	dní	
po	prvním	pozitivním	testu.	Prvňáčci	se	testovali	až	druhý	den.	
Ti druhý	a třetí	den	školy	absolvovali,	pod	vedením	paní	učitelky	
Radmily	Křenkové	a vychovatelky	školní	družiny	Jitky	Janoškové,	
adaptační	kurz	v nově	otevřeném	Biskupském	environmentálním	
centru	Hubert	na	Hukvaldech.	Některé	z dětí	poprvé	strávily	noc	
společně	s ostatními	dětmi	a bez	rodičů.	Byly	šikulky.

Ve	školním	roce	2021/2022	nastoupilo	do	základní	 školy	
247 žáků.	Je	to	o 22	žáků	víc	než	v loňském	školním	roce.	Z toho	
jedna	 cizinka	 a  dvanáct	 žáků	má	naši	 školu	 jako	kmenovou.	
To znamená,	že	navštěvují	školy	v zahraničí.	Všichni	 tito	žáci	
mají	trvalé	bydliště	na	Hukvaldech	a mohou	absolvovat	v naší	
škole	přezkoušení.	Ve	školní	družině	máme	zapsáno	100	dětí,	tedy	
plnou	kapacitu,	kterou	nesmíme	překročit,	stejně	jako	v mateřské	
škole,	kde	máme	zapsáno	81	dětí.	Do	mateřské	školy	byly	přijaty	
všechny	tříleté	děti,	které	mají	 trvalé	bydliště	na	Hukvaldech	
a jejichž	rodiče	o přijetí	požádali.	

Ve	školním	roce	2021/2022	začínáme	s rozšířenou	výukou	
informatiky	podle	nového	Rámcového	vzdělávacího	programu	
pro	základní	školy	–	Nebojácně	vpřed.	Výuka	nejen	informatiky	
bude	v letošním	školním	roce	ztížená,	protože	se	bude	dokončovat	
projekt	„Nadstavba	odborných	učeben	ve	4.	nadzemním	podlaží“,	
kde	bude	od	1.	9.	2022	zprovozněna	nová	učebna	informatiky,	

cizích	jazyků,	dva	nové	kabinety	a toalety.	Dojde	také	k opravě	
plotu	u vjezdu	do	zadní	části	venkovních	prostor	školy	(ke	spole-
čenskému	sálu)	a k parkovým	úpravám	v  této	části.	Finanční	
prostředky	získala	obec	Hukvaldy	z dotace	pro	uhelné	regiony.	

Široká	bude	také	nabídka	kroužků	školního	klubu.	Vedoucí	
jsou	nejen	učitelé	školy,	ale	také	externisté	–	odborníci	(elektro	
kroužek,	modelář	a mechatronika).	

V  průběhu	 roku	 se	 také	 zaměříme	 na	 zlepšení	 fyzické	
kondice	 žáků.	Budeme	maximálně	 využívat	 venkovní	 spor-
toviště.	Rada	obce	rozhodla,	že	vstup	do	oploceného	hřiště,	
mimo	 potřeby	 školy,	 bude	 pro	 občany	 Hukvald	 bezplatný.	
Na webových	stránkách	školy	je	kalendář,	kde	je	možno	zjistit,	
zda	není	 na	 hřišti	 v  dané	 době	 stálý	 nájemce.	U  vchodu	do	
hřiště	je	schránka	s kódem,	kde	je	umístěn	klíč.	Pokud	se	klíč	
ztratí,	 kód	změníme.	V  tomto	případě	 je	nutno	kontaktovat	
správce	hřiště	(tel.	721 915 163	u vchodu	do	hřiště)	nebo	přímo	
mne	(724	217	985).	Je	možno	využít	běžeckou	dráhu,	dětské	
prolézačky	a  cvičící	 stroje.	Tento	prostor	budeme	postupně	
doplňovat	dalším	cvičícím	strojem	(získali	jsme	dotaci	z firmy	
Hyundai)	a herními	prvky.	V případě,	že	teplota	klesne	pod	bod	
mrazu,	musíme	hřiště	uzamknout,	aby	nedocházelo	k poško-
zení	tartanu.	Upozorňuji,	že	celý	prostor	hřiště	je	monitorován	
kamerovým	systémem	se	záznamem.	Vidíme	a mrzí	nás	to,	že	
přestože	si	v celém	areálu	hrají	děti,	chodí	tam	někteří	občané	
venčit	psy,	aniž	by	exkrementy	svých	miláčků	sbírali.

K 1.	 9.	 2021	byl	 také	dokončen	projekt	přírodní	 zahrady	
mateřské	školy.	Na	tento	projekt	jsme	získali		dotaci	ze	Státního	

Prvňáčci - první den ve škole
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fondu	životního	prostředí	ve	výši	500	000	Kč.	Spoluúčast	z provoz-
ních	prostředků	školy	činí	88	235	Kč.	Děkujeme	panu	Josefovi	
Fajkusovi	za	výrobu	dřevěných	prvků.

Při	příchodu	dětí	do	školy	zajišťuje	bezpečnost,	mezi	občany	
diskutovaná,	obecní	policie.	Od	devadesátých	 let	 jsem	spolu	
s vedením	obce	a  rodiči	usilovala	o zřízení	přechodu	u školy.	
V posledních	letech	se	velmi	angažoval	v této	záležitosti	předseda	
školské	rady	a člen	rady	obce	Pavel	Reisig.	Bohužel	ani	po	letech	
nedošlo	ke	změně	předpisů	v silničním	provozu	tak,	aby	mohl	
být	přechod	pro	chodce	v daném	místě	zřízen.	Žádali	jsme,	zda	
by	se	nenašel	člověk	z řad	seniorů	nebo	rodičů,	kdo	by	ráno	při	

příchodu	dětí	bezpečnost	zajišťoval.	Nenašel	se	nikdo,	kdo	by	si	
takovou	zodpovědnost	na	sebe	vzal.

Za	posledních	deset	let	se	zvedl	počet	žáků	ve	škole	o 103.	
Vezmeme-li	si,	že	do	mateřské	školy	dochází	81	dětí	a do	1.	–	
3. ročníku	61	(většinu	dětí	rodiče	do	školy	přivezou	–	vozí	i děti	
z vyšších	ročníků).	Je	to	celkem	142	dětí,	se	kterými	přijdou	nebo	
přijedou	rodiče,	což	jsou	další	osoby.	V rozmezí	7:00	–	8:00	hod.	
se	v okolí	školy	pohybuje	v nepřehledném	úseku	316 dětí a mini-
málně 100 dospělých.	Většina	v automobilech.	Jedná	se	nejen	
o zvýšenou	bezpečnost	dětí,	ale	ty	se	také	učí	respektovat	pokyny	
strážníků.	Věřte,	že	děti	nám	řeknou,	jak	si	začali	dávat	pozor	na	
bezpečnost	 i rodiče.	Často	jsem	řešila	stížnosti	od	občanů,	 jak	
děti	 jezdí	po	silnici	na	kolečkových	bruslích	a skateboardech.	
Není	to	záležitost	školy,	ale	vždy	jsme	žáky	poučili.	Většinou	to	
samozřejmě	nestačilo.	Teď	už	si	to	určitě	nedovolí.	Děkuji	před-
stavitelům	obce	za	zajištění	větší	bezpečnosti	našich	dětí.	Vedení	
obce,	 i přes	problémy,	také	stále	řeší	vybudování	chodníku	do	
Rychaltic.	I na	to	určitě	dojde.	

Všichni	 zaměstnanci	 školy	máme	 velké	 přání	 –	 aby	 nás	
v  letošním	školním	roce	kvůli	COVIDU	nezavřeli.	Snažíme	se	
dodržovat	epidemická	doporučení	Ministerstva	zdravotnictví	
a Ministerstva	 školství,	 abychom	k  tomu	přispěli.	Věřím,	 že	
k tomu	nedojde	a závěr	školního	roku	už	budeme	moci	udělat	
slavnostně,	tradičně	před	budovou	školy.	

Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy  Třeťáci - první den ve škole po prázdninách

Základní škola a Mateřská škola leoše Janáčka Hukvaldy  
podporuJe vZdělávání ve středoafrické republice

Stejně,	jako	v předešlých	letech,	i letos	jsme	obhajovali	
titul	Světová	škola,	který	uděluje	společnost	ARPOK.	Naším	

tématem	je	chudoba	a nerovnost.	Ač	stále	
pokračovala	 karanténa	 kvůli	 COVID-19,	
opět	jsme	to	my,	paní	učitelky,	nevzdaly	a ve	
2.	květnovém	týdnu	nabízely	různé	sazenice	
rostlin,	 které	 jsme	 samy	 vypěstovaly,	 za	
dobrovolný	příspěvek.	Zájem	byl	opravdu	
veliký	a může	nás	 těšit	výtěžek	z prodeje	
v celkové	výši	5.807,-	Kč.	Tento	byl	odeslán	

organizaci	SIRIRI,	která	podporuje	vzdělávání	ve	Středo-
africké	republice.	

V nabídce rostlin byly tyto rostliny:

nízké	žluté	afrikány,	lichořeřišnice,	petúnie	velkokvěté	
a  plnokvěté,	 okatá	 Zuzana,	 muškát	 stojací,	 rudbekie,	
podzimní	astry,	hvozdík,	třapatka,	rajčata,	 libeček,	dýně	
hokkaido,	 celer,	 paprika,	 mák	 východní,	 majoránka,	
bazalka	trpasličí,	bazalka	červená,	mochyně,	šáter	a cukety.

Děkujeme	všem	za	váš	zájem,	podporu	a těšíme	se	na	
další	spolupráci.

RNDR. Hana Piskořová,  
Silvie Jati,  

Mgr. Vanda Filková
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Setkání žáků Základní školy a MateřSké školy  
leoše Janáčka Hukvaldy S paMětníkeM Ing. JaroSlaveM šulou - tatra 89.
Ve	 spolupráci	 s  organizací	 Post	 Bellum	 žáci	 loňského	

osmého	ročníku,	Josef	Reisig	a Sebastian	Jati,	natáčeli	rozhovor	
s člověkem,	který	pracoval	v podniku	Tatra	Kopřivnice	a zažil	
tam	i rok	1989.

Ze	získaných	informací	je	vytvořen	panel,	který	bude	nain-
stalován	při	znovuotevření	kopřivnického	muzea.	Přítomnost	
aktérů	rozhovoru,	a nejen	těch	z naší	školy,	by	měla	být	vítanou	
odměnou	za	jejich	skvěle	odvedenou	práci.

Níže	si	můžete	přečíst	zajímavosti	o našem	pamětníkovi	–	
panu	inženýru	Jaroslavu	Šulovi.

