
– 1 –



– 2 –

Obsah:
•	 Slovo	starosty	 .................................. 1
•	 Vítání	občánků	 ................................ 3
•	 Z obce	 .............................................. 4
•	 Dodávky	energií 

-	informace	k možnosti	pomoci	 
ze	strany	MPSV	(ÚP	ČR)	 .................. 5

•	 Základní	škola	a Mateřská	škola	
Leoše	Janáčka	Hukvaldy	

	 Výstavba	nových	učeben	 .................. 6
•	 Sdružení	rodičů	informuje	 ................. 6
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slovo starosty

Vážení	spoluobčané,

mám	pocit,	že	čas	plyne	stále	rychleji,	protože	za	pár	dnů	jsou	opět	
Vánoce	a konec	roku.	To	je	vždy	chvíle	na	krátkou	bilanci.	V roce	
2021	jsme	se	pustili	hned	do	několika	větších	stavebních	akcí.

1. Výstavba druhé etapy splaškové kanalizace.	Stavba	probíhá	
dle	plánovaného	harmonogramu,	do	konce	 listopadu	byly	
postaveny	všechny	stoky	včetně	veřejných	částí	kanalizač-
ních	přípojek.	Práce	budou	pokračovat	příští	rok	a to	opravou	
komunikací.

2. Rekonstrukce bývalého kravína	 v  Hukvaldském	 dvoře.	
Rekonstrukce	byla	zahájena	počátkem	srpna,	práce	zatím	
probíhají	 dle	harmonogramu,	 termín	dokončení	 je	 	 podle	
smlouvy	o dílo	plánován	na	duben	2023.

3. Výsadba v obci Hukvaldy	–	ovocný	sad,	alej	a mokřad.	Práce	
byly	 zahájeny	 v  květnu,	 probíhají	 podle	 harmonogramu	
a budou	dle	smlouvy	o dílo	pokračovat	v letech	2022	a 2023.	
Jedná	se	hlavně	o následnou	péči	o vysázenou	zeleň.
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4. Nástavba odborných učeben v  ZŠ.	 Práce	 byly	 zahájeny	
v červenci	a podle	smlouvy	o dílo	mají	být	dokončeny	do	konce	
roku.	V tomto	případě	má	realizační	firma	dle	harmonogramu	
zpoždění	a práce	budou	probíhat	do	konce	února	2022.

5. Stavba nové komunikace „Cesta Grygar“.	 V  říjnu	 byla	
zahájena	stavba	nové	komunikace	v Dolním	Sklenově.	Komu-
nikace	byla	dokončena	30.11.2021,	může	sloužit	svému	účelu.		
Termín	předání	 celé	 stavby	však	byl	dodatkem	ke	 smlouvě	
prodloužen	do	30.	4.	2022.	Na	jaře	se	ještě	budou	provádět	
terénní	úpravy	a odstraní	se	původní	propustek,	který	už	pozbyl	
významu	a kapacitně	nevyhovuje	v případě	podstatného	zvýšení	
průtoku	vody	v korytě	potoka.

6.	 Pokračují	práce	na	opravě	dřevěnice na Hukvaldech.	Letos		
byla	opravena	okna,	vstupní	dveře,	podlahy	a  rekonstrukcí	
prošlo	i komínové	těleso.

7.	 V listopadu	byla	zahájena	oprava střechy	na	budově	B v areálu 
sběrného dvora	v Rychalticích.	Pokračujeme	tak	v plánovaném	
záměru	celkově	opravit	 tento	areál.	Střecha	bude	opravena	
do	konce	prosince.	Provádí	se	oprava	krovu	a bude	položena	
nová	plechová	krytina.	Zároveň	vlastními	silami	pokračujeme	
v rekonstrukci budovy C,	která	bude	sloužit	jako	zázemí	pro	
naše	technické	pracovníky.

8.	 V červenci	byl	na	obecním	parkovišti	zprovozněn	automatický 
parkovací systém.

9.	 V květnu	byla	dokončena	oprava hřbitovní zdi,	včetně	oplocení	
a 	jedné	brány	na	hřbitově	v Rychalticích.

10.	 Z těch	méně	nákladnějších	akcí	stojí	ještě	za	zmínku	oprava 
sochy Jana Nepomuckého na	Hukvaldech,	oprava	vnitř-
ního schodiště	a přilehlých	omítek	v 	budově	infocentra	na	
Hukvaldech,	vyčištění úseků koryt	místních	potoků	a mlýn-
ského	náhonu	od	nánosů	bahna	a to	v celkové	délce	570	metrů	
a opravy výtluků	na	místních	komunikacích.

Kromě	investičních	akcí	stojí	za		připomenutí	otevření	sběrného	
dvora	v Rychalticích	a zřízení	obecní policie.

Vážení	občané,	na	závěr	se	nemůžu	vyhnout	tématu,	ohledně	
„epidemické“	situace	nejen	v naší	republice,	ale	i  jinde	ve	světě.	
Dlouho	jsem	přemýšlel,	jestli	se	mám	k tomuto	dění	vyjadřovat.		
Informace	na	toto	téma	se	na	nás	valí	ze	všech	stran	a mluvíme	
o tom	v rodinách,	mezi	přáteli,	v zaměstnání,	pracovních	jednáních,	
apod.	Všichni	už	jsme	z toho	unaveni.	Společnost	se	rozdělila	na	dva	
tábory.	Bohužel	musím	konstatovat,	že	z veřejnoprávních	médií	jsme		
informování	jednostranně,	je	neustále	vytvářena	atmosféra	strachu	
a je	nám	podsouváno	pouze	jedno	řešení.	Naprosto	postrádám	
veřejnou	debatu	odborníků.	Mnoho	českých	a slovenských	lékařů,	
dále	špičkových	nezávislých	odborníků	z oblasti	farmakologie,	
imunologie,	vakcinologie,	virologie	upozorňuje	na	to,	že	toto	není	ta	
správná	cesta.	Ale	hlavně,	dokážou	svá	tvrzení	obhájit	na	odborné	
úrovni.	Je	tady	spousta	nezodpovězených	otázek.	Proč	vláda	odmítá	
uznávat	přirozené	protilátky	po	prodělání	covidu,	proč	se	nevede	
kampaň,	která	by	pomáhala	posilovat	přirozenou	imunitu,	proč	
se	lidé	neléčí	dřív,	než	se	dostanou	s vážnými	problémy	do	nemoc-
nice,	proč	farmaceutické	společnosti	odmítají	nést	odpovědnost	za	
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vedlejší	nežádoucí	účinky	svých	„vakcín“,	proč	se	nevede	debata	
i s odborníky	s odlišným	názorem,	a tak	bych	mohl	pokračovat.	
Jak	může	náměstkyně	ministra	zdravotnictví	ve	veřejné	debatě	
dne	5. 12.	2021	v televizi	prohlásit,	že	lékařům,	kteří	nedoporu-
čují	svým	pacientům	očkování	proti	covidu,	by	mělo	být	zakázáno	
vykonávat	svou	profesi.	Je	přece	naprosto	nepřípustné,	aby	lékaři	
a špičkoví	specialisté	byli	za	své	názory	takto	dehonestováni.		Podbí-
zení,	nátlak,	vyhrožování,	omezování,	psychické	vydírání	a slušně	
řečeno	nekorektní	kampaň	vedena	v médiích	a prostřednictvím	
vládních	představitelů	za	účelem	„motivovat“	lidi	k očkování,	nemá	
v posledních	75	letech	obdoby.	 	Záleží	pouze	na	každém	z nás,	
kterou	cestou	se	vydá	a vždy	se	má	jednat	o svobodnou	volbu,	kterou	

si	každý	zvolí	na	základě	pravdivých,	ucelených	informací,	které	
má	poskytovat	vláda	prostřednictvím	nezávislých	médií.	Bohužel	
musím	konstatovat,	že	moje	důvěra	v naši	vládu	a veřejnoprávní	
média	už	dávno	vzala	za	své.	Stále	více	nabývám	přesvědčení,	že		
už	nejde	o naše	zdraví,	ale	o celosvětovou	politicko	-	mocenskou	
a finanční	záležitost.		Proč	jsem	Vám	chtěl	tohle	všechno	sdělit?	
Nezáleží	na	tom,	kdo	z nás	je	očkovaný	a kdo	není.	Buďme	prosím	
k sobě	tolerantní,	respektujme	rozhodnutí	druhých.		Náš	hlavní	
nepřítel	není	virus,	ten	se	dá	zvládnout…

Vážení	občané,	přeji	Vám	krásné	a pohodové	prožití	vánočních	
svátků	a do	následujícího	roku	Vám	všem	přeji	hlavně	pevné	zdraví.

Luděk Bujnošek, starosta

Vítání občánků

Vítání	nových	občánků	do	svazku	obce	Hukvaldy	má	u nás	
dlouholetou	tradici.	Třetí	letošní	slavnostní	akce	se	konala	v neděli	
21.	listopadu,	kdy	jsme	přivítali	do	života	šest	děvčátek	-	Rozálii	
Gřešákovou,	 Kláru	 Smolíkovou,	 Magdu	 Krakovskou,	 Annu	
Homoľovou,	Anežku	Pustějovskou,	Alžbětu	Aujeskou	a 	jednoho	
chlapce	–	Samuela	Susu.	Nové	občánky	přivítala	místostarostka	
obce	Ivana	Hrčková	spolu	s dětmi	Základní	a mateřské	školy	Leoše	
Janáčka	na	Hukvaldech,	které	pod	vedením	paní	učitelky	Mgr.	
Radmily	Křenové	předvedly	dojemné	pásmo	říkanek,	básniček	
a písniček.