Pan	inženýr	Jaroslav	Šula	vystudoval	Základní	školu	a Střední	
průmyslovou	školu	v Kopřivnici,	následně	Vysokou	školu	tech-
nickou	v Brně.	Poté	nastoupil	do	Tatry,	kde	dělal	nákresy	a doku-
mentaci	na	nové	naftové	motory.	Nástupní	plat	na	této	pozici	byl	
1440Kč,	když	odcházel,	měl	plat	cca	3500-4000Kč.	Původně	chtěl	
studovat	filozofii	a literaturu,	ale	v té	době	si,	bohužel	pro	něj,	
nemohl	vybírat.	Babička	s tatínkem	vlastnili	obchod	se	smíšeným	
zbožím,	který	jim	byl	zabaven	a zažili	i velké	problémy	v Tatře,	
kterou	obsadili	Němci	a začali	do	výroby	nasazovat	své	lidi	místo	
tamních	zkušených	pracovníků.	Nakonec	ale	kvůli	poklesu	kvality	
a zkušeností	se	místní	vrátili	na	své	funkce.	„Revoluce	1989“	-	o té	
se	dozvídali	postupně,	částečně	od	studentů	z Prahy,	částečně	
z televize	anebo	z rádia.	

Po	roce	1989	odešel	pan	Šula	z Tatry	a dostal	se	na	radnici	
města	Kopřivnice.	Snažil	se	být	činný,	dělat	pro	město	vše,	co	
šlo.	Povedlo	se	vybudovat	hřiště,	kde	se	nacházel	např.	tenisový	
kurt,	běžecký	okruh,	skok	do	dálky	a další.	A v roce	1998-2004	byl	
zvolen	jako	senátor	za	KDU-ČSL.	Dodnes	je	velice	aktivní	ohledně	
dění	v Kopřivnici	a zároveň	se	věnuje	své	rozvětvené	rodině.

Setkání v Kopřivnici , Ing. JAROSLAV ŠULA, 1948 Kopřivnice

Se sestrou 

Předvolební kampaň ve Štramberku Ve funkci senátora Pan Šula s vnoučaty
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Základní škola leoše Janáčka Hukvaldy  
a práZdninové výměnné pobyty mládeže erasmus+ v polsku

Koncem	června	netradičního	školního	roku	2020/2021	naše	
škola	nečekaně	navázala	na	spolupráci	týkající	se	výměnných	
pobytů	mládeže	v zahraničí	započatou	před	úplně	první	vlnou	
Koronaviru	v únoru	2020.

Doslova	ze	dne	na	den	škola	získala	nabídku	pro	6	žáků	ve	
věku	13+	na	výměnný	pobyt	do	Polska,	který	 již	zasahoval	do	
prázdninového	termínu.	Ten	však	měli	 jak	žáci,	 tak	učitelé	 již	
z veliké	většiny	rozplánovaný	na	soukromé	aktivity.	Navíc	součástí	
podmínek	účasti	na	projektu	je	genderová	vyváženost	skupiny	
a účast	2-3	studentů	střední	školy	v každé	skupině	tvořené	žáky	
hukvaldské	základní	školy.

V našem	případě	vše	dobře	dopadlo	a 28.	června	2021	odjela	
skupinka	 šesti	 žáků	ZŠ	 a MŠ	L.	 Janáčka	 do	městečka	Budy	
Glogowskie	na	projekt	 „Garden	of	 values	 (Zahrada	hodnot).	
Společně	se	studenty	z Polska	a Litvy	se	naše	skupinka	snažila	
naplnit	cíl	projektu,	a  to	připravit	„Zahrady	hodnot“	v mezi-
národních	týmech	 jako	symbol	spolupráce,	otevřenosti,	 tole-
rance	 a  snižování	 předsudků,	 stereotypů,	 pedagogické	 tole-
rance	a otevřenosti,	zejména	mezi	polským,	litevským	a českým	
národem.	 Žáci	 se	 zúčastnili	 workshopů	 na	 téma	 Evropské	
hodnoty,	 interkulturních	večerů,	kdy	sami	 také	 jeden	připra-
vili,	aby	ostatní	účastníky	seznámili	s Českou	republikou	a obcí	
Hukvaldy.	Ve	volném	čase	probíhaly	sportovní	aktivity	a společný	
výlet	do	města	Rzeszow.

O měsíc	později,	konkrétně	28.	července,	do	Polska	vyrazila	
druhá,	poměrně	veliká,	skupina	dvanácti	žáků	pod	vedením	Mgr.	
Vandy	Filkové.	Jak	již	název	projektu	„Run	for	Eco“	napovídá,	
řešila	 se	 v  polském	městečku	 Zawoja,	 společně	 se	 studenty	
z Bulharska,	Polska	a Litvy,	především	ekologicky	zaměřená	

témata	týkající	se	ochrany	životního	prostředí.	Mimo	workshopy	
žáci	absolvovali	různé	výlety:	např.	do	národního	parku	Babio-
gorski	a do	Solných	dolů.	Stejně,	 jako	žáci	předchozí	skupiny,	
tak	 i  ti	červencoví	uspořádali	pro	své	kamarády	z  jiných	zemí	
český	kulturní	večer,	na	kterém	představili	zajímavosti	o ČR,	
nabídli	ochutnávku	jídel	a nápojů,	připravili	si	zábavu	a zaslou-
ženě	sklidili	veliký	úspěch	od	zahraničních	kamarádů.

Do	městečka	Zawoja	na	projekt	„Active	for	changes“	v Polsku,	
se	vypravila,	 	v pořadí	 třetí,	poměrně	maličká	skupina,	 třech	
našich	žáků	pod	vedením	Mgr.	Marcely	Jaškové.	Nabídku	jsme	
dostali	opět	velmi	nečekaně.	V termínu,	kdy	předešlá	skupina	
odjela,	jsme	měli	vytvořit	další.	Přes	veliké	nadšení	našich	žáků	se	
spousta	zájemců,	vzhledem	k termínu,	nemohla	zúčastnit,	neboť	
jak	už	to	o  letních	prázdninách	bývá,	termín	se	kryl	s termíny	
dovolených	rodičů	nebo	letními	tábory	apod.	Nicméně	i v malé	
české	skupince	si	naši	žáci	pobyt	společně	s polskými	a  litev-
skými	dětmi	užili.	Prostřednictvím	projektu	bylo	mladým	lidem	
představeno,	že	se	vyplatí	být	aktivní,	angažovat	se	ve	věcech	
týkajících	se	společnosti.		Žáci	se	zúčastnili	výletů	do	okolí,	do	
města	Krakow	a do	národního	parku.	Nejcennějším	poznatkem	
projektu	"Active	for	changes"	bylo	vyvození	závěru,	že	i žáci	a  	
mladí	lidé	obecně	mohou	podnítit	změny	a snažit	se	o zlepšení	
povědomí	společnosti	v mnoha	směrech.

Prázdninové	výjezdy	do	Polska	završil	projekt	gastronomic-
kého	charakteru	„With	food	to	the	heart	of	Europe“,	vedený,	
vzhledem	 k  onemocnění	 vedoucího	 skupiny	 z  hukvaldských	
řad,	 externí	 paní	 učitelkou	 z  jiné	ZŠ.	 Akce	 probíhala	 v  obci	
Piekary	Slaskie	v termínu	15.-23.	srpna	2021,	zúčastnilo	se	ho	
šest	hukvaldských	žáků	a početně	stejné	skupinky	z Chorvatska,	
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Polska	a Gruzie.	Naši	žáci	skvěle	předvedli,	že	se	v kuchyni	umí	
otáčet,	a nezalekli	se	žádných	mezinárodních	receptů.	Všechny	
pokrmy	jim	vyšly	skvěle	a za	každé	menu	sklidili	velikou	pochvalu.	
Součástí	programu	bylo	i vytvoření	mezinárodní	kuchařky,	kterou	
si	přivezli	z Polska	domů.	S přicházejícím	novým	školním	rokem	
se	těšíme,	až	nám	účastnice	polského	projektu,	dívky	9.	ročníku,	
v  rámci	 pracovních	 činností	 některé	 pokrmy	 připraví	 v  naší	
nádherné	moderní	školní	kuchyni	a pohostí	své	spolužáky.

Projektů	v Polsku	se	zúčastnilo	celkem	27	žáků	a 3	učitelé	
druhého	stupně	Základní	školy	a Mateřské	školy	Leoše	Janáčka	
v Hukvaldech.	Na	základě	zpětné	vazby	od	dětí	si	všichni	pobyty	
užili,	procvičili	si	anglický	jazyk,	naučili	se	novou	slovní	zásobu,	
navázali	nová	přátelství	a ti,	kteří	měli	obavy	odjet	mimo	domov,	
nebo	hovořit	s cizinci,	posunuli	hranice	svých	dovedností.	Nabídku	
projektů	Erasmus,	takto	krátce	po	sobě,	si	vysvětlujeme	celosvě-
tově	dlouhou	přestávkou	v možnosti	cestování	a nutnosti	vyčerpat	
dotace	do	konce	roku	2021.	Naše	škola	se	organizátorovi	akce	
zalíbila	flexibilním	jednáním	učitelů	a žáků,	perfektním	chováním	
našich	dětí,	pečlivé	přípravě	na	projekt	a ochotě	cestovat	a učit	
se	i mimo	školní	rok.

Děkuji	všem	pedagogům,	kteří	se	projektů	zúčastnili,	všem	
našim	žákům	za	opravdu	vzornou	reprezentaci	školy	v zahraničí	
a rodičům	dětí,	za	podporu	akce,	 flexibilní	 jednání	v mnohdy	
nestandardních	situacích.	V neposlední	řadě	děkuji	paní	ředitelce	
hukvaldské	ZŠ	a MŠ	L.	Janáčka	Mgr.	Aleně	Lévové	za	maximální	
podporu	všech	akcí	a za	nutnou	důvěru,	kterou	jsem	pro	jednání	
ohledně	projektů	potřebovala.

Silvie Jati,
asistentka pedagoga

Projekt Vdechni žiVot knize
Obecní knihOvna infOrmuje

Projekt Vdechni život knize
V minulém	čísle	občasníku	jsem	

vás	 informovala	o projektu	Vdechni	
život	knize,	do	nějž	se	zapojila	i naše	

škola,	a to	konkrétně	8	žáků	z šestých	tříd.	A je	mou	milou	povin-
ností	vás	seznámit	s výsledky	této	soutěže.	Z pěti	zúčastněných	
škol	(Brušperk,	Fryčovice,	Baška,	Dobratice	a Hukvaldy)	jsme	
obsadili	1.	místo	s naší	knihou	Ztraceni	v čase.	