Děti	obdržely	malý	dárek	v podobě	hezké	knížky	s věnováním	
a dalších	dárečků	z knihovny,	pamětní	list	a maminky	kytičku.	
Celý	program	natočila	televize	Sněženka	ze	Sedlnice	a 	nahrávka	
z akce	bude	předána	rodičům	po	zpracování	společně	se	souborem	
fotografií.

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

Ivana Hrčková, místostarostka 
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Z obce

Rada	obce	se	v uplynulém	období	sešla	ke	svým	jednáním	v termí-
nech	15.9.,	18.10.,	10.11.	a 30.11.	2021	a projednala	a schválila	
následující	body:

1.	 schválení	 dodatku	 č.2	 ke	 smlouvě	 o  dílo	 „Změna	 č.	 2“	
územního	plánu	Hukvaldy.	Předmětem	je	zapracování	nových	
požadavků	na	vymezení	zastavitelných	ploch,	které	nebyly	
součástí	zadání,	vyhodnocení	předpokládaných	vlivů	změny	
na	životní	prostředí	a vyhotovení	čtvrtého	paré	ÚP	–	úplného	
znění	za	částku	84.700,-	Kč	včetně	DPH;

2.	 schválení	 cenové	 nabídky	 na	 realizaci	 nového	 otopného	
systému	ve	smuteční	obřadní	síni	v Rychalticích	od	firmy	
A.D.	Servis	point	z Frýdku-Místku	za	částku	98.218,50	Kč	
včetně	DPH;

3.	 projednání	 cenových	 nabídek	 na	 realizaci	 akce	 „Oprava	
střechy	v areálu	sběrného	dvora	–	objekt	B“	a  jako	nejvý-
hodnější	vybrala	nabídku	firmy	Střechy	Ewerest	z Palkovic	
za	částku	1.101.646,-	Kč,	se	kterou	uzavřela	smlouvu	o dílo;

4.	 schválení	zakoupení	nového	motoru	sportovního	čerpadla	
pro	SDH	Rychaltice	za	částku	173.151,-	Kč;

5.	 schválení	výroční	zprávy	o činnosti	a hospodaření	Základní	
školy	a Mateřské	školy	Leoše	Janáčka	za	školní	rok	2020/2021;

6.	 schválení	dodatku	ke	smlouvě	o dílo	s Frýdeckou	skládkou,	a.	s.	
o navýšení	četnosti	svozů	nádob	na	papír	na	1x	týdně	od	1.11.	
do	31.12.2021	a přidání	nádob	na	plasty	a papír	do	Krnalovic;

7.	 schválení	darovací	smlouvy	na	poskytnutí	finanční	částky	ve	
výši	50.000,-	Kč	od	Hukvaldské	pekárny;

8.	 schválení	cenové	nabídky	na	ošetření	stromů	u hřiště	v Rychal- 
ticích	od	firmy	Zahrada	M za	částku	25.047,-	Kč;

9.	 schválení	cenové	nabídky	na	vyhotovení	vyhledávací	studie	na	
řešení	křižovatky	v Drážkách	pro	případné	vybudování	kruho-
vého	objezdu	a řešení	prostoru	autobusové	zastávky	v Drážkách	
od	Ing.	Pavla	Čmiela	za	částku	52.514,-	Kč	včetně	DPH;

10.	 schválení	cenové	nabídky	na	pořízení	měřiče	rychlosti	pro	
obecní	 policii	 od	 firmy	 ATS-TELCOM	 Praha	 za	 částku	
356.708,-	Kč	včetně	DPH;

11.	 projednání	a schválení	aktualizovaného	seznamu	investičních	
priorit	Místního	akčního	plánu	na	další	programovací	období	
2021-2027,	který	je	nedílnou	součástí	každé	žádosti	o dotaci	
z IROP	a ITI	pro	investiční	akce	v Základní	a mateřské	škole	
Leoše	Janáčka	Hukvaldy;

12.	schválila	podání	žádosti	o dotaci	z Ministerstva	pro	místní	
rozvoj,	programu	na	Podporu	obnovy	a rozvoje	venkova	-	
dotační	 titul	 117D8210H	 –	 Podpora	 budování	 a  obnovy	
míst	aktivního	a pasívního	odpočinku	na	realizaci	projektu	
„Rekonstrukce	multifunkčního	hřiště	s umělým	povrchem	
v Rychalticích“	včetně	mobiliáře	a zajištění	vlastních	finanč-
ních	prostředků	na	dofinancování	akce	(výše	podpory	je	80 %	
z uznatelných	nákladů);

13.	 schválení	 přijetí	 dotace	 z Ministerstva	 pro	místní	 rozvoj	
z programu	Podpora	revitalizace	území	na	realizaci	projektu	
„Rekonstrukce	bývalého	kravína	 v Hukvaldském	dvoře“.	
Jedná	se	o úpravu	výše	dotace	po	ukončení	výběrového	řízení	
a se	zohledněním	uznatelných	a neuznatelných	nákladů	podle	
rozpočtu	vítězné	firmy	ARRO	z Hranic	na	Moravě	–	výše	
dotace	činí	24.588.879,-	Kč;

13.	z důvodu	ukončení	nájemní	smlouvy	k 31.12.2021	s provo-
zovateli	Hospůdky	Na	koupališti	schválila	vyhlášení	výbě-
rového	řízení	na	záměr	pronájmu	areálu	a výběrového	řízení	
na	provozovatele;

14.	 projednání	 a  schválení	 žádosti	 pana	 Miroslava	 Bittera	
o možnost	zapůjčení	3	kusů	bronzových	antických	mincí	do	
muzea	Země	hradů,	které	byly	nalezeny	na	hradě	Hukvaldy.	
V současnosti	jsou	mince	uloženy	v Muzeu	Novojičínska;

15.	 schválení	 žádosti	 o  dotaci	 z  Moravskoslezského	 kraje	
z  programu	 na	 Podporu	 zdravého	 stárnutí	 v  roce	 2022	
s názvem	„Podpora	hukvaldských	seniorů	při	 cestách	za	
kulturou	a poznáváním	krás	naší	země“.	(Výše	podpory	je	
50 %	 z uznatelných	nákladů,	 které	 tvoří	 úhrada	dopravy	
a vstupy	na	památky	a do	divadel).	Ostatní	náklady	jako	je	
ubytování	a strava	by	si	v případě	získání	dotace	účastníci	
hradili	sami;

16.	schválení	podání	žádosti	o dotace	z Moravskoslezského	kraje	
z programu	obnovy	kulturních	památek	a památkově	chráně-
ných	nemovitostí	v roce	2022	na	obnovu	dřevěnky	č.	e.	0113	
na	Hukvaldech	–	Podoboří	–	4.	etapa	(výše	podpory	činí	50	
%,	max.	500	000	Kč).

17.	 schválení	 zadávacích	dokumentací	 k  veřejným	zakázkám	
na	„Nástavbu	odborných	učeben	ve	4.	NP	ZŠ	a MŠ	Leoše	
Janáčka	Hukvaldy:
-	oprava	komunikace,
-	oprava	oplocení,
-	mobiliář	a zeleň,
-	pořízení	nábytku	a počítačového	vybavení;

Z jednání rady obce Hukvaldy
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DoDávky energií - informace k možnosti pomoci ze strany mpsv (Úp Čr)

18.	projednání	návrhu	rozpočtu	obce	Hukvaldy	na	rok	2022,	který	
byl	poté	projednán	dne	15.11.2021	na	pracovní	schůzce	se	
členy	zastupitelstva	a za	přítomnosti	členů	finančního	a kont-
rolního	výboru.	Navržený	rozpočet	byl	zveřejněn	na	úřední	
desce	a bude	se	projednávat	a schvalovat	dne	8.12.2021	na	
jednání	Zastupitelstva	obce	Hukvaldy;

19.	schválení	záštity	nad	pořádáním	Mezinárodního	hudebního	
festivalu	Leoše	Janáčka	v roce	2022;

20.	schválení	cenové	nabídky	na	pořízení	smykového	nakladače	
Bobcat	S530	za	částku	907.500,-	Kč	včetně	DPH;

21.projednání	jediné	nabídky	na	provozovatele	areálu	„Na	koupa-
lišti“	od	spolku	Koupaliště	Hukvaldy,	z.	s.;

22.	schválení	uzavření	smlouvy	o výpůjčce	sbírkových	předmětů	
do	Muzea	„Země	hradů“	v Informačním	centru	s Muzeem	
Beskyd	ve	Frýdku-Místku.

Ivana Hrčková, místostarostka

Vážená	paní,	vážený	pane,	

v  souvislosti	 s  náhlým	 ukončením	 dodávek	 energií	 od	
Bohemia	Energy	a dalších	společností,	ke	kterému	došlo	napříč	
celou	Českou	republikou,	Ministerstvo	práce	a sociálních	věcí	
(MPSV)	informuje	o možnosti	pomoci	ze	strany	Úřadu	práce	
(ÚP	ČR).	

Do	režimu	dodavatelů	poslední	 instance	(DPI)	se	dostalo	
zhruba	20	%	všech	domácností.	V gesci	MPSV	 je	možné	pro	
podporu	občanů,	kteří	 se	 vlivem	vysokých	záloh	a  růstu	cen	
energii	ocitli	v nouzi,	využít	zejména	následujících	nástrojů:

•		 Mimořádná	okamžitá	pomoc	(MOP):	jedná	se	o jednorázovou	
dávku	ze	systému	pomoci	v hmotné	nouzi;	informační	leták	
zasíláme	k případnému	využití	 v příloze.	Podrobné	 infor-
mace	lze	nalézt	na	https://www.mpsv.cz/pomoc-pri-rustu-
cen-energii.	o MOP	–	vyúčtování	DPI:	směřuje	zejména	na	
domácnosti,	které	přešly	do	standardního	režimu	(tj.	mají	
již	 běžnou	 smlouvu	 na	 dodávku	 energií),	 při	 konečném	
vyúčtování	u DPI	 jim	byly	vyměřeny	nedoplatky	a na	tyto	
nedoplatky	nemají	dostatek	vlastních	prostředků,	případně	
by	 je	 úhrada	 dostala	 do	 stavu	 hmotné	 nouze.	 Ve	 chvíli,	
kdy	spotřebitel	opustí	režim	DPI,	je	vystaveno	vyúčtování.	
S tímto	vyúčtováním,	pokud	nebudou	mít	dostatek	vlastních	
finančních	prostředků	na	jeho	úhradu,	se	mohou	následně	
obrátit	na	ÚP	ČR	v příslušném	městě	a požádat	o MOP	–	
Vyúčtování	DPI.	Pro	přiznání	 této	pomoci	budou	hodno-
ceny	příjmy,	úspory,	majetek	a náklady	na	bydlení.	MOP	je	
dávka	na	úhradu	nákladů	spojených	s bydlením	a je	určena	
zejména	pro	osoby,	které	zaplatily	vysoké	zálohy	a nezbývá	
jim	 dostatek	 prostředků	 na	 zajištění	 dalších	 základních	
potřeb	(nájem,	zimní	oblečení,	atd.)	Podmínka:	30	%	příjmu	
nestačí	na	pokrytí	nákladů	na	bydlení	a zároveň	je	těchto	30	%	
nižší	než	příslušné	normativní	náklady	stanovené	zákonem.	
o MOP:	je	určena	zejména	pro	osoby,	které	zaplatily	vysoké	
zálohy	a nezbývá	jim	dostatek	prostředků	na	zajištění	dalších	
základních	potřeb	(nájem,	zimní	oblečení,	atd.)

•		 Příspěvek	na	bydlení:	touto	dávkou	stát	pravidelně	přispívá	na	
náklady	na	bydlení,	jestliže	30	%	(v Praze	35	%)	příjmů	rodiny	
nestačí	k pokrytí	nákladů	na	bydlení	(vztahuje	se	k nájemnímu	
a vlastnickému	bydlení).	Podrobné	informace	na	https://www.
uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni

Příklad	MOP	–	vyúčtování	DPI:

Měsíční	čistá	mzda:	25	000	Kč	(ze	zákona	se	započítává	příjem	
ze	70	%	=	17	500	Kč)

Náklady	na	bydlení:	15	000	Kč

Naspořeno:	20	000	Kč

V  tomto	případě	může	Úřad	práce	ČR	v  rámci	správního	
uvážení	nepřihlížet	k majetku	(tj.	úsporám)	v částce	až	do	výše	
37	720	Kč,	při	posuzování	se	tedy	bude	vycházet	 jen	z příjmů	
(započítaných	dle	zákona	ze	70	%).	Nedoplatek	za	vyúčtování	je	
15	000	Kč.	Úřad	práce	bude	moci	v tomto	ilustračním	případě	
poskytnout	MOP	na	vyúčtování	od	DPI	ve	výši	15	000	Kč.

Přestože	oblast	energetiky	nespadá	do	gesce	MPSV	ani	ÚP	
ČR,	snaží	se	MPSV	a ÚP	ČR	občanům	zprostředkovat	alespoň	
základní	poradenství	ohledně	 jejich	situace.	Přehledně	zpra-
cované	 otázky	 a  odpovědi,	 včetně	 podrobnějších	 informací	
lze	nalézt	na	stránkách	Energetického	regulačního	úřadu	na	
https://www.eru.cz/cs/-/casto-kladene-otazky-…-dodavatel
-energie-,	přičemž	naprosto	klíčové	 je	v  tuto	chvíli	směrovat	
domácnosti	na	uzavření	standardní	smlouvy,	tj.	co	nejrychlejší	
ukončení	režimu	DPI.

S cílem	zajištění	maximální	míry	 informovanosti	občanů	
o možné	pomoci	Vás	 tímto	žádáme	o zprostředkování	 těchto	
informací	dále	na	obecní	úřady	ve	Vašem	správním	obvodu.	

Děkujeme	za	spolupráci.
S přáním	pevného	zdraví

Mgr. Aleš Neuwirth 
vedoucí odboru sociálních věcí
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Základní škola
VýstaVba noVých učeben Ve 4. nadzemním podlaží  

základní školy a mateřské školy leoše Janáčka hukValdy pokračuJe

SDRUŽENÍ RODIČŮ INFORMUJE

Díky	zřizovateli,	obci	Hukvaldy,	který	získal	nemalou	dotaci,	
bude	mít	hukvaldská	škola	dvě	nové	odborné	učebny,	a to	učebnu	
informatiky,	stávající	musela	být	z důvodu	velkého	počtu	zapsa-
ných	 žáků	 zrušena,	multimediální	 učebnu,	dva	kabinety	pro	
učitele	a toalety	pro	chlapce	i děvčata.				

Výstavba	byla	zahájena	 již	v červnu	 letošního	roku.	Není	
jednoduché	 skloubit	 výuku	 s  takovým	 zásahem	 do	 budovy.	
Navíc	v  této	složité	covidové	době,	kdy	mnohdy	musí	v  jedné	
třídě	probíhat	distanční	výuka	společně	s tou	prezenční.	Stávalo	
se,	že	sbíječky	přehlušovaly	výklad	učitele	a rozptylovaly	žáky.	
Pracovníci	firmy	se	sice	snažili	rušit	co	nejméně,	ale	mají	stano-
veny	termíny	plnění.	Například	napojení	veškerých	nových	sítí	
na	staré,	mnohdy	již	neodpovídající	současným	předpisům,	je	
opravdu	výzva.	Nezřídka	pracovali	do	22:00	hod.	a někdy	se	práce	
protáhly	až	do	01:00	hod.	

Podobné	to	bylo	i s vytápěním	3.	nadzemního	podlaží,	kde	
jsou	třídy	6	 .	 -	9.	ročníku.	Pan	starosta	Luděk	Bujnošek	chodí	
téměř	denně	na	kontroly	postupu	prací,	za	což	velmi	děkujeme.	

Operativně	společně	řešíme	vzniklé	problémy	a často	krizové	
situace.	Děkujeme	také	za	spolupráci	stavebnímu	dozoru	Pavlovi	
Rekovi.	Žáci	i zaměstnanci	školy	situaci	chápou	a všichni	se	těší,	
že	ve	 školním	roce	2021/2022	už	budou	mít	výuku	v nových	
učebnách	s moderními	učebními	pomůckami.	

Zmínila	 jsem	covidovou	situaci.	Chtěla	bych	touto	cestou	
velmi	poděkovat	 všem	zákonným	zástupcům	našich	 žáků	 za	
spolupráci,	pochopení	a  toleranci.	Velmi	si	 vážím	vstřícného	
a pozitivního	přístupu	většiny	z nich	v jednání	se	mnou	i s učiteli.	
Poznali,	že	za	mnohé	problémy	opravdu	nemůžeme	a nemáme	to,	
stejně	jako	oni,	vůbec	jednoduché.	Máme	zájem,	aby	vzdělávání	
našich	dětí	bylo	zasaženo	co	nejméně.		

Přeji	 všem	 žákům,	 zaměstnancům,	 rodičům,	 zástupcům	
zřizovatele,	 příznivcům	 a  občanům	 naší	 krásné	 obce	 klidné	
a  příjemné	 vánoční	 svátky.	 V  roce	 2022	 zvládnutí	 ukončení	
problémů	 s  covidem,	 hodně	 zdraví	 a  pracovních	 i  osobních	
úspěchů.	Mějme	se	rádi.

Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy 

Spolek	Sdružení	rodičů	při	ZŠ	a MŠ	L.	Janáčka	má	za	cíl	
podporovat	a rozvíjet	dobrou	spolupráci	se	školou,	vhodně	dopl-
ňovat	aktivity	školy	a napomáhat	dalšímu	rozvoji	žáků.	V rámci	

těchto	cílů	jsme	v letošním	roce	podpořili	řadu	akcí.	Prostředky	
pro	naši	činnost	získáváme	z příspěvků	rodičů,	z vlastních	aktivit	
a také	z dotace	poskytnuté	obcí	Hukvaldy.	