Hodnotící	komise	se	sešla	v Městské	knihovně	Frýdek-Místek	
dne	9.6.2021	a to	ve	složení:	

-	 Mgr.	Lucie	Butkovová,	ředitelka	ZŠ	Paskov,	vedoucí	pracovní	
skupiny	Čtenářská	gramotnost	při	MAP	Frýdek-Místek	II
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-	 Gabriela	Kocichová,	ředitelka	organizace	Kultura	FM

-	 Ing.	Zdeňka	Platošová,	pracovnice	implementace	a plánování	
MAP	Frýdek-Místek	II

-	 Mgr.	Irena	Liberdová,	zástupkyně	ředitele	Knihovny	FM

-	 Bc.	 Zuzana	 Skotnicová,	 knihovnice	 v  dětském	 oddělení	
Knihovny	FM

Náš	výtvor	ji	zaujal	jak	svým	námětem,	tak	také	zpracováním.	
Kniha	vypráví	příběh	skupinky	dětí	z roku	2222,	která	se	vydává	
do	minulosti	pomocí	stroje	času,	aby	přemluvila	prvního	majitele	
hradu	Hukvaldy	k postavení	hradu	na	vedlejším	kopci,	protože	
v budoucnosti	se	ukazuje,	že	pod	hradem	se	probouzí	sopka.	
Parta	kamarádů	zažívá	různá	dobrodružství	při	cestování	časem	
a provází	nás	díky	tomu	minulostí	i současností	obce.	

Na	tvorbě	knihy	se	podíleli:	Ondra	Červinka,	Zuzka	Mlčo-
chová,	Zuzka	Pěluchová,	Patricie	Petrová,	Maruška	Škorvánková,	
Klárka	Žáčková,	Eliška	Burešová,	Barča	Máchová.	

Kopii	knihy	v kroužkové	vazbě	si	můžete	zapůjčit	v knihovně.	

Děkujeme	MAS	Pobeskydí	z.s.	a konrétně	pracovní	skupině	
Čtenářská	gramotnost	 fungující	v rámci	MAP	Frýdek-Místek	
II,	 za	 vytvořenou	příležitost	 k  tomu,	 aby	děti	 i  v  době,	 která	
nepřála	organizovaným	aktivitám,	mohly	něco	společně	vyrobit	
a vyzkoušet	si	na	vlastní	kůži	proces	tvorby	knihy.	Doufáme,	že	
podobně	zaměřených	tvůrčích	projektů	bude	více.
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Knížkohrátky s robátky
Po	dlouhé	odmlce,	způsobené	nepříznivou	epidemiologickou	

situací,	 jsme	se	konečně	mohli	sejít	s maminkami	a dětmi	na	

aktivitě	Knížkohrátky	s robátky,	kterou	u nás	v knihovně	organi-
zujeme	v rámci	projektu	Bookstart	–	S knížkou	do	života.	Během	
prázdnin	proběhla	dvě	setkání,	jedno	červencové	a jedno	srpnové.	
Na	obou	jsme	se	věnovali	seznámení	dětí	s prostorem	knihovny,	
rytmickým	říkankám,	zpívání,	prohlížení	knih	a dokonce	došlo	
i na	divadelní	představení	Boudo,	budko,	ve	kterém	si	děti	mohly	
zahrát.	Máme	v plánu	v  těchto	setkáních	pokračovat	dvakrát	
měsíčně,	rozpis	s možností	rezervace	místa	bude	vždy	k dispozici	
na	webu	knihovny,	popř.	na	fb,	či	obecních	vývěskách.	Maxi-
mální	kapacita	na	jedno	setkání	je	5	maminek	(tatínků,	babiček...)	
z důvodu	omezené	kapacity	knihovny.	

Univerzita třetího věku – nový semestr
Od	30.9.2021	 začínají	 opět	 přednášky	Univerzity	 třetího	

věku,	která	funguje	v knihovně.	Do	24.10.2021	se	mohou	ještě	
zapojit	i noví	zájemci	o studium.	Pro	tento	semestr	jsme	si	vybrali	
téma:	Život	a dílo	Michelangela	Buonarroti.	Cena	za	pololetí	je	
300,-	(+60,-	za	tisk	materiálů)	a zahrnuje	6	přednášek.	V případě	
zájmu	o bližší	informace	se	obraťte	na	knihovnici	v provozní	době	
knihovny.	

Markéta Kološová, knihovnice

SDH HukvalDy - HaSičátka liščátka
hasiči

Léto	uteklo	jako	voda	a nyní	mohu	stručně	shrnout	činnost	
našeho	sboru.	

Koncem	června	snad	každý	zaznamenal	zprávy	o tornádech	
na	Jižní	Moravě,	kde	v několika	obcích	tento	přírodní	živel	způsobil	
vážné	 škody	 na	 domech	 tamních	 obyvatel,	 kterým	následně	
vyrazily	na	pomoc	hasičské	sbory	z celé	republiky.	I náš	sbor	na	
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této	akci	částečně	podílel,	a  to	dopravou	humanitární	pomoci	
do	postižených	míst,	kterou	organizoval	Český	Červený	kříž	
Frýdek-Místek.	Ten	se	na	nás	obrátil	s prosbou	o transport	sbírky	
našim	hasičským	vozem.	Pomoc	lidí	byla	ovšem	tak	obrovská,	
že	během	jednoho	víkendu	nasbíralo	takové	množství	materiálu	
a prostředků,	že	jsme	dopravu	museli	rozšířit	o přívěsný	vozík	
a další	tři	vozidla,	která	nám	zapůjčili	v rámci	pomoci	majitelé	
firem	z Frýdku-	Místku.	Dne	28.	června	vyrazila	s požehnáním	
zástupců	obce	kolona	do	obce	Lužice.	Na	místě	se	členové	našeho	
sboru	rovněž	zapojili	do	odstraňování	škod	po	tornádu.	Všichni	
se	v pořádku	vrátili	po	náročné	18	hodinové	směně	zpátky	domů.	
Tímto	bych	ze	srdce	velmi	rád	poděkoval	všem	zúčastněným	za	
jejich	úsilí	v pomoci	druhým.

Dne	5.	července	2021	byl	uspořádán	víkendový	RESCUE	
CAMP	pro	naše	mladé	hasiče	v areálu	koupaliště.	Program	byl	
sestaven	z teoretické	a praktické	části.	V teorii	byl	dětem	vysvětlen	
postup	 záchrany,	 který	 si	 následně	 vyzkoušely	 v  praktickém	
cvičení.	Například	záchrana	tonoucího	na	splavu,	hašení	požáru	
nebo	práce	s hasicím	přístrojem.	Další	aktivitou	byl	branný	závod,	
ve	kterém	děti	zdolávaly	překážky	a na	vyznačených	stanoviš-
tích	plnily	zadané	úkoly.	Zbývající	čas	vyplňovaly	soutěže	a hry.	
Poslední	večer	pak	uzavřel	ohňostroj.

Od	19.	do	26.	července	jsme	pomáhali	s programem	na	táboře	
Českého	Červeného	kříže	v Kunčicích	pod	Ondřejníkem,	kde	jsme	
děti	v rámci	požární	prevence	seznámili	s činností	hasičů

a formou	her	si	mohly	vyzkoušet	výcvik.	V sobotu	31.	července	
se	konala	jediná	soutěž	v požárním	útoku	a to	v Zavišicích.	Na této	
soutěži	se	podařilo	našim	starším	žákům	obsadit	krásné	druhé	
místo.

Doufáme,	že	září	bude	na	soutěže	mnohem	vydatnější	a děti	
si	alespoň	částečně	vynahradí	sportovní	sezónu	2021.

Jan Koch, SDH Hukvaldy
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SDH RycHaltice

Odpoledne s našimi ratolestmi
V  pátek	 23.	 července	 proběhlo	 u  hasičárny	 setkání	 dětí	

a rodičů	našeho	sboru.	Po	přivítaní	a společném	nástupu	jsme	
rozdělili	naše	mladé	hasiče	do	týmů,	ve	kterých	postupně	plnili	
úkoly	na	stanovištích.	Nejmenší	si	poprvé	vyzkoušeli	střílení	
ze	vzduchovky,	mladší	a starší	žáci	se	ve	střílení	zdokonalovali	
a ukazovali,	co	umí.	Každé	družstvo	si	odběhlo	svou	hadicovou	
štafetu,	někteří	zavzpomínali	na	uzly,	topografické	značky	i co	se	
čím	hasí	a nechybělo	ani	stříkání	na	kuželky.	

Aby	 rodiče	 nebyli	
ochuzeni	o soutěžní	atmo-
sféru,	 i  ti	 se	 rozdělili	 do	
dvou	družstev	na	maminky	
a tatínky,	aby	poměřili	své	
síly	ve	hře,	kde	bylo	 jejich	
úkolem	 popisovat	 pojmy	
pomocí	jiných	slov.	Pánové	
sice	statečně	bojovali	o výhru,	ale	ženský	tým	nezahálel	a připsal	
mužům	 titul	 poražených.	Celou	 akci	 jsme	 završili	 opékáním	
špekáčků.	

Věříme,	 že	 to	 byla	 alespoň	malá	 náhrada	 za	 dětský	 den,	
který	se	letos	nekonal.	Děkujeme	rodičům	za	pomoc	s chystáním	
občerstvení,	dětem	za	účast	a nadšení,	se	kterým	úkoly	plnily	
a vedoucím	mladých	hasičů	za	skvělou	organizaci.	

Za SDH Rychaltice, Zuzana Fojtíková

SDH Rychaltice Ženy
Po	dlouhé	pauze,	kdy	v našem	sboru	téměř	zaniklo	ženské	

družstvo,	 se	 v  loňském	 roce	 pokusily	 naše	 ženy	 navázat	 na	
krásnou	a úspěšnou	historii.	A podařilo	se.

Zapojilo	se	zatím	10	statečných	žen	-	Veronika	Michnová,	
Eva Habrnalová,	Šárka	Rožnovská,	Nikola	Piskořová,	Zuzana	
Fojtíková,	Dominika	Macášková,	Daniela	 Jurečková,	 Tereza	
Skalková,	Michaela	Drlíková	a Markéta	Pituchová.	V  letošní	
sezóně	však	musela	poslední	 jmenovaná	z postu	proudařky	ze	
zdravotních	důvodů	odejít	a moc	nám	v týmu	chybí.	

Po	rozvolnění	opatření	a rozběhnutí	soutěžních	akcí	 jsme	
znovu	začaly	s tréninky,	kde	nám	pomáhají	naši	muži	-	Martin	
a Ivan	Rožnovští,	Tomáš	Čajánek,	Martin	Velart,	Lukáš	Michna	
a Petr	Domčík.

Letos	budeme	hodně	vzpomínat	na	sobotu	14.	srpna,	kdy	jsme	
se	zúčastnily	dvou	soutěží	a přivezly	 jsme	k nám	do	hasičárny	
hned	tři	poháry!	Jeden	za	3.	místo	ze	soutěže	ve	Staré	Vsi,	druhý	
za	1.	místo	z Milíkova	a jeden	krásný	putovní	pohár,	který	se	nám	
snad	příští	rok	podaří	obhájit.

I když	máme	rodinné,	pracovní,	studijní	a  jiné	povinnosti,	
snad	nám	vydrží	nadšení	a forma	a budeme	moci	náš	sbor	a obec	
reprezentovat	i nadále.