Ve	 spolupráci	 s  vedením	 školy	 a  pedagogy	 byly	 vybrány	
vhodné	aktivity,	zaměřené	na	různé	oblasti	a výukové	předměty.	
Pro	představu,	jak	jsou	prostředky	sdružení	využity,	předkládáme	
přehled	akcí	a aktivit,	které	jsme	podpořili	v letošním	roce:

-		 dopravní	hřiště	pro	4.	a 5.	ročníky

-		 doprava	do	Planetária	Ostrava	–	žáci	2.	stupně

-		 vzdělávací	pořad	"da	Vinci"	-	3.	-	9.	ročník	

-		 promítání	3D	kina	-	všechny	třídy

-		 doprava	do	ZOO	1.	a 2.	třída

-		 hudební	výchovné	koncerty	(Z pohádky	do	pohádky	a Vývoj	
populární	hudby)	-	všechny	třídy

-		 divadelní	představení	Africká	pohádka	–	1.	stupeň

-		 divadelní	představení	Legenda	V+W –	2.	stupeň
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-		 mobilní	planetárium	-	vesmír	(Krtci	aneb...	 ,	Neuvěřitelný	
vesmír,	Klimatické	změny)	-	všechny		třídy

-		 deníky	–	čtenářská	gramotnost	-	všechny	třídy

-		 doprava	na	žákovské	soutěže,	odměny	žáků	za	reprezentaci	
školy

-		 odměny	pro	žáky	na	konci	školního	roku

Vzhledem	k omezení	z důvodu	pandemie	coronaviru	 jsme	
nemohli	realizovat	všechny	naplánované	akce,	neuskutečnil	se	
Mejdan	za	školou,	Vánoční	akademie	žáků	ani	oblíbený	Karneva-
lový	rej.	Věříme,	že	nám	to	situace	dovolí	a budeme	moci	tyto	akce	
zrealizovat	v roce	2022.	Těšíme	se	na	setkání	s Vámi…	S přáním	
pohodových	vánočních	svátků	a krásného	a úspěšného	roku	2022

Za sdružení rodičů Daniela Nyklová

Děkuji	vedení	Sdružení	rodičů	Petrovi	Červinkovi,	Pavlovi	
Reisigovi,	 Daniele	 Nyklové	 a  ostatním	 členům,	 kteří	 nám	
pomáhají	a spolupracují	s námi.

Alena Lévová, ředitelka školy 



– 8 –

Zapojení žáků Základní školy a Mateřské školy leoše janáčka Hukvaldy  
do společnéHo projektu se sleZskýM divadleM v opavě

Let´s sing oratorio music

Slezské	 divadlo	 je	 autorem	 a  organizátorem	 evropského	
projektu	Let’s sing	oratorio	music,	na	který	získalo	grant	Evropské	
unie	v programu	Kreativní	Evropa.	Základní	škola	a Mateřská	
škola	Leoše	Janáčka	v Hukvaldech	byla	v září	roku	2019	Slezským	
divadlem	Opava	vybrána	jako	jedna	z partnerských	základních	
škol	výše	uvedeného	projektu	v Moravskoslezském	kraji.

Ředitel	divadla	a režisér	představení	pan	Ilja	Racek	představil	
uvedený	projekt,	jako	tvůrčí	dílnu,	která	bude	obohacením	hodin	
hudební	výchovy	a která	nabídne	dětem	a mladým	lidem	hudební	
žánr	opera,	jako	vrcholné	umělecké	dílo.

Podstatou	projektu	Let ś sing	oratorio	music,	který	současně	
probíhá	v České	republice,	Itálii,	Rumunsku	a Řecku,	je	propojení	
vynikajících	profesionálních	umělců	s amatéry	z řad	dětských	
zájmových	kroužků	a jejich	společné	vystoupení	na	jevišti.

V  lednu	2020	se	pro	připravované	představení	„Stvoření“	
a  práci	 v  popisovaném	 projektu	 nadchlo	 přibližně	 30	 žáků	
naší	 základní	 školy.	 S  nástupem	 pandemie	 došlo	 vzhledem	
k  lockdownu,	 zákazu	 hudební	 výchovy	 ve	 školách	 a  jiným	
omezením	k opakovanému	přerušení	projektu.	Někteří	zájemci	
z řad	našich	žáků	už	dokonce	ukončili	povinnou	školní	docházku.

V září	2021	naši	školu	opět	oslovil	manažer	projektu	pan	
Luděk	Golat	s nadějí,	že	se	nácviky	uskuteční	a premiéru	před-
stavení	stanovil	na	5.	prosince	letošního	roku.

Navzdory	původní	nedůvěře,	že	covidová	omezení	opět	nepře-
ruší	naše	plány,	vznikla	ve	škole	skupinka	10	nadšených	žáků,	
kteří	se	pod	vedením	asistentky	pedagoga	Silvie	Jati	na	předsta-
vení	začali	 intenzivně	připravovat.	Žáci	Oliver	Řeháček,	Elena	
Kazíková,	Hana	Horová,	Amélie	Bílá,	Marek	Matula,	Charlota	
Jati,	Natálie	Černíková,	Rozálie	Bílá,	Eliška	Rašková	a Sebastian	
Jati	vytvořili	pěvecký	sbor,	který	se	naučil	celkem	8	operních	
skladeb	v anglickém	jazyce.
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Vzhledem	k šibeničnímu	termínu	jsme	se	učili	podle	tuto-
riálu	na	youtube	kanále	Let ś sing,	a to	za	minimálních	časových	
možností.	Tedy	 kdykoliv	 bylo	 jen	 trošku	možné	 skloubit	 náš	
společný	čas.

Počátkem	listopadu	skupinka	odjela	na	pěvecké	soustředění	
do	Kravař.	Zde	se	náš	malý	pěvecký	sbor	spojil	s totožně	velikou	
skupinkou	žáků	opavské	základní	školy.	Pod	vedením	úžasné	
paní	dirigentky	Zuzany	Kadlčíkové	Pirnerové	a mnoha	hodin	
intenzivní	práce,	se	děti	výborně	sezpívaly.	V kravařské	Bully	
aréně	se	vyfotografovaly	také	s Jaromírem	Jágrem.	

Konečně	se	děti	dočkaly	a koncem	listopadu	došlo	na	jevištní	
zkoušky	ve	Slezském	divadle	Opava.	Příprava	je	opravdu	velmi	
intenzivní.	Některé	dny	děti	zkoušely	místo	vyučování	a učivo	si	
musely	samostatně	doplnit,	jiné	dny	se	jednalo	o večerní	zkoušku	
po	18.00	hodině.	Všem	uvedeným	žákům	patří	veliká	pochvala	
za	skvělou	kázeň,	dochvilnost,	píli	a krásnou	reprezentaci	školy.

V  čase	 redakční	 uzávěrky	 máme	 před	 sebou	 generální	
zkoušku,	většinu	dětí	po	Covidu	a doufáme,	že	se	v plném	počtu	
sboreček	zúčastní	plánované	premiéry,	kterou	snad	nezruší	epide-
miologické	restrikce	v zemi.

Silvie Jati, asistentka pedagoga

Rozsvícení vánočního stRomu  
u základní školy a mateřské školy leoše Janáčka hukvaldy

Adventní	období	v Základní	škole	a Mateřské	škole	
Leoše	Janáčka	v Hukvaldech	bylo	několik	posledních	let	
zahajováno	slavnostním	rozsvícením	vánočního	stromu	
před	 budovou	 školy,	 jarmarkem	 s  dětskými	 výrobky	
a následnou	vánoční	akademií	žáků	základní	školy.	Stejně	
jako	v loňském	roce,	tak	i v tom	letošním,	je	školní	předvá-
noční	scénář	odlišný.	Přesto	toho	byla	spousta,	na	co	jsme	se	těšili.

Naše	škola	byla	na	základě	podané	žádosti	obcí	Hukvaldy	
vybrána	 Skupinou	ČEZ	 do	 projektu	 reklamního	 partnerství	
nazvaného	Rozsvěcení	vánočního	stromu	2021	a získala	dotaci	na	
nové	vánoční	osvětlení,	které	nahradilo	staré,	nefunkční	osvětlení	
smrku.	Díky	dotaci	skupiny	ČEZ	a finančnímu	příspěvku	Spolku	
nezávislých	vesnických	žen	bylo	zakoupeno	krásné,	nové	vánoční	
osvětlení.	Žádost	o dotaci	z ČEZ	zpracovaly	paní	místostarostka	
Ivana	Hrčková	a Silvie	Jati.

Na	termín	25.	 listopadu	škola	připravovala	slavnostní	akci	
s hudebním	programem	a venkovním	jarmarkem	dětí.	Po	poradě	

vedení	 školy	 a  Sdružení	 rodičů	 byla	 plánovaná	 akce,	
vzhledem	k rapidně	se	zhoršující	situaci	v zemi	a spoustě	
našich	žáků	i pedagogů	v karanténě,	zrušena.

Zklamání	bylo	veliké.	Děti	se	svými	učiteli	a rodiči	
měly	připravenou	spoustu	krásných	výrobků	a laskomin,	
které	se	chystaly	na	jarmarku	nabídnout	k prodeji.

V pátek	26.	11.	2021	byl	 tedy	ve	 škole	uspořádán	 interní	
jarmark,	který	jednotlivé	kolektivy	samostatně	navštívily	a bohatě	
nakoupily.	Hudební	program,	který	měl	zpestřit	připravovanou	
akci,	budeme	publikovat	na	školních	internetových	stránkách,	
školním	facebooku	a také	v obecní	kabelové	televizi.

Děkujeme	skupině	ČEZ	a finančnímu	daru	Spolku	nezávis-
lých	vesnických	žen	za	krásná	světýlka,	která	zkrášlí	adventní	
a sváteční	dny	nejen	žáků	a pedagogů	ZŠ	a MŠ	Leoše	Janáčka,	
ale	i všech	kolemjdoucích	občanů.

Silvie Jati, asistentka pedagoga
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Mlsná vařečka

„Společně za Sny 2021“

V letošním	školním	roce	
se	 děti	 z  kroužku	 vaření	
a  stolování	 pod	 vedením	
paní	učitelky	Ivany	Zdarsové	
a paní	učitelky	Bronislavy	
Havlové	 poprvé	 účastnily	
kulinářské	 soutěže	Mlsná	
vařečka.	A hned na poprvé 
zvítězily.

Soutěž	 se	konala	v  rámci	aktivit	Místního	akčního	plánu	
Frýdek	–	Místek	II.	

Začátkem	října	děti	z šesti	škol	okresu	Frýdek	–	Místek	připra-
vovaly	dobroty	s vánoční	tématikou.

Zadání	bylo	pevně	stanoveno.	Dva	druhy	nepečeného	cukroví	
–	rafaelo	a včelí	úly,	rybí	pomazánka.

Dále	děti	prostřely	vánoční	tabuli,	vypracovaly	štědrovečerní	
menu	a závěrem	odpovídaly	na	kvízové	otázky	z etikety	a mezi-
národních	vánočních	zvyků.

Vše	zvládly	výborně	a udělaly	nám	i celé	škole	radost.

Odměnou	 jim	byly	krásné	osobní	dárky	 a malá	drobnost	
k vybavení	školní	kuchyňky.

Nově	zrekonstruovaná	cvičná	kuchyň	slouží	ke	svému	účelu.	
Je	využívaná	nejen	kroužkem	vaření,	ale	všemi	žáky	školy.

Ivana Zdarsová  
a Bronislava Havlová

V roce	2020	jsme	se	zapojili,	díky	zaměstnanci	
firmy	Hyundai,	Stanislavu	Zahradníkovi,	do	gran-
tového	programu	firmy	Hyundai	„Společně	za	sny	
2020“.		

David	 Zahradník,	 stávající	 člen	 kroužku	
Mladý	technik,	který	realizuje	svou	činnost	v rámci	
školního	klubu	Základní	školy	a Mateřské	školy	Leoše	Janáčka	
Hukvaldy,	byl	vybrán	se	svým	návrhem	mezi	dva	nejlepší	projekty	
s názvem	"Vodíkový	pohon	-	Hyundai	světový	leader".	

Firma	 Hyundai	 Motor	 Manufacturing	 Czech	
ocenila	tento	projekt	částkou	25	tis.	korun	v rámci	
svého	 firemního	 grantového	 programu	 s  názvem	
Společně	za	sny.	Uvedená	částka	byla	základem	pro	
zakoupení	edukační	stavebnice,	díky	které	členové	
kroužku	 i  žáci	 školy	 zkoumají	 ekologické	 způsoby	
výroby	elektrické	energie	pomocí	solárních	panelů	

a vodíkových	palivových	článků.	V pátek	1.	října	2021	přijela	do	naší	
školy	produkční	firma	natočit	reportáž	o výše	zmiňované	stavebnici.	
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Ještě	jednou	Davidovi	gratulujeme	k úspěchu	a panu	Stani-
slavu	Čajánkovi	děkujeme	za	skvělé	vedení	mladých,	nadějných	
technických	talentů	v naší	škole.	

Video	o této	aktivitě:	https://www.youtube.com/watch?v=Lz-
9COOL7phI

V roce	2021	jsme	opět	získali	dotaci	ve	výši	18	000	Kč,	tento-
krát	z programu	„Společně	za	sny	2021“	na	venkovní	cvičící	stroj.	
Postupně	tak	dovybavujeme	venkovní	sportoviště.	Nový	cvičící	
stroj	budou	využívat	a zvyšovat	si	tak	fyzickou	kondici	nejen	žáci	
školy,	ale	široká	veřejnost.	Je	velmi	chvályhodné,	že	jeden	z největ-
ších	zaměstnavatelů	v regionu	firma	HYUNDAI	takto	pomáhá.

Pane	Zahradníku,	děkujeme,	že	jako	otec	našich	žáků,	tako-
výmto	způsobem	škole	pomáháte.	Vážíme	si	toho.	

Video:	 https://www.facebook.com/Z%C3%A1klad-
n%C3%AD-%C5%A1kola-Hukvaldy-1396148257339107/photos/
pcb.3184445285176053/3184445075176074/

Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy
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Zvyšování fyZické Zdatnosti žáků  
v Základní škole a Mateřské škole leoše Janáčka Hukvaldy

Zapojení do projektu Wannado 

V  říjnu	 jsme	 se	 zapojili	 do	 projektu	Wannado.	 Jedná	 se	
o  aktivní	 účast	 lokálních	 sportovních	 trenérů	 ve	 výuce	 TV	
a proškolení	pedagogů	v oblasti	efektivní	a hravé	tělesné	výchovy.

Trenéři	své	zkušenosti	předávají	žákům	hravou	formou.	Děti	
s nimi	stráví	celkem	osm	týdnů.	V pondělí	a úterý	k nám	přichází	
trenérka	Simona	Londinová,	která	se	specializuje	na	míčové	hry	
a fotbal,	v pátky	žáky	trénuje	Beata	Gazdová,	která	se	aktivně	
věnuje	modernímu	pětiboji	a atletice.	Děti	si	zpestření	tělocviku	
náležitě	užívají.																																																	

Marcela Jašková, učitelka tělesné výchovy

Strašidelná Stezka zaujala.

Před	podzimními	prázdninami	(26.	října)	si	
mohly	hukvaldské	děti	otestovat	svou	odvahu.	
Připravili	 jsme	 pro	 ně	 strašidelnou	 stezku.	
Dokonce	 byla	 vyhlášena	 soutěž	 o  nejhezčí	
kostým,	takže	děti	mohly	přijít	náležitě	vystro-
jeny.	My	jsme	v roli	pořadatele	nesměli	zaostávat,	
proto	jsme	oblékli	opravdu	trefné	kostýmy.

		Program	byl	rozdělen	na	dvě	části,	v 17	hodin	
se	na	svou	stezku	odvahy	vydaly	děti	prvního	

stupně.	Musely	plnit	úkoly,	které	pro	ně	byly	
připraveny	na	stanovištích.	Všech	aktivit	se	
účastnily	s nadšením,	v některých	případech	
se	připojili	rodiče	 i učitelé,	což	nás	hodně	
potěšilo.	Za	každý	splněný	úkol	děti	dostaly	
sladkou	odměnu.

	 	V druhé	části	 jsme	nachystali	stezku	
pro	děti	druhého	stupně,	v tzv.	zahrádkách	
za	 školou	 začala	 už	 v  18:30,	museli	 jsme	
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přeci	počkat,	až	nastane	tma	a naše	akce	dostane	tu	správnou	
strašidelnou	atmosféru.	Zapálili	 jsme	svíčky,	nachystali	půso-
bivou	hudbu	a všechno	mohlo	začít.	Odvážlivce	jsme	pouštěli	po	
dvojicích	a určitě	vám	každý	potvrdí,	že	chvilkami	měli	opravdu	
nahnáno,	jelikož	křik	se	ozýval	podezřele	často.	Poté,	co	poslední	
dvojice	došla	na	konec,	 jsme	vše	pečlivě	uklidili.	Domů	 jsme	
odcházeli	 s  velmi	 dobrým	pocitem.	Zároveň	 přiznáváme,	 že	
naplánovat	a připravit	tuto	akci	nebylo	snadné.	Proto	naše	velké	
díky	patří	učitelům,	kteří	se	ochotně	nabídli	a pomohli	nám	to	
celé	zrealizovat,	paní	ředitelce,	že	nám	tuto	akci	umožnila	usku-
tečnit	a poskytla	vše,	co	jsme	potřebovali,	také	sdružení	rodičů	
za	finanční	prostředky	na	zakoupení	odměn	pro	děti.	

		Děkujeme	i odvážným	kamarádům,	společně	jsme	se	smáli,	
bavili,	tančili	a snad	i trochu	báli.	Moc	jsme	si	to	s vámi	všemi	užili.	

Žáci 9. A
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Počítačová gramotnost nejen pro seniory

V září	letošního	roku	jsme	k Virtuální	univerzitě	
třetího	věku	přidali	také	vzdělávací	lekce	Počítačové	
gramotnosti.	V nich	si	vysvětlujeme	jaké	nástrahy	
a záludnosti	mohou	číhat	na	síti,	na	nebezpečí	hoaxů	a přeposí-
lacích	mailů.	Zjišťujeme	ale	také	jaké	možnosti	internet	nabízí,	
kde	si	vyhledat	informace	a podle	čeho	se	při	hledání	orientovat.	
Současně	 se	 také	 učíme	 využívat	 vše,	 co	 nám	 nabízí	 chytré	
telefony.	Lekce	se	nekonají	pravidelně,	termín	je	vždy	zveřejněn	
na	obecních	vývěskách	a webových	stránkách	knihovny.	V případě	
zájmu	o  bližší	 informace	 kontaktujte	 knihovnici.	 Lekce	 jsou	
zdarma.