Víkendovka
Po	roce	opět	a zase	jsme	se	všichni	malí	i velcí	společně	vydali	

na	„Víkendovku“	na	naše	známé	a krásné	místo	do	Brumova	-	
Bylnice.	Termín	jsme	věděli	rok	dopředu	a tak	jsme	se	těšili	na	
25.	-	27.	června.
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V pátek	odpoledne	jsme	postupně	přijeli,	ubytovali	se,	rozdě-
lili	 jsme	se	do	družstev	a šli	se	navečeřet.	Po	večeři	nás	čekala	
první	závodní	disciplína	a tak	mezi	sebou	začala	opět	družstva	
-	Modrých	draků,	Tři	čtyři	travičů,	Gepardů	a Řezníků	soutěžit	
a sbírat	body,	aby	se	umístila	co	nejlépe.	Večer	jsme	si	ještě	užili	
diskotéku	a šli	se	vyspat	na	druhý	den.	

V sobotu	ráno,	nás	čekala	oblíbená	rozcvička	a pak	snídaně.	
Hned	po	snídani	jsme	se	vydali	po	stopách		Smila	ze	Zbraslavi	
a Střílek,	což	byl	první	purkrabí	na	hradě	Brumov.	Po	cestě	nám	
nechal	úkoly,	které	jsme	museli	plnit	a dokonce	jsme	našli	jeho	
prapra…vnuka	na	místním	hradě.	Ten	měl		pro	nás	nachystané	
záludné	otázky,	a pokud	jsme	je	uhádli,	dal	nám	indicie	k ukrytému	
pokladu.	Naštěstí	jsme	všichni	věděli	správné	odpovědi	a poklad	
jsme	našli.	Byla	to	krásná	láhev	na	vodu	se	jménem	a logem	našeho	
sboru.

Díky	krásnému	počasí,	které	panovalo	během	celého	našeho	
pobytu,	jsme	odpoledne	nejen	soutěžili	v dalších	disciplínách,	ale	
také	jsme	se	koupali,	jezdili	na	skluzavce	a užívali	si.	Večer	nám	
upekl	Tomáš	Smolík	výborný	steak,	a tak	jsme	šli	spát	přeplnění	
zážitky	i jídlem.

V  neděli	 ráno	 nás	 čekala	 poslední	 online	 rozcvička,	 ale	
naopak.	Většina	cvičila	před	kamerou	a diváků	jsme	měli	jen	pár	
doma	u počítačů,	kteří	s námi	nebyli	v Brumově.	Následovala	
snídaně	a poslední	disciplína	-	motání	hadic	na	čas,	která	rozhodla	
o konečném	pořadí.	Vyhráli	Tři	čtyři	traviči.	Následoval	medai-
lový	ceremoniál	a honem	zase	všichni	hup	do	bazénu.	

Během	odpoledne	jsme	se	zase	vraceli	domů	s úsměvem	na	
rtu	a myšlenkami,	jak	to	bylo	super.

Už	teď	se	těšíme	na	příští	rok	znovu.	Těš	se	i ty,	Brumove!

Za SDH Rychaltice, Šárka Rožnovská
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Memoriál Filipa Juříka
V sobotu	4.	září	ve	13	hodin	jsme	se	potkali	na	hasičském	

cvičišti	v Rychalticích	za	bytovkou,	kde	se	konal	5.	ročník	dětské	
hasičské	 soutěže.	 Na	 úvod	 nás	 přivítal	 starosta	 sboru	 Ivan	
Rožnovský,	starosta	obce	Luděk	Bujnošek	a letos	poprvé	popřál	
všem	hasičům	zdraví	také	nový	pan	farář	p.	David	Tyleček.	Po	jeho	
slovech	se	už	rozezněly	naší	obcí	zvony	a my	mohli	minutou	ticha	
vzpomenout	na	našeho	(tragicky	zesnulého)	bratra	Filipa	Juříka.

Chvíli	smutku	vystřídalo	sportovní	napětí	a nadšení	našich	
nejmenších	mini	hasičů	na	startu.	První	výstřel	a už	se	běželo	
k základně	a co	nejrychleji	k terčům.

Možná	i díky	krásnému	počasí	se	soutěže	zúčastnilo	celkem	
45	soutěžních	družstev.	Utkaly	se	spolu	ve	4	kategoriích	-	mini,	
mladší,	starší	žáci	a dorost.	V kategorii	mini	zvítězily	Malenovice,	
Hájov	za	mladší	žáky,	starší	žáci	se	radovali	v Trojanovicích	a Nová	
Ves	B zvítězila	v dorostu.	

Týmy	z naší	obce	obsadily	3.	místo	mini	Rychaltice,	mladší	
žáci	-	Hukvaldy	B 8.místo,	12.	Rychaltice	A,	16.	Rychaltice	B,	
17. Hukvaldy	A,	20.	Rychaltice	C.	Starší	žáci	z Hukvald	obsadili	
14.	místo	a 16.	místo	Rychaltice.	

Na	celé	soutěži	bylo	úžasné,	že	všechna	družstva	svůj	útok	
dokončila.	Spadlý	koš	válející	se	v trávě,	nezapojená	spojka	na	
hadicích	nebo	proudaři,	kteří	utekli	i s rozdělovačem	poskaku-
jícím	v trávě	–	to	všechno	mohli	diváci	vidět	v přímém	přenosu.	
Nic	ale	nebránilo	všem	útok	dokončit	i s horším	časem,	ale	s o to	
větším	potleskem	od	diváků,	kterých	bylo	tentokrát	opravdu	dost.	
Ti	si	mohli	koupit	ve	stáncích	klobásku,	párek	v rohlíku	a dát	si	
odpolední	kávu	s domácí	vaflí.	

Po	vyhlášení	těch	nejlepší,	rozdání	pohárů,	medailí	a dárků,	
se	 týmy	rozjely	do	svých	domovských	hasičáren.	A nás	čekal	
úklid	celého	cvičiště.	Za	3	hodiny	bylo	díky	velké	pomoci	členů,	
rodičů	a dokonce	i návštěvníků	všechno	sklizeno.	Všem,	kteří	
pomáhali	s přípravou,	průběhem	a úklidem	soutěže	moc	děkujeme	
za	pomoc,	děkujeme	i Moravskoslezskému	kraji	a naší	obci	za	
věcné	ceny	a Miroslavu	Matulovi	za	krásnou	kytici.

Vzpomínáme	na	Tebe	Filipe	a příští	rok	uspořádáme	na	tvou	
památku	opět	tak	úžasnou	soutěž.

Za SDH Rychaltice, Šárka Rožnovská
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Rock Bike Fest 2021
V sobotu	24.	července	2021se	v areálu	hukvaldského	bike-

parku	a Hospůdky	Na	koupališti	konal	 již	pátý	ročník	dnes	už	
tradičního	Rock Bike Festu. 

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	obvyklou	atraktivní	lokalitou	
Palkovických	hůrek	s nejvyšším	bodem	na	Kubánkově	(660	m n.	
m.),	kde	byla	občerstvovací	stanice	pro	závodníky.	

V dopoledních	hodinách	také	startoval	oblíbený	Kids Fun 
Race	v několika	věkových	kategoriích	(od	nejmenších	dětí	na	
odrážedlech,	přes	minikola	až	po	ostřílené	 starší	kadety),	 ve	
kterém	letos	startovalo	enormní	množství	dětí.	Bohužel	 jsme	
takovou	účast	nečekali,	proto	nám	u závodů	menších	dětí	pochy-
běly	medaile.	Odpoledne	se	jel	také	závod	na	pumptracku	na	čas,	
kterého	se	mohly	zúčastnit	děti	i dospělí.	Mimo	závody	byl	pro	
děti	přichystán	i doprovodný	program	-	nafukovací	hrad,	který	
letos	sklidil	velký	úspěch,	malování	na	obličej	a SDH	Hukvaldy	
nám	opět	připravilo	oblíbenou	pěnu.	

Hudební	program	odstartoval	v pozdním	odpoledni	známou	
ostravskou	formací	Kazachstán	a po	doznění	artrockových	tónů	
nastoupila	na	pódium	bigbeatová	kapela	Farářovi	netopýři	ze	
Zlína.	Dalším	účinkujícím	byla	čtveřice	Under	the	Skin	z nedale-
kých	Chlebovic,	po	níž	následovalo	vystoupení	heavy-metalové	
skupiny	Solar	System	z Havířova.	Hvězdou	večera	byla	stejně	
jako	vloni	nu-metal-coreová	skupina	BIKKINYSHOP	z dalekého	
Berouna,	která	do	 třetice	přislíbila	účast	na	 festivalu	2022,	
jelikož	si	místní	atmosféru	velice	oblíbila.	Po	nich	celý	program	
ukončili	punk-n-rolloví	Positive	z Frýdku-Místku.	V mezičase	
měla	proběhnout	také	Freestyle	BMX	exhibice,	stav	nájezdu	na	
rampu	však	ukázku	bohužel	nedovolil.	Mezi	přítomnými	se	ale	
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našli	tři	kluci,	kteří	všem	ukázali,	že	skok,	který	budí	respekt,	
se	dá	skočit	 i na	celoodpružených	kolech	a předvedli	na	něm	
i několik	triků.

Z našeho	pohledu	se	letošní	festival	velice	vydařil.	Přálo	nám	
počasí,	závodů	se	zúčastnilo	na	190	účastníků	všech	věkových	
kategorií.	A ačkoliv	se	v okolí	konalo	několik	dalších	akcí,	na	
hudební	části	se	bavil	nadstandardně	zaplněný	areál	Hospůdky	
Na	koupališti,	což	 je	pro	nás	velkou	motivací	a závazkem	pro	
další	ročník.	

Chtěli	bychom	tímto	mnohokrát	poděkovat	všem,	kteří	přišli	
Rock	Bike	Fest	podpořit.	Moc	si	toho	vážíme.	Děkujeme	celému	
organizačnímu	týmu,	všem	našim	sponzorům	a kamarádům	za	
podporu	a pomoc,	kapelám,	závodníkům	i návštěvníkům.	Prostě	
všem,	kteří	nás	v tom	nenechali	a přišli	se	bavit.	Již	nyní	se	těšíme	
na	příští	ročník,	v pořadí	už	šestý,	který	se	uskuteční	v sobotu	
23. července	2022.

Za pořadatelský tým
Michaela Hrčková, GTSTORE.cz

Hlavní partneři festivalu: Obec	Hukvaldy,	GTSTORE.cz	
– specialista	na	MTB	cyklistiku	a motokros.

Partneři akce:	ZR	okna	Frýdek-Místek	|Vikymont	stavby	
s.r.o.	–	stavba	rodinných	domů	|	David	Škárka	–	Diesel	servis	
Rychaltice	|	SMOPO	–	Sdružení	měst	a obcí	povodí	Ondřejnice	
|STK	Rožnov,	s.	r.	o.	|	Zbyněk	Sedlář	|	Educa	TV	|	Sklenovský	
koloniál|	SK	Kohouti	Pržno	 |	Biskupské	 lesy	 |	RIDE	HARD	
s.r.o.	|	ACI	–	Auto	Components	International	s.r.o.	|	MAVAHO	
| Šijeme	srdcem	|	Kellys	Bike	Company	|	Hotel	Hukvaldy	| Mini-
pivovar	Hukvaldy	|	Restaurace	a penzion	U Námořníka	Hukvaldy	
| Venkovský	hotel	Ráj	 na	 zemi	 |	Golf	Hukvaldy	 |	 Ing.	 Ivana	
Hrčková	|	Pivovar	Litovel,	a.s.	|	SHD	Hukvaldy|	Hospůdka	Na	
koupališti	Hukvaldy.