Vítězství v literární soutěži

S radostí	a drobnou	pýchou	si	vás	dovolujeme	informovat	
o  tom,	 že	 členka	 našeho	 literárně-tvůrčího	 kroužku	 Zuzka	
Mlčochová	se	zúčastnila	soutěže	Paměť	domů,	kterou	vyhlá-

sila	 Knihovna	 města	
Hradec	 Králové,	 a  tuto	
soutěž	 v  kategorii	Próza	
10	–	12	let	vyhrála.	Zuzka	
si	 pro	 své	 dílko	 vybrala	

svůj	rodný	dům	a popsala	 jeho	osud	
napříč	desetiletími.	Gratulujeme	Zuzce	
k úspěchu	a doufáme,	že	podobných	
tvůrčích	úspěchů	zažijeme	více.	

Darovaným knihám na listy nehleď

Jak	si	již	mnozí	čtenáři	všimli,	pokud	chcete	knihovně	darovat	
knihy,	nebudete	v naší	knihovně	odmítnuti.	Dovolila	bych	si	na	
tomto	místě	malé	poděkování	všem,	kteří	nám	v letošním	roce	
knihy	darovali.	Zároveň	bych	ale	 také	ráda	upozornila,	že	ne	
všechny	knihy	se	stanou	součástí	výpůjčního	fondu.	Do	fondu	
zařazujeme	jen	ty	knihy,	které	mají	nějaký	půjčovní	potenciál.	
Jsou	to	tedy	knihy	takové,	u nichž	je	značná	pravděpodobnost,	že	
se	budou	půjčovat	a budou	pro	naše	čtenáře	atraktivní.	Vzhledem	
k tomu,	že	jsme	omezeni	prostorem	a rozhodně	nemáme	ambice	
sloužit	 jako	archiv,	zakládáme	cca	10	–	15%	darovaných	knih.	
Zejména	jsou	to	zánovní	tituly	dětské	i dospělé	beletrie	a neza-
staralé	tituly	naučné	literatury,	popř.	klasické	tituly,	které	nám	
ještě	chybí.	

A co	se	děje	s ostatními	darovanými	knihami?	Značnou	část	
jich	pohltí	knihobudky	v naší	obci,	některé	se	nám	podaří	nabíd-
nout	k odkupu	do	antikvariátu	a ty,	které	už	nemají	opravdu	žádné	
využití	recyklujeme	a odvážíme	do	sběru	papíru	–	jedná	se	o knihy	
poničené,	velmi	zastaralé,	naučnou	literaturu,	která	již	pozbyla	
platnosti.	Jsou	to	zkrátka	knihy,	které	byste	si	nevzali	ani	z kniho-
budky.	Částku,	kterou	takto	získáme,	přidáváme	k financím	na	
zakoupení	nových	knih.	Děkujeme	tedy	všem	dárcům	a budeme	
se	těšit	na	spolupráci	i v dalším	roce.	

Markéta Kološová, knihovnice 

Obecní knihOvna infOrmuje

Vánoční dárek 

Vánoční	povídka,	která	vznikla	v rámci	Literárně-tvůrčího	
kroužku

Blíží	se	Vánoce	a děti	píší	dopisy	Ježíškovi.	Jedna	holčička	
Terezka	si	přála	pejska,	její	rodiče	byli	bohatí	a vůbec	nepřemýšleli	
o tom,	jestli	by	se	o něj	starala.	Takže	jí	jako	vždy	koupí	to,	co	si	
přála.	Je	Štědrý	den	a pomalu	přichází	čas	rozbalování	dárků.	

Terezka	se	moc	těší.	Pomalu	rozbaluje	krabici,	ve	které	má	být	
její	vysněný	pejsek.	Otevře	ji	a spatří	nádherné	štěňátko	border	
kolie.	Začne	se	s ním	mazlit,	hrát	si	a dá	mu	jméno.	To	už	měla	
vymyšlené	předem,	protože	věděla,	že	ho	dostane,	 jmenuje	se	
Dadly.	Dostala	k němu	i nezbytné	vybavení	a začala	hned	všechny	
misky	a hračky	rozmisťovat	po	domě.	Rodiče	byli	rádi,	že	se	jí	líbí	
a tak	jim	bylo	jedno,	co	s Dadlym	dělá.



– 15 –

První	dny	se	o něj	hezky	starala,	chodila	s ním	na	procházky,	
hrála	si	s ním	a dávala	mu	dostatek	jídla	a pití,	ale	to	se	už	po	
prvním	měsíci	začalo	měnit,	protože	Dadly	neposlouchal,	kousal	
a Terezku	postupem	času	omrzelo	se	o něj	starat.	Neuklízela	po	
něm,	dávala	mu	málo	jídla,skoro	si	s ním	nehrála	a on	se	nudil.	
Kvůli	 tomu	 začal	 ničit	 různé	 věci,	 první	malé,	 toho	 si	 nikdo	
nevšiml.	Potom	ale	ničil	čím	dál	větší	a  také	dražší	věci,	 toho	
už	si	všimla	nejen	Terezka,	ale	také	její	rodiče.	Ti	byli	naštvaní,	
že	si	Dadlyho	nehlídá.	Zavřeli	 jej	do	klece,	kde	trávil	celé	dny,	
štěkal,	kňučel	a jim	to	začalo	lézt	na	nervy.	Tak	se	Terezčini	rodiče	
rozhodli	Dadlyho	zbavit	a odvedli	ho	do	lesa.	

V  lese	několik	hodin	trpěl.	Po	nějakém	čase	tudy	prochá-
zela	Andrejka,	která	se	první	rozhlédla,	jestli	tu	někde	není	jeho	
majitel,	a pak	ho	odvedla	k sobě	domů.	Dala	mu	najíst	a napít.	
Potom	ho	ukázala	rodičům,	řekla,	kde	ho	našla	a jestli	by	si	ho	
mohla	nechat.	K tomu	po	dlouhém	přemlouvání	rodiče	svolili,	ale	
pod	podmínkou,	že	se	o něj	bude	pořádně	starat	a pokud	se	najde	
jeho	majitel,	tak	jej	vrátí.	To	jim	bez	rozmýšlení	slíbila.	Druhý	den	
mu	vyrobila	hračky,	pelíšek	a obětovala	pro	něj	také	své	oblíbené	
misky,	aby	se	měl	co	nejlépe.	Moc	si	ho	vážila,	protože	o nějakém	
zvířátku	dlouho	snila,	ale	nikdy	jej	neměla	kvůli	jejich	chudobě.	

Mezitím	ubíhaly	šťastné	měsíce	nově	pojmenovaného	pejska	
Bena,	když	Terezce	začal	chybět	její	Dadly.	Pořád	říkala,	jak	jí	chybí	

a že	už	se	o něj	dobře	postará,	a tak	Dadlyho	začali	její	rodiče	hledat.	
Po	vesnicích	rozmisťovali	plakáty,	že	hledají	asi	rok	starého	pejska,	
který	se	jim	„ztratil“,	že	má	levé	oko	modré	a pravé	hnědé,	přidali	
i fotku	a informaci,	že	nálezce	dostane	velkou	finanční	odměnu.	
Tento	plakát	našla	Andrejčina	maminka	vyvěšený	v jejich	vesnici	
vedle	obchodu,	tak	jej	přinesla	domů	a ukázala	svému	manželovi,	
který	řekl,	že	jim	pejska	dají,	protože	jsou	v krizi	a potřebují	peníze.	
Andrejka	byla	smutná,	ale	chápala	to.	

Zavolali	 na	 číslo,	 které	 bylo	 na	 plakátu,	 aby	 se	 s  nejspíše	
bývalými	majiteli	pejska	domluvili.	Řekli	jim,	že	jej	našla	jejich	dcera	
v lese	uvázaného	ke	stromu,	a že	jej	mají	už	asi	čtyři	měsíce.	Pověděli	
také,	že	Andrejka	s ním	má	velmi	dobrý	vztah	a že	už	si	na	ni	zvykl.	
Nakonec	se	rozhodli	říct	i že	potřebují	peníze	a jsou	v krizi,	kvůli	
tomu	také	hned	zavolali.	Terezčini	rodiče	byli	nakonec	tak	velkorysí,	
že	je	nechali	bydlet	v menším	domku	u nich	na	zahradě,	aby	mohli	
splatit	všechny	dluhy	a aby	mohly	obě	holčičky	být	s jejich	pejskem.	
Holčičky	byly	obě	šťastné	a chodily	s pejskem	na	procházky.	Terezka	
zjistila,	jak	mohla	Dadlyho	něco	naučit	a poznala	nové	způsoby	hry	
s ním.	Jejich	rodiče	se	také	velmi	rychle	spřátelili	a byli	rádi,	že	jsou	
jejich	dcery	šťastné	a pejsek	se	má	nejlépe	jak	jen	může.	Zůstalo	
mu	jeho	druhé	jméno	Ben,	teď	si	pobíhá	někde	na	zahradě	a je	rád	
že	to	všechno	dobře	dopadlo.

Autorka: Marie Škorvánková, 7. třída
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DivaDelní přeDstavení

Hukvaldský potlacH – třetí ročník

kultura

Dne	29.10.2021	v 19	hodin	jsme	se	mohli	zúčastnit	sále	ZŠ	
Hukvaldy	divadelního	představení	Enigmatické	variace.	Trochu	
drama	s lehce	komickým	koncem	nám	předvedli	herci	z ochotnic-
kého	divadla	Devítka	z Ostravy.	Hra	Erica	Emmanuela	Schmitta	
vypráví	o arogantním	osamělém	známém	spisovateli	a událostech	
spojených	s jeho	poslední	knihou.	Oba	herci	předvedli	uvěřitelné	
výkony	a celou	dobu	jsme	se	bavili.	Došlo	i na	střelbu	samozřejmě	

na	pódiu	a beze	ztrát	na	životech.	Bylo	to	totiž	jen	pár	dní	poté,	
kdy	vystřelil	nejmenovaný	americký	herec	na	kameramanku.	
Děkuji	spolku	Hukvaldský	potlach,	že	měli	odvahu	a divadelní	
představení	k nám	na	Hukvaldy	dovezli	a přeji,	aby	se	nenechali	
odradit	malým	počtem	diváků.	

Taťána Axmannová

Ani	jsme	se	nenadáli	a třetí	ročník	potlachu	je	za	námi.	Třebaže	
nám	korona	s termínem	pěkně	zamávala,	dopadl	velmi	úspěšně.	
Tady	musím	hned	na	úvod	poděkovat	Slávkovi	Kovalovi	za	jeho	
trpělivost	ve	vyjednávání	s kapelami,	neb	se	termín	z důvodu	

zákazu	a omezení	několikrát	přesouval	a to	nebylo	pro	žádnou	
stranu	jednoduché.	Nakonec	se	poslední	termín	podařilo	ustát	
a festival	Hukvaldský	potlach	se	mohl	uskutečnit.	

Samotné	přípravy	už	jely	podle	zaběhnutého	scénáře.	Musíme	
opět	poděkovat	partě	lidí,	kteří	nám	nezištně	pomáhají	s touto	
krásnou	akcí	už	od	prvního	ročníku,	aby	jste	se	tam	cítili	opravdu	
dobře.		Letos	se	zapojili	i hukvaldští	skauti	pod	vedením	Petra	
Červinky	a zhostili	se	svých	úkolů	opravdu	skvěle,	proto	doufáme,	
že	nám	zůstanou	nakloněni	i nadále.	

I  letošní	 festival	 by	 se	 neobešel	 za	 výrazného	 přispění	
sponzorů	a my	jsme	za	ně	opravdu	rádi,	neboť	žádat	stát	o nějakou	
podporu	v oblasti	kultury,	 je	opravdu	nadlidský	výkon.	I proto	
letošní	ročník	zaznamenal	zásadní	změnu	a to	v tom,	že	už	nebyl	
vstup	zdarma.	Nebyla	to	bůhví	jaká	částka	-	symbolických	150Kč	
v předprodeji	a 200Kč	na	místě.	Vždyť	 jen	na	 	koncert	hlavní	

Dívčí kapela VoHuBa
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kapely	potlachu	by	jste	zaplatili	v hudebním	klubu	Parník	stejnou,	
ne	li	vyšší	cenu	a tady	jsme	nabízeli	hned	šest	kapel	a každá	měla	
svou	osobitost.	A bonus	k tomu,	v sále	měl	každý	místo	u stolu	
a mohl	si	udělat	k poslechu	pohodlí.	

Popravdě,	byl	 jsem	trochu	skeptický	k  tomuto	kroku,	měl	
jsem	strach,	že	lidí	moc	nepřijde,	ale	jak	se	ukázalo,	mezi	lidmi	je	
stále	dost	milovníků	téhle	folkové,	bluegrassové	a country	hudby.	
Odměnou	jim	za	to	byly	krásné	hudební	okamžiky.	Za	což	patři	
díky	i skvělému	nazvučení	Ivana	Honzáka.	

Otvírákem	 našeho	 festivalu	 byla	 letos	 tříčlenná	 kapela	
s  příznačným	 názvem	 OdnikudNikam.	 Harmonika,	 kytara	
a perkuse	doprovázely	krásné,	lidové	a folkové	melodické	písně,	
mapující	repertoár	od	jihu	Moravy	až	po	gorolské	hranice	a to	
v podání	Irenky,	Darky	a Honzy.	Mile	mne	překvapili	a myslím,	
že	 i publikum,	když	zazněla	 i píseň	známé	šansoniérky	Hany	
Hegerové	Čerešně.

	Na	tuhle	úžasnou	trojici	navázal	další	bonbónek	z rozbalené	
bonboniéry	a to	kapela	Acoustic	Irish	a David	Vysloužil.	Stačilo	
brnknout	do	strun	a hned	bylo	jasné,	do	jaké	oblasti	hudby	se	
ponoříme,	a že	tohle	bude	opravdu	zážitek.	A taky	byl.	V jejich	
podání	zazněly	irské	i keltské	melodie	s jedinečnými	texty,	které	
nepostrádaly	hloubku,	ani	humor.	Tato	hudba	se	 lidem	velice	
rychle	dostala	pod	kůží	a nutila	mnohé	z nás,	přinejmenším	klepat	
dlaní	do	stehna.	 	Líbila	se	mi	Davidova	poznámka,	že	sundal	
kraťasy	a oblékl	rifle,	neb	už	se	ochlazuje	a on	se	těší	na	Ježíška.	
Vlastně	to	byl	úvod	k jejich	krásné	vánoční	písni.	

A zatím	co	se	Acoustic	Irish	loučil,	na	pódium	už	se	chystala	
bluegrassová	kapela	Ptačoroko.	Tahle	parní	mašina	divokého	
západu	to	rozjela	plnou	párou.	Dusot	koňských	kopyt	nám	přihnal	
z Metylovické	prérie	ty	největší	bluegrassové	pecky,	ke	kterým	se	
řadí	i přehrávky	kapely	Iron	Horse	a její	úprava	písně	Rocketman	
od	Eltona	Johna.

Hukvaldský	potlach	se	zaměřuje	 i na	mladé	protagonisty	
„táborových	žánrů“,	ale	nutno	říci,	že	jejich	podání	hudby	je	srov-
natelné	s kapelami	na	výsluní.	Vzpomeňme	jen	na	minulý	ročník,	
kdy	u nás	hrál	René	Matlášek,	nebo	The	Addams	sisters.	Proto	
letošní	ročník	navštívila	vokální	kapela	pěti	dívek	školního	věku	
ze	Štědrákové	Lhoty	s příznačným,	chytlavým	názvem	VoHuBa	
–	Vokální	hudební	banda.	A právě	The	Addams	sister	jsou	jejích	
vzorem	a nutno	říci,	že	VoHuBa	už	má	několik	hudebních	ocenění.	
Na	svůj	věk	to	děvčata	odpálily	parádně,	vypíchly	krom	své	písně	
věnované	rodičům	za	to	nekonečné	trmácení	 i píseň	Michaela	
Jacksona	nebo	Jarka	Nohavici,	za	což	sklidila	patřičný	potlesk.	

A když	je	řeč	o Jarkovi	Nohavicovi,	blízko	k němu	měla	i další	
kapela,	 a  to	 ostravská	 kapela	 	 Tři	 vykřičníky.	Mají	 za	 sebou	
opravdu	starostlivé	zázemí	a před	sebou	hvězdnou	kariéru.	Jejich	
styl	 folkrocku	 je	 jedinečný,	skvělé	 texty	 jako	píseň	Ostravak,	
Mládežnické	tango,	nebo	Globální	splín.	K tomu	líbivá,	melodická	
hudba,	podbarvená	harmonikou	a navíc	Radek-	zpěvák	s lehkým	
nádechem	drzosti,	která	k ostravskému	folklóru	a mládí	určitě	
patří,	moderoval	vystoupení	své	kapely	skvěle.		

Ani	 jsme	se	nenadáli,	a čekal	nás	poslední	 interpret,	 tedy	
kapela	pod	vedením	Víti	Troníčka.	Asi	bych	víc	říkat	nemusel,	
neboť	je	tato	rodinná	folková	kapela,	jak	říká	Víťa,	na	scéně	již	
od	roku	2004	a vydobyla	si	srdce	mnoha	lidí.	Ano,	letos	byla	naší	
hlavní	potlachovou	kapelou	skupina	MARIEN.	Nejen,	že	zahráli	
skvěle,	ale	svým	pověstným	humorem	rozkmital	Víťa	bránice	
všech,	kdo	si	ten	den	udělal	chvíli,	aby	na	potlach	dorazil.	V závěru	
jako	třešinku	na	dortu	sešli	z pódia	a jen	tak	bez	mikrofonu	stopro-
centně	akusticky,	zazpívali	publiku	poslední	píseň	-	Ze	skla.	Lidé	
je	podpořili	světýlky	ze	svých	mobilů,	jak	to	na	těch	nejhezčích	
koncertech	chodí.	