Autory fotografií jsou Dalibor Fabriger a Tereza Czyźová.
Celou fotogalerii můžete shlédnout  

na webu festivalu: www.rockbikefest.cz. 
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SkautSký oddíl trojlíStek rychaltice
Tábory Trojlístku 2021

Trojlístek	opět	uspořádal	v letošním	roce	dva	letní	tábory	–	
první	stanový	mezi	Přerovem	a Bystřicí	pod	Hostýnem	nedaleko	
obce	Líšná,	druhý	na	Hukvaldech.	Chceme	vám	proto	nabídnout	
krátký	výstup	z obou	akcí.

Farní tábor ve stínu hlubokého lesa
Na	stanový	 tábor	 se	obvykle	 jezdí	do	hor,	 vrchovin	nebo	

alespoň	pahorkatin.	Proto	mohlo	znít	poměrně	překvapivě,	že	
jsme	letos	pro	náš	farní	tábor	vybrali	místo	nedaleko	Přerova.	
A rozhodně	jsme	neudělali	chybu.

Při	příjezdu	to	tak	ještě	nemuselo	vypadat.	Děti	spolu	s rodiči	
z okna	auta	v lehce	zvlněné	krajině	mohli	pozorovat	spíš	země-
dělské	plodiny	–	kukuřici,	obilí	nebo	dokonce	chmel.	A to	 i ve	

chvíli,	kdy	už	jim	GPS	navigace	v autech	hlásily,	že	příjezd	do	
cílové	vesnice	Líšná	se	blíží	každým	okamžikem.	Za	vesničkou	
se	ale	ráz	krajiny	proměnil	a po	krátké	jízdě	polní	cestou	se	na	
obzoru	objevil	les.	A stačilo	ujet	dalších	pár	metrů,	aby	po	pečli-
vějším	pohledu	ze	stínu	lesa	vykouklo	indiánské	tee-pee	a stany.

Byl	to	pro	nás	už	pátý	tábor	a ještě	nikdy	jsme	nestanovali	na	
tak	útulném	místě.	O přilehlou	bývalou	myslivnu	se	už	několik	
let	starají	skauti	z Holešova	a budovu,	kterou	koupili	ve	značně	
neutěšeném	stavu,	postupně	zvelebují.	Na	loučce,	kde	si	kdysi	
hrály	děti	pana	nadlesního,	teď	v létě	stojí	v půlkruhu	podsadové	
stany	a přirozené	náměstíčko	doplňuje	polní	kuchyně	s hangárem,	
kde	se	jí.

Ale	ještě	pár	slov	o lese.	Ten	totiž	na	našem	táboře	hrál	velkou	
roli.	Připomíná	totiž	spíš	starý	hvozd,	který	čtenáři	Pána	Prstenů	
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jistě	připomene	hluboké	lesy	Středozemě.	Díky	listnatým	stromům	
se	barví	do	světle	zelené	a doslova	mu	není	konce.	Jedná	se	totiž	
o souvislý	lesní	porost	na	ploše	10	čtverečních	kilometrů,	což	místo	
dost	odlišuje	od	okolní	krajiny,	která	se	svažuje	k Bečvě	a Moravě.

Les,	pro	nás	navíc	životodárný,	protože	po	domluvě	s  jeho	
vlastníkem	jsme	mohli	využívat	suché	stromy	k topení	v kuchyň-
ských	kamnech	a při	večerních	ohních.	Krom	práce	se	dřevem	
jsme	ale	do	lesa	každou	chvíli	odbíhali	na	různé	hry	a mezi	stromy	
stála	 i naše	provizorní	 lesní	kaple.	A na	kraji	 lesa	stála	 i naše	
táborová	sprcha,	kterou	jsme	si	díky	šikovnosti	některých	vedou-
cích	a táborníků	mohli	postavit.	

Dobrým	orientačním	bodem	kousek	od	tábora	se	stal	rybník.	
Bohužel	nevhodný	ke	koupání,	ale	zato	velmi	důležitý	pro	táborový	
příběh.	Právě	tam	nás	dovedla	Daisy	Hawkinsová,	kterou	jsme	
potkali	prvního	večera	v odlehlé	vsi	zlatokopů	kdesi	v Kalifornii.	
Psal	se	rok	1849,	zlatá	horečka	zuřila	a ona	přijela	v naději,	že	
najde	svého	bratra	Johna	–	úspěšného	zlatokopa.		Právě	u rybníka	
nás	čekal	muž,	který	(jak	jsme	se	domnívali)	o něm	mohl	vědět	
vice	–	pomocník	šerifa.	Tvářil	se	blahosklonně	a slíbil,	že	nás	
krom	Johna	dovede	ke	zlatu.

Dny	tábora	ubíhaly	a kolem	nás	se	děly	stále	podezřelejší	
věci.	Šly	proti	nám	tlupy	banditů	i indiáni.	Nějaké	zlato	jsme	sice	
našli,	ale	John	nikde.	Z nových	informací	se	začalo	klubat	pode-
zření,	že	Daisyn	dobrý	bratr	John	je	ve	skutečnosti	zapleten	do	
nejrůznějších	nepravostí	na	hranici	zákona,	která	je	navíc	v době	
zlaté	horečky	řádně	vychýlená.	Velké	finále	přišlo	ve	čtvrtek,	
kdy	jsme	díky	špionážní	akci	získali	několik	dopisů,	kterými	se	
navenek	přátelský	pomocník	šerifa	usvědčil	z toho,	že	hraje	na	
všechny	možné	strany,	kryje	bandity	a jiné	zločince.	A zaplétá	
do	svých	sítí	nevinné	zelenáče,	kteří	přicházejí	do	Kalifornie.	
Jedním	z nich	byl	zřejmě	i John,	kterého	jsme	v závěru	tábora	
při	bitvě	proti	stoupencům	zrádného	pomocníka	šerifa	dostali	
na	svou	stranu.

To	vše	ve	stínu	lesa,	ve	kterém	v deštivých	dnech	díky	střeše	
z větví	pršelo	o něco	méně	a který	ve	vzácných	teplých	dnech	
nabízel	trochu	stínu.	A tomuto	lesu	jsme	taky	naposled	zamávali	
v sobotu	8.	srpna,	když	jsme	se	po	zabalení	věcí	vydali	na	cestu	
domů.	Bez	lesa	by	to	nešlo.

Ondřej Elbel

Tábor „Princové a bílé paní z Hukvald“
V pondělí	9.	 srpna	začal	náš	 třetí	příměstský	 farní	 tábor	

pro	žáky	první	až	čtvrté	třídy.	Letošní	ročník	se	konal	v novém	
Hukvaldském	biskupském	environmentálním	resortu	Hubert.	
Účastnilo	se	 jej	18	dětí	a  letos	se	vedení	tábora	ujala	Martina	
Rašková	a velký	dík	patří	i mládeži	z Rychaltic	a Hukvald,	která	
pomáhala	s plánováním	her	a zábavy.

Letošní	rok	jsme	se	ocitli	ve	středověku.	Děti	se	rozdělily	do	
skupin	a tak	nás	celý	týden	provázely	šlechtické	rody	Lobkowic-
zové,	Princové	a princezny	z Rožmberku	a Bavorové.

Co nás celý týden čekalo?

Výroba	erbu,	na	kterém	se	podílela	celá	skupina,	malovaní	
kamínků	–	co	nás	moc	bavilo	a všechny	vypadaly	nádherně,	slack	
line,	který	nám	přichystal	Ondra	Rimel,	za	což	mu	moc	děkujeme.	
Děti	na	něm	nakonec	měly	možnost	strávit	dva	dny.	Děti	se	také	
seznámily,	jak	se	žilo	ve	středověku	např.	o životě	rytířů.	Nechyběl	
výlet	do	hájovny,	kde	jsme	zjistili	od	pana	Koutného,	jak	je	obora	
velká	a dozvěděli	se	plno	zajímavostí	ze	života	zvěře.

Po	velice	zajímavém	povídání	jsme	se	ocitli	na	Kazničově,	kde	
jsme	mnozí	byli	poprvé.	Je	to	kopec	na	konci	obory.	Šla	s námi	
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Anička	Pumprová,	která	nám	velmi	zajímavě	popovídala	o historii	
Hukvald.

Další	den	jsme	navštívili	bílou	studnu.	Cestou	děti	stavěly	
skřítkům	domečky	a u studny	se	nám	zjevila	bílá	paní,	která	nás	
poslala	hledat	poklad.	Všichni	začali	hledat,	až	objevili	krásnou	
truhlu	plnou	překvapení.

Přes	týden	nás	navštívil	taky	náš	nový	pan	farář	David	Tyleček,	
se	kterým	jsme	si	moc	hezky	popovídali	o světcích	středověku	
sv.	Anežce	a sv.	Františkovi	z Asii	a pozval	nás	do	Rychaltic	na	
faru	opékat.

Ve	čtvrtek	odpoledne	jsme	vyrazili	přes	koupaliště	do	Rych-
altic,	kde	jsme	měli	mši,	na	které	děti	moc	hezky	zpívaly,	a pak	
se	šlo	na	farní	zahradu,	kde	jsme	hráli	spoustu	her.	Na	závěr	se	
opékalo.	Dorazili	i rodiče,	kteří	nám	ochotně	pomohli.

Letošní	rok	měli	naši	princové,	princezny	a bílé	paní	i pestrý	
jídelníček	např.	 řízek,	 krupici	 a  nepohrdli	 ani	 nudlemi.	Také	
rodičům	patří	dík	za	výborné	buchty	a bábovky.	Všem	dětem	se	
myslím	tábor	moc	líbil	a každé	si	odneslo	krásnou	medaili,	diplom	
a drobnost	na	památku.	Už	teď	se	těšíme	na	další	scházení	s dětmi	
v letošním	školním	roce.

Martina Rašková
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SkautSký oddíl Hukvaldy
Tábor Březí nad Oslavou (3.7.-17.7.2021)

I letos	vyjeli	hukvaldští	skauti	společně	se	skauty	ze	Šlapanic	
na	letní	tábor	do	Březí	nad	Oslavou	na	Vysočině.	