Víc	už	k tomu	asi	nelze	říci,	bylo	nám	s vámi	všemi	moc	fajn	
a už	se	těšíme	na	další	shledání	a věřte,	že	podle	příslibů	kapel	
můžeme	slíbit	další	krásný	zážitek.

Tak na příštím Hukvaldském potlachu v roce 2022 ahoj,  
Slávek, Petr, Franta a Martin.   

Kapela MARIEN Kapela Acoustic Irish
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JAROMÍR JAVŮREK PATŘÍ MEZI DESÍTKU NEJLEPŠÍCH ČESKÝCH MANAŽERŮ ROKU 2020

VÁNOČNÍ PŘEDPRODEJ MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO  
FESTIVALU LEOŠE JANÁČKA JE ZAHÁJEN!

Mezinárodní hudební festival leoše Janáčka

Dlouholetý ředitel Mezinárodního hudebního festivalu 
Leoše Janáčka, Jaromír Javůrek, se dostal do TOP 10 soutěže 
Manažer roku 2020 a patří mezi deset nejlepších manažerů 
republiky. Vůbec poprvé v  28leté historii soutěže se tak 
podařilo získat toto prestižní ocenění zástupci oboru klasická 
hudba. Ocenění předává Česká manažerská asociace, která 
již bezmála třicet let vyhledává, hodnotí, oceňuje a propaguje 
nejlepší řídící pracovníky a úspěšné osobnosti z řad podnika-
telů a lídrů napříč odvětvími a profesemi.

„Je	to	pro	mě	velká	satisfakce	za	celoživotní	snahu	o vybudo-
vání	prestižního	hudebního	festivalu	s mezinárodním	dosahem.	
Navíc	v  regionu,	kde	 je	klasická	hudba	stále	v ústraní	 zájmu	

publika.	Zároveň	je	to	ocenění	výborné	práce	celého	našeho	festi-
valového	týmu,	jemuž	tímto	děkuji	za	podporu.	Velké	poděkování	
míří	také	mé	paní,	bez	které	bych	se	této	soutěže	ani	nezúčastnil.	
Vnímám,	že	mým	oceněním	dala	ČMA	jasně	najevo,	že	kultura	
a umění	 jsou	nedílnou	a důležitou	součástí	života	naší	společ-
nosti,“	říká	Jaromír	Javůrek,	ředitel	MHFLJ.

Každoroční	vyhlášení	výsledků	soutěže	Manažer	roku	je	pres-
tižní	událostí,	kde	se	na	jednom	místě	scházejí	manažeři	napříč	
odvětvími,	aby	si	společně	vyměnili	zkušenosti	a předali	své	vize	
nastupující	generaci	podnikatelů.	Letošní	slavnostní	vyhlašování	
se	uskutečnilo	19.	října	2021	na	pražském	Žofíně.

O Festivalu

Mezinárodní	hudební	festival	Leoše	Janáčka	vznikl	v roce	
2018	sloučením	dvou	významných	festivalů	klasické	hudby	nesou-
cích	jméno	Leoše	Janáčka:	Janáčkův	máj	a Janáčkovy	Hukvaldy,	
a navazuje	na	jejich	více	než	40letou	historii.	Jeho	cílem	je	prezen-
tace	děl	klasické	hudby	v Moravskoslezském	kraji	 s důrazem	
na	dílo	a odkaz	Leoše	Janáčka,	v podání	špičkových	českých	
a zahraničních	umělců	a souborů.	Festival	je	dlouholetým	členem	
Evropské	festivalové	asociace,	kde	je	společně	s Pražským	jarem	
jediným	zástupcem	České	republiky	a reprezentuje	 tak	české	
festivalové	dění	a českou	klasickou	hudbu	i na	této	platformě.

Veronika Gorylová
pr.manager@mhflj.cz

737 637 719

Mezinárodní hudební festival Leoše 
Janáčka startuje dnešním dnem svůj tradiční 
vánoční předprodej. Diváci mohou pořídit 
již nyní vstupenky na tři vybrané festivalové 
koncerty, které se odehrají v červnu 2022 – 
recitál černohorského kytaristy Miloše Kara-
dagliće, a  dva velké symfonické koncerty: 
Čajkovského symfonického orchestru v čele 
s legendárním dirigentem Vladimirem Fedo-
sejevem, a Záhřebské filharmonie s cemba-
listou Jeanem Rondeau. Vybrané koncerty 

jsou ochutnávkou festivalového programu, 
který bude v celé své šíři zveřejněn v lednu 
2022. Vstupenky na tři koncerty vánoč-
ního předprodeje je možné rezervovat ode 
dneška na webu festivalu – www.mhflj.
cz nebo pořídit v  informačních centrech 
v Moravskoslezském kraji. 

„Koncerty	letošního	vánočního	předpro-
deje	 jsme	koncipovali	 jako	pestrou	ochut-
návku	příštího	ročníku	Janáčkova	festivalu.	

Ředitel festivalu Jaromír Javůrek_Foto Dalibor Válek
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Nadace Leoše JaNáčka v úzké spoLupráci  
s obcí chystá rekoNstrukci JaNáčkova rodNého domu

Nadace leoše jaNáčka

Díky aktivní komunikaci mezi vedením obce Hukvaldy 
a vedení nadace se podařilo překlenout roky neujasněných 
postojů a došlo ke shodě na obnově Janáčkova rodného domu. 

PROČ RENOVACE:
Leoš	Janáček	je	nyní	ve	světě	nejhranějším	českým	operním	

skladatelem.	Když	v roce	1926	děkoval	při	odhalení	pamětní	
desky	na	hukvaldské	škole,	pronesl	mimo	 jiné:	neseďte doma 
a  jděte do světa, nezoufejte nad osudem; člověk může vyrůst 
různými silami... Neohlížím se nikdy dozadu, vždy jen vpřed, 
což čiňte i vy všichni a buďte právě tak šťastni, jako jsem dnes já. 
Janáček	byl	originální,	progresivní	a jeho	hledání	pravdy	v umění	
je	dodnes	hluboce	působivé.	Věříme,	že	osobnost	jeho	formátu	si	
zaslouží	důstojné	a jedinečné	zpřítomnění	tam,	kde	jeho	životní	
cesta	započala.	Rodný	dům	světového	skladatele	je	pouze	jeden,	
a proto	bychom	genius	loci	chtěli	vyzdvihnout,	oživit	a změnit	
tak,	aby	se	o domě	mluvilo	jako	o takovém,	který	každý	"musí	
vidět".	Aby	vedle	skupin	návštěvníků	hradu	Hukvaldy	mířily	
do	Hukvald	 turisté	 právě	 kvůli	 Janáčkovu	 rodnému	 domu.	
Hukvaldským	(včetně	školních	výprav	z celého	kraje)	bychom	

rádi	představili	jejich	rodáka	i v jiném	světle,	než	jak	se	s ním	
dosud	setkávají.	 Jako	mocnou	inspiraci	a vzor	hodný	dalšího	
poznávání	a následování.

CO DŘÍVE TÍŽILO:
V červnu	roku	2002	byla	uzavřena	mezi	obcí	(zastoupenou	

tehdejším	starostou	Ing.	Luďkem	Žáčkem)	a nadací	(zastoupenou	
prof.	Adolfem	Sýkorou)	dosud	platná	smlouva	o věcném	břemeni,	

Celý	program	zveřejníme	v  lednu,	ale	 již	nyní	mohu	říct,	že	se	
milovníci	kvalitní	kultury	mohou	těšit	na	dvě	desítky	koncertů	
nejen	klasické	hudby.	Opět	se	vydáváme	do	šesti	měst	Moravsko-
slezského	kraje	a opět	přivezeme	českou	i světovou	uměleckou	
špičku,	letos	okořeněnou	o interpretační	umění	mladých	muzi-
kantů,	kteří	již	nyní	dobývají	světová	pódia.	Věříme,	že	vstupenky	
na	koncerty	z našeho	předprodeje	udělají	radost	pod	nejedním	
vánočním	stromečkem,“	říká	Jaromír	Javůrek,	ředitel	MHFLJ.

Koncerty	Vánočního	předprodeje	MHFLJ:
Kytarový recitál Miloše Karadagliće 

Přední	 londýnský	kytarista	původem	z Černé	Hory	před-
staví	kytaru	ve	známých	i nových	podobách,	kterými	si	získává	
posluchače	na	celém	světě.	Miloš	–	jak	je	v uměleckých	kruzích	
znám	–	předvede	ostravskému	publiku,	že	kytara	je	nástroj,	který	
si	říká	o své	místo	také	v klasické	hudbě.	

Slovanský večer – symfonický koncert moskevského orchestru 
a legendárního dirigenta 

Velký	návrat	na	start!	Legenda	mezi	dirigenty	Vladimir	Fedo-
sejev	začínal	svou	kariéru	před	39	lety	v Ostravě.	Nyní	přijíždí	
společně	s uznávaným	Velkým	symfonickým	orchestrem	P.	I.	
Čajkovského	z Moskvy,	aby	ostravskému	publiku	předvedl	 to	
nejlepší	ze	svého	mistrovství.

Paříž-Záhřeb-Ostrava – symfonický koncert se sólem cembala
Tento