Stavění	 tábora	započalo	už	v  sobotu	26.6.,	kdy	 jsme	asi	
15  tun	materiálu	naložili	na	auta	a dorazili	na	holou	 louku,	
která	byla	krásně	posekaná,	a oproti	 loňsku	suchá.	Během	
několika	 dnů	 vyrostla	 spousta	 táborových	 staveb	 –	 ale	 ne	
všechny	–	 týpí	 pro	 starší	 děti	 chyběla.	Proč?	Protože	 si	 je	
šesťáci	letos	stavěli	sami!	Přijeli	na	louku	ve	středu,	čekala	je	
společná	práce,	pak	pořízování	tyčí	a teprve	potom	si	mohli	
týpí	postavit	a zabydlet	se.	

Pro	toho,	kdo	třeba	týpí	úplně	nezná:	 jedná	se	o indiánské	
obydlí	z plachty,	které	leží	na	dřevěných	tyčích.	Uprostřed	týpí	
je	ohniště,	které	poskytuje	 teplo	při	chladných	večerech,	umí	

usušit	mokré	věci	a dá	se	na	něm	vařit	–	 luxus!	Kolem	dokola	
je	zevnitř	ještě	asi	metr	vysoká	plachta	zvaná	lining	a obyvatelé	
týpí	spí	na	postelích,	které	si	sami	vyrobí.	Buď	jsou	proutkové	(na	
jednu	postel	je	třeba	asi	100-120	kusů	vrbových	proutků)	nebo	
chvojkové.	V každém	týpí	spí	4	až	6	lidí.	

Stavba	se	během	týdne	podařila	a v sobotu	3.7.	přijely	mladší	
děti	(vlčata	a světlušky),	které	spí	v podsadových	stanech	–	a stali	
se	z nich	otroci.	Tématem	letošní	celotáborovky	byl	Egypt	–	Asterix	
a Obelix	–	mise	Kleopatra.	Večer	dorazili	Římané	a proběhl	prodej	
otroků.	Druhý	den	pokračoval	ve	znamení	otroků	(vstávalo	se	už	
v 6	hodin),	jídla	také	nebylo	nazbyt,	nebyly	vypláceny	táborové	
peníze	(talenty)	za	etapy	….	náročný	den.	Už	večer	ale	přijeli	
Římané	za	Kleopatrou.	Caesar	se	Kleopatře	vysmál,	že	Egypt	už	
není	to,	co	býval.	Kleopatra	se	s ním	vsadila,	že	postaví	čtyři	paláce	
do	konce	měsíce.	Zavolala	si	čtyři	architekty	a ty	pověřila	stavbou	
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–	k architektům	byly	přiděleny	skupiny	dětí,	které	
byly	tímto	z otroctví	vykoupeny.	Vítěz	nejlepšího	
paláce	má	být	zasypán	zlatem.	Architekti	zavolali	
na	pomoc	tři	Galy:		Asterixe,	Obelixe	a Panoramixe.	
Ti	v průběhu	tábora	vstupovali	do	děje	a ve	chvíli,	
kdy	se	dělo	nějaké	příkoří,	stavitelům	pomáhali.	

Scénky	se	odehrávaly	v průběhu	celého	tábora.	
Panoramix	žádal	stavitele	o pomoc	při	sběru	bylin	
pro	 výrobu	 kouzelného	 nápoje.	 Caesar	 přijel	
s Římany	a škodil	stavitelům	v  jejich	úsilí.	Únos	
Panoramixe	ze	sjezdu	druidů	a jeho	následné	vysvo-
bození.	Závěrečná	scénka,	kde	se	Caesar	a Římané	
omluvili	a uznali	svoji	porážku,	stavitelé	představili	
svoje	stavby	a vítěz	byl	zasypán	zlatem.	Pro	každého	byla	připra-
vena	večerní	hostina.

Děti	soutěžily	ve	skupinkách	(mladších	a starších),	získávaly	
dřevěné	kvádříky,	které	lepily	k sobě	a stavěly	z nich	ten	nejlepší	
palác	pro	Kleopatru.	

Vše	bylo	protkáno	táborovými	ohni,	na	tom	zaha-
jovacím	se	z některých	vlčat	a světlušek	stali	skauti	
a skautky,	hrálo	se	a zpívalo	co	druhý	den,	střídavě	
s hraním	sportovních	nebo	deskových	her.	Navštívili	
jsme	Žďár	nad	Sázavou,	kde	proběhly	etapové	hry	
a návštěva	aquaparku,	starší	absolvovali	 (někteří	
letos	poprvé)	noční	výsadek,	pro	mladší	byla	připra-
vena	stezka	odvahy,	proběhly	i koupačky	v blízkých	
rybnících	Rendlíček,	Lamperek	a ostrovské	přehradě.	
Nechyběly	ani	noční	přepady,	družinové	programy	
(např.	trénink	na	raftu),	ranní	rozcvičky,	bodování	
stanů,	prostě	vše,	co	k táboru	patří.

Dva	týdny	(pro	někoho	dva	a půl)	utekly	 jak	
voda	a nastal	čas	začít	balit.	V pátek	před	odjezdem	jsme	shodili	
většinu	týpí	a i některé	lehké	táborové	stavby.	V sobotu	ráno	byl	
budíček	v 7	hodin,	začala	se	sjíždět	auta,	aby	všechno	táborové	
vybavení	odtransportovala	z louky	pryč.	A po	nás	zůstala	jen	holá	
louka.	Tak	zase	za	rok!		

Petr Červinka – Uzel



– 40 –



– 41 –

Od	května	tohoto	roku	si	obyvatelé	a turisté	mohou	zahrát	
Lašský	 poklad,	 hru	 pro	 všechny	 generace	 odhalující	 krásy	
Lašské	brány	Beskyd	(blíže	viz	Hukvaldský	občasník,	červen	
2021,	s. 37-41).	Jen	pro	připomenutí	–	tuto	naučně-poznávací	
venkovní	hru	připravila	Lašská	brána	Beskyd	na	území	všech	
čtyř	obcí,	které	sdružuje.	V Kopřivnici,	Štramberku,	Příboře	
a na	Hukvaldech	si	 tak	můžete	až	do	konce	října	2021	projít	
osm	různých	tras	plných	nádherné	přírody,	dozvědět	se	mnoho	
nového	 a  zajímavého	 o  regionu	 a  v  neposlední	 řadě	 strávit	

příjemný	čas	ve	společnosti	svých	blízkých,	rodinných	přísluš-
níků,	kamarádů	a známých.			

Když	 jsme	 letos	připravovali	 tuto	novinku	 letní	 turistické	
sezóny,	ani	ve	snu	by	nás	nenapadlo,	jaký	ohlas	tato	akce	bude	mít.	
Hned	od	startu	hry	nám	totiž	lidé	do	notýsků,	které	jsou	součástí	
pokladu,	začali	psát	své	vzkazy.	A ty	jsou	veskrze	pozitivní.	Tak	jen	
namátkou	dva	z nich	(hukvaldská	trasa	Poklad	řeky	Ondřejnice):	
„Bolí	nás	nohy,	ale	moc	se	nám	to	líbilo.	Bára	+	Kája.“	(9.	července	
2021)	„Náš	druhý	poklad.	Baví	nás	tato	hra.	Děkujeme.	Vendulka	
a Barunka.“	(12.	července	2021)			

Velmi	nás	těší,	že	záměr	vytvořit	hru	pro	všechny	generace,	
která	 do	 regionu	přiláká	 nové	 turisty,	 vychází	 na	 jedničku.	
Zvláště	nás	ovšem	těší,	že	se	nám	prostřednictvím	svých	rodičů	
svěřují	se	svými	zážitky	a s poděkováním	malé	děti.	Díky	nim	
víme,	že	se	úsilí	vložené	do	přípravy	a realizace	této	hry	vyplácí.	
Děti	 jsou	z nalezeného	pokladu	nadšené	a  rodiče	oceňují	 tu	
ohromnou	radost	a rozzářené	oči	svých	ratolestí.	Jeden	vzkaz	
za	všechny,	zrovna	z trasy	Poklad	hukvaldského	podhradí:	„Toto	
je	nejtěžší,	a o to	nejcennější	poklad	Lašska.	Děkujeme,	zapotili	
jsme	se,	ale	máme	TO!	Hurá.	Marci,	Hedvika,	Toník	a Kája.“	
(12.	srpna	2021)

Lašský pokLad
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Ti,	kterým	se	podařilo	najít	všech	8	pokladů	a kteří	na	jedno	
z informačních	center	Lašské	brány	Beskyd	doručí	do	31.	října	
2021	své	slosovatelné	ústřižky,	budou	zařazeni	do	soutěže	o tzv.	
Velký	lašský	poklad.	K 31.	srpnu	tohoto	roku	evidujeme	již	61	
zájemců	o výhru!	

Jsme	mile	překvapeni	zájmem,	který	hra	vyvolala	u místních	
obyvatel.	Naplňuje	se	 tak	přísloví	o svícnu,	pod	kterým	bývá	
největší	 tma…	Místní	 hráči	 jsou	 totiž	 příjemně	 překvapeni	
nádherou	krajiny,	 ve	 které	 žijí.	 Slovy	 jedné	 z  účastnic	 (trasa	
Poklad	hukvaldského	podhradí):	„Hurá,	super	trasa,	objevujeme	
nová	krásná	místa,	přestože	jsme	odtud.	Zuzka	a mamka	Silvie.“	
(24. července	2021)	Díky	skvělému	výběru	tras	i oni	zjišťují,	jak	
rozmanitá	Lašská	brána	Beskyd	je	a že	stojí	za	to	zvát	sem	i své	
známé	 z  širokého	 dalekého	 okolí.	 Spokojený	 občan	 totiž	 do	
regionu	přiláká	i nejednoho	spokojeného	turistu.

Účastníky	hry	o poklad	nejsou	jen	obyvatelé	regionu,	případně	
turisté	z blízkého	okolí	(Ostrava,	Havířov,	Brušperk	apod.).	O hře	
se	ví	i daleko	za	hranicemi	Lašské	brány	Beskyd,	o poklad	totiž	
usilují	návštěvníci	z Vrchlabí,	z Prahy	nebo	z Kladna!		

Nutno	dodat,	že	ne	všechny	trasy	patří	k těm	snadným.	Právě	
Poklad	hukvaldského	podhradí,	vedoucí	přes	vrch	Kubánkov	

(660 m n.	m.),	 je	ze	všech	 tras	nejnáročnější	 jak	svou	délkou	
(14 km),	tak	převýšením	(450	m).	Vážíme	si	toho,	že	ani	takový	
turisticky	obtížný	výšlap	neodradil	spoustu	rodin	s dětmi	a v hojné	
míře	ho	absolvují.	Odměnou	jsou	jim	nejen	nádherné	výhledy	na	
Beskydy,	ale	i „procházka“	malebným	podhůřím	včetně	hukvald-
ského	podhradí.	Věříme,	 že	 si	 účastníci	 této	 outdoorové	hry	
nenechají	ujít	ani	samotnou	prohlídku	zříceniny	hradu	Hukvaldy	
včetně	obory.			

Už	nyní,	tedy	ještě	dlouho	před	oficiálním	ukončením	hry,	
můžeme	říci,	že	se	projekt	stal	skvělým	nástrojem	propagace	naší	
malebné	turistické	oblasti.	Díky	pozitivním	ohlasům,	nemalému	
počtu	soutěžících	a mediální	pozornosti,	která	je	Lašské	bráně	
Beskyd	prostřednictvím	Lašského	pokladu	věnována,	 již	nyní	
přemýšlíme	nad	druhým	ročníkem.	Dokonce	jsme	zaregistrovali	
přání	ohledně	vytvoření	zimní	varianty	této	hry.	

Autor fotografií: Tomáš Kamín (Lašská brána Beskyd)
Více informací: www.lasskypoklad.cz

Kontakt: Tomáš Kamín
vedoucí Informačního centra Kopřivnice

koordinátor Lašské brány Beskyd
mobil: 734 171 755, e-mail: vedouci.ic@kdk.cz
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12.	ročník	tradiční	soutěže	O penaltového	krále	Moravsko-
slezského	kraje	se	vrátil	po	roční	odmlce	zpátky	na	Hukvaldy.	
Po	 loňské	nucené	emigraci	do	 jiného	okresu	nám	letos	úřady	
pořádání	sportovní	soutěže	v kopání	pokutových	kopů	na	Hukval-
dech	nezakázaly.	Zmobilizovali	 jsme	všechny	síly	a připravili	
areál	za	naším	pivovarem	tak,	aby	se	všichni	účastníci	cítili	jako	
doma.	Po	roční	pauze	všech	sportů	 jsme	byli	plní	očekávání,	
kolik	účastníků	dorazí	kopat.	K našemu	milému	překvapení	jsme	
v pondělí	5.	7.	2021	přivítali rekordní počet aktivních účastníků 
celé historie, a to 246.

Do	hlavní	kategorie	se	přihlásilo	179	střelců,	z toho	7	děvčat.	
Mezi	 nejlepší	 dva	 střelce	 se	 po	5-ti	 hodinách	dostali	Martin	
Cesnek	z Ostravy	a náš	Vojla	Lyčka	z Rychaltic.	Tito	dva	se	utkali	
v závěrečném	rozstřelu	a nakonec	se	z vítězství	radoval	střelec	
z Ostravy	s celkovým	počtem	dvacetišesti	proměněných	penalt.	
Vojta	Lyčka	na	finále	reagoval	těmito	slovy:	„Bohužel	vykoupit	
jsem	se	musel	až	po	ráně	do	břevna,	což	je	škoda.	V rozstřelu	
jsem	 byl	 hodně	 nervózní,	 což	mělo	 velký	 vliv.	 Ve	 fotbale	 na	
penalty	nechodím,	proto	 jsem	překvapený,	že	 jsem	došel	 tak	
daleko,“	doplnil	s úsměvem.	Jako	pořadatelé	 jsme	rádi,	že	se	
někdo	z místních	dostal	tak	daleko,	vyhrát	však	může	jen	jeden.	
Druhý	nelepší	Hukvalďan	byl	na	21.	místě	Adam	Rimel	a třetí	
Jirka	Škorvánek	31.	Ze	sedmi	dívek	byla	 letos	nejlepší	Tereza	

Plesníková,	která	byla	o  jednu	penaltu	 lepší	než	druhá	Tereza	
Holexová,	obě	holky	pochází	z Rychaltic.

V kategorii	do	15	 let	 se	 letos	 stal	 vítězem	Michal	Kantor	
z Ostravy,	který	navázal	na	své	předloňské	vítězství	(20	promě-
něných	penalt).	Jelikož	je	mu	teprve	11	let,	tak	v této	kategorii	
může	ještě	čtyřikrát	startovat	a vyhrát	ji.	Michal	musel	porazit	
svých	68	soupeřů,	což	byl	v historii	této	kategorie	největší	počet.	
Z občanů	Hukvald	se	nejlépe	umístil	na	devátém	místě	Petr	Sedlář	
(10	penalt),	dvanáctém	Josef	Reisig	(8	penalt)	a třicátým	pátým	
až	šestým	Jáchym	a Jakub	Vidovi	(4	proměněné	penalty).				

Jsme	nesmírně	rádi,	že	tato	akce	je	každoročně	více	a více	
navštěvována	i v  těchto	pandemických	časech.	Jedná	se	svým	
způsobem	o originální	sportovní	akci,	kde	počet	registrovaných	
účastníků	překročil	všechny	naše	původní	předpoklady.	Věříme,	
že	děláme	naší	obci	skvělou	reklamu	a přispíváme	k její	propagaci,	
a to	nejen	ve	sportovním	světě.

Na	 závěr	 bychom	 rádi	 poděkovali	 obci	Hukvaldy	 a  všem	
partnerům,	sponzorům,	podporovatelům	a návštěvníkům	za	to,	
že	v této	činnosti	stojí	stále	za	námi	–	velice	si	toho	vážíme.									

Holky a kluci z Hukvald.
Více fotek: ruzovetlapicky.cz/galerie

Penaltový král 2021 – zPátky na HukvaldecH
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I  letos se Hukvaldy staly místem, kde na 
začátku prázdnin již tradičně vyvrcholil jeden 
z nejvýznamnějších festivalů klasické hudby 
u  nás - Mezinárodní hudební festival Leoše 
Janáčka. Nejen v hukvaldské oboře, ale také 
v  koncertních sálech napříč Moravskoslez-
ským krajem se během pěti týdnů představily 
desítky umělců z celého světa. Diváci si mohli 
užít nejen klasický repertoár, ale také jazz, 
folklor, hudební monodrama nebo workshopy 
pro děti. Festival představil na Hukvaldech poprvé mistrovský 
kurz vedený klavíristou Ivo Kahánkem, rezidenčním umělcem 
festivalu. Výjimečným počinem bylo také představení balet-
ního souboru Národního divadla moravskoslezského nebo 
koncert zpěvačky Ivy Bittové či pěvkyně Kateřiny Kněžíkové 
přímo ve stínu hukvaldského hradu. Po tomto ročníku má 
Janáčkův festival také nového prezidenta – dirigenta Tomáše 
Netopila. Nejdůležitější ale bylo, že si na festival našly cestu 
stovky návštěvníků z celého kraje, kteří navzdory všem kompli-
kacím vytvořili skvělou festivalovou atmosféru.

„Zorganizovat	 letošní	 ročník	 bylo	 náročné.	 Se	 stále	 se	
měnícími	podmínkami	pro	konání	kulturních	akcí	jsme	museli	
spoustu	věcí	řešit	za	pochodu	a často	s nejistým	výhledem.	O to	víc	
jsem	rád,	že	se	vše	povedlo,	že	převládla	radost	diváků	i interpretů	
z živé	kultury.	Při	organizování	ročníku	2022	tak	máme	z čeho	
čerpat	a již	nyní	mohu	říct,	že	se	mají	festivaloví	hosté	opět	na	co	
těšit,“	říká	Jaromír	Javůrek,	ředitel	MHFLJ.	

A  jaké	 festivalové	 vrcholy	 si	mohli	 diváci	
letos	užít?	„Mezi	výjimečné	zážitky	patřil	určitě	
koncert	Tomáše	Netopila,	a  to	nejen	proto,	že	
na	něm	přímo	na	podiu	převzal	prezidentskou	
štafetu	 festivalu	od	houslisty	 Ivana	Ženatého.	
Jeho	provedení	VI.	symfonie	Antonína	Dvořáka	
sklidilo	 od	 publika	 dlouhotrvající	 potlesk	 ve	
stoje,“	 říká	 Jaromír	 Javůrek.	 Jedinečné	 bylo	
rovněž	 provedení	 II.	 symfonie	 Jeana	 Sibelia	
dirigentky	Kristiiny	Posky	(oba	koncerty	hrála	

Janáčkova	filharmonie	Ostrava)	a opavské	vystoupení	houslisty	
Kristófa	Barátiho	se	Symfonickým	orchestrem	Českého	rozhlasu	
pod	taktovkou	Ainārse	Rubiķise.	Již	4.	ročník	Dnů	slezských	
varhan	pak	potěšil	všechny	milovníky	chrámové	hudby.	„Závě-
rečný	koncert	pěvkyně	Kateřiny	Kněžíkové	přímo	v hukvaldské	
oboře	byl	jen	třešničkou	na	dortu	celého	festivalového	dění,“	říká	
Jaromír	Javůrek.

„Rád	bych	již	nyní	pozval	milovníky	kvalitní	kultury	na	další	
ročník	Janáčkova	festivalu,	který	se	uskuteční	od	29.května	do	
1. července.	Diváci	se	opět	mohou	těšit	na	pestrý	program	a inter-
prety	z celého	světa.	Naším	cílem	 je	do	Janáčkova	kraje	opět	
přivézt	umělce	se	světovým	renomé	a zprostředkovat	divákům	
výjimečné	umělecké	zážitky.	A stejně	 jako	 letos,	 i další	rok	se	
budeme	 snažit	 přinést	 do	hlediště	 i  jeviště	 zejména	 radost,“	
uzavírá	Jaromír	Javůrek.		

Mgr. Jaromír Javůrek
Ředitel Janáčkova máje

Mezinárodní hudební festival leoše Janáčka 2021
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Z Potulek

Hukvaldskému	literátu	Neklanovi	před	
nedávnem	vyšla	nová	kniha	POTULKY,	
obsahující	 888	 básniček	 a  24	 povídek.	
Kniha	 má	 300	 stran	 a  za	 300	 Kč	 si	 ji	
případní	zájemci	mohou	pořídit	v Turis-
tickém	informačním	centru	nebo	na	poště.	
Pro	ilustraci	několik	ukázek	z knížky:

NOVÁ DOBA, NOVÁ PRÁCE
(NEBO TAKY ŽÁDNÁ)

Býval	dobrým	baristou,
teď	je	špatným	bagristou.

Loni	v březnu	ještě	v kině	promítal,
zbytek	roku	na	stavbách	zdi	omítal.

Dlouhé	roky	sedávala	na	recepci	v hotelu,
dneska	v Tescu	doplňuje	jogurty	a nutellu.

Co	plavčík	odvážný	líbil	se	ženám,
teď	řídí	dodávku	s nápisem	Penam.

Třicet	let	se	veselil	na	kapelních	turné,
po	půl	roce	u pásu	myšlenky	má	chmurné.

Celý	život	vrhal	nože	v šapitó,
už	vrhá	jen	šavle,	když	má	vypito.

Na	náměstí	posilovnu	provozoval,
zajímavé	známosti	tam	navazoval;
víru	v systém	musel	ale	revidovat,
když	na	pracák	šel	se	v lednu	evidovat.

Bývalá	knihovnice,
kultury	milovnice,
prodává	kulovnice.

Mistr	zvukař	s majitelem	hudebního	klubu
ve	stolařství	vyrábějí	pevné	rakve	z dubu.

Když	mu	v zimě	skiareál	zavřeli
(ačkoli	sníh	hustě	padal	shora),
uvažoval	o tom,	že	se	zastřelí;
nakonec	vzal	práci	revizora.

V restauraci	vařila	pro	sto	dvacet	lidí,
teďka	je	má	za	zadkem,	když	šalinu	řídí.

NÁVRHY NÁPISŮ NA NÁHROBKY 
CELEBRIT Z HUDEBNÍ BRANŽE

Zde	ležím	já,	Kodym.
Zmizel	jsem	jako	dým.

Zvony	teskně	znějí	z věží,	
země	v čerň	je	halena...
Pod	nánosem	plastik	leží
	Vondráčková	Helena.

Jako	puzzle	poskládán,	ke	kusu	dán	kus.
Rozcupován	kritiky	zhynul	Tomáš	Klus.

V rozměrné	truhle	z tvrdého	dřeva
spočívá	měkce.	Kdo?	Farna	Ewa.

Smrt	si	přišla	pro	Vojtěcha	Dyka.
S brouky	si	teď	idol	dívek	tyká.

Do	nebe	odešla	Anna	K;
s Gottem	si	dává	tam	panáka.

Vymítači	uprchlíků	mají	těžkou	šichtu!
Postůjte	a vzpomínejte	na	Aleše	Brichtu.

Osiřela	vlastenců	předsunutá	hlídka...
Český	národ	zasáhla	smrt	Tomáše	Hnídka.

Koho	dvojhrob	skrývá?	Zde	je	rakev	Čokova
a jak	už	to	bývá,	vedle	leží	Csáková.

Broučci	pilně	plní	si	teď	bříška
hlasivkami	Ladislava	Křížka.

Pivařům	čela	se	krabatí,	
poněvadž	dohráli	Kabáti,
hardrocku	stěžeň	i kotva;	
Traktor	je	nahradí	sotva.

Z BOŽÍHO DENÍKU

Tak	už	to	květinové	hnutí	dorazilo	i k nám	
do	nebe.	Začal	s tím	samozřejmě	junior,	
po	 dvou	 tisíciletích	 zase	 zapustil	 háro	
a nechal	si	narůst	i plnovous,	ze	šatníku	
vyštrachal	starou	tógu	a sandály,	kolem	
krku	si	omotal	korále	a teď	courá	po	ráji	
a  propaguje	 volnou	 lásku,	 mír,	 trávu,	
vši	a nirvánu.	Zblbnul	už	takhle	většinu	
personálu	a já	se	bojím	toho,	co	to	s nebem	
udělá,	až	za	deset	let	přijde	punk!

Po	delší	době	jsem	se	vypravil	na	namát-
kovou	 inspekci	 do	 pekla.	 Satan	 mě	
úlisně	 pozval	 do	 svého	 kanclu,	 vytáhl	
flašku	čerta,	nalil	dva	panáky	a jednoho	
mi	 přistrčil,	 jako	 by	 nevěděl,	 že	 piju	
jedině	 Božkov.	 Učinil	 jsem	 odmítavé	
gesto,	 pročež	 Lucifer	 do	 sebe	 hodil	
obě	štamprle	a říhl.	„Tak	 jak,	 tady	dole	
všechno	 v  pořádku?“	 optal	 jsem	 se.	
„V naprostém!“	hlásil	šéf	pekla.	„Akorát	
už	dvacet	let	marně	vyhlížím	tu	zásilku	
nových	vidlí,	které	jsem	si	objednal.	A to	
byl	Balík	Do	ruky!	Nebeská	pošta	 furt	
vymýšlí	nějaké	novoty,	ale	je	to	čím	dál	
horší!“	„Co	je	to	dvacet	let!“	mávl	jsem	
rukou.	 „Já	 už	 dvě	 stě	 let	 urguju	 sadu	
svatozáří!	Tak	víš	co,	nalej	mi	jednu.“

Konečně	 dovolená!	A  plně	 zasloužená!	
V  tomhle	 tisíciletí	 první!	 Můžu	 si	 to	
dovolit,	protože	lidstvo	má	momentálně	
svých	starostí	dost.	Než	mu	dojde,	že	na	
covid-19	 neplatí	 žádná	 vakcína,	 žádné	
respirátory,	 roušky,	 rozestupy,	 dezin-
fekce,	 lockdowny,	karantény	a podobné	
nesmysly,	a dají	se	na	modlení,	bude	to	
ještě	nějakou	chvíli	 trvat.	A  já	 si	 zatím	
orazím	na	Pandoře,	už	mi	 tam	chystají	
avatara!

příspěvky občanů
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DÍVKA S RŮŽÍ
Chtěl	bych	sdílet	legendu
o dívce	s černou	růží
kterou	jí	jehla	vyšila
pod	sametovou	kůži

Věčný	pocit	jistoty
jí	dává	jemná	kůže

když	pohladí	si	předloktí
a dotkne	se	té	růže

Zná	všechny	formy	lásky
a každou	sílu	něhy
a umí	sdílet	vášeň
která	nezná	břehy

Je	zosobněním	ženství
a ztělesněním	bohyně
a plody	stromu	z edenu
si	nechá	ležet	na	klíně

Co	všechno	se	jí	stalo
to	každý	jenom	vytuší
když	si	nechá	odhalit
jizvy	co	má	na	duši

Prošla	si	žárem	vztahů
a taky	mrazem	rozchodů
dál	drží	lásky	pochodeň
z nezištných	jen	důvodů

Přináší	nové	rozměry
v nekonečném	rozsahu
za	oboustranné	důvěry

když	zaklesne	se	do	vztahu

Zcela	bývá	oddaná
touží	jenom	kdyby
přijal	bys	její	klady
a s nimi	také	chyby

Vnímat	tě	vůni	naučí
když	vplétá	kvítí	do	vlasů
pak	schoulí	se	ti	v náručí
a skryje	volnost	pegasů

Však	při	potřebě	samoty
(když	žhavé	slzy	roní)
má	k dosažení	soukromí
dravost	divokých	koní

Je	vstřícná	vůči	přátelství
a v nestřežené	chvíli
dívá	se	zpříma	do	očí
když	srdce	v dlani	sdílí

Umí	si	rány	zacelit
když	Amor	střílí	do	těla
pak	letí	zase	vášni	vstříc
tak	jako	Fénix	z popela

Když	vydechne	tvé	jméno
tak	rázně,	…přitom	nesměle

šeptem,	který	roznese
husí	kůži	po	těle

Můžeš	ji	potkat	v okolí
i v labyrintech	měst
neodradí	ji	dálavy

na	křižovatkách	cest

Pohybuje	se	bez	hranic
když	hledá	vřelost	lidí
pak	záleží	jen	na	tobě
zda	víc	než	bolest	sklidí

A když	jsi	měl	to	štěstí
a objal	tuto	ženu

tak	bohatší	máš	život
a platíš	za	to	cenu

A když	jsi	měl	tu	smůlu
že	nikdy	jsi	ji	neviděl

tak	v životě	máš	mezery
které	by	jiný	záviděl

Tak	sdílej	tento	příběh
inkoustem	i hlasem

ať	letí	napříč	prostorem
ať	letí	napříč	časem

Lukáš Sládek
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Beskydské centrum duševního zdraví slaví 1. narozeniny! 
 
 
Je tomu již rok, co k 1. 7. 2020 zahájilo svou činnost Beskydské centrum duševního 
zdraví. Toto středisko mohlo vzniknout díky spolupráci Charity Frýdek-Místek 
a Nemocnice ve Frýdku-Místku, díky velkému nasazení, práci a téměř nezlomnosti 
pracovníků obou organizací, stejně jako díky podpoře města Frýdek-Místek 
a Moravskoslezského kraje. 
 
Pro Beskydské centrum duševního zdraví, zaměřující se na pomoc lidem se 
závažným duševním onemocněním, to byl rok náročný, pestrý, rok plný překážek, 
ale i dobře vykonané práce a potvrzení smyslu toho, co dělají. Uplynulý rok nám 
přinesl nové možnosti, nové zkušenosti a také spoustu profesních a také nemálo 
byrokratických výzev. 
 
Toto centrum, které působí na území pokrývající téměř celý okres Frýdek-Místek, je 
určené pro dospělé osoby do 65 let věku, naplňující znaky schizofrenie a poruchy 
s bludy, poruchy nálad, jako jsou deprese a bipolární poruchy, obsedantně nutkavé 
poruchy a specifické poruchy osobnosti, které mají problémy v běžném fungování 
a zvládání každodenních činností. Cílem je především zvýšit kvalitu života těchto 
osob, předcházet jejich hospitalizacím, popřípadě navrátit osoby hospitalizované 
zpátky do běžného života a být jejich průvodci na cestě zotavení (způsob, jak žít 
spokojený, nadějeplný a přínosný život přes omezení způsobená nemocí).  
 
Osobám se zkušeností s vážným duševním onemocněním je služba poskytována 
zcela ZDARMA a plně k dispozici je jim tým odborníků: psychiatr, psycholog, sociální 
pracovník, všeobecná sestra a peer konzultant. Obrátit se na nás můžou i členové 
rodiny klienta a jeho okolí, a to i bez doporučení obvodního lékaře. 
 

 
Beskydské centrum duševního zdraví působí u klientů, v terénu a ambulantně na 

adrese:  
 

El. Krásnohorské 249, Frýdek-Místek, PO-PÁ: 7ºº-15ºº, tel.: 704 987 724,  
 

www.bcdz.cz, info@bcdz.cz 
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BESKYDSKÉ 
CENTRUM 
DUŠEVNÍHO 
ZDRAVÍ

SMYSL

PŘÁNÍ

PODPORA
ZOTAVENÍ

NADĚJE

Působíme u klientů, v terénu a na adrese:
El. Krásnohorské 249, Frýdek-Místek, PO–PÁ: 7⁰⁰–15⁰⁰, tel.: 704 987 724 
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Osobám se zkušeností 
s vážným duševním onemocněním 

je ZDARMA plně k dispozici tým odborníků:
psychiatr, psycholog,

sociální pracovník, všeobecná sestra, 
psychiatrická sestra, peer konzultant.
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DivaDlo vystoupí  

v pátek  29. 10. 2021 v 19.00
ve společenském sále ZŠ 

leoše Janáčka v Hukvaldech 
Divadelní představení se uskuteční za finanční podpory obce Hukvaldy  

a za organizaci kulturního spolku Hukvaldský potlach.
Vstupenky bude možné zakoupit  

na místě před divadelním představením v předsálí.

vstupné 100 Kč Dospělí,  
50 Kč DůcHoDci a Děti Do 15-ti let.

Prosíme při vstupu do školy  
- sálu  o dodržování hygienických opatření nařízených vládou. 

Srdečně zvou pořadatelé akce. 
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JÍZDNÍ KOLA A ELEKTROKOLA
 K PROHLÉDNUTÍ,

VYZKOUŠENÍ A ZAKOUPENÍ 
V NAŠÍ KAMENNÉ PRODEJNĚ

NA HUKVALDECH

KAMENNÁ PRODEJNA GTSTORE.CZ - HOTEL HUKVALDY 24 | WWW.GTSTORE.CZ | 777699907
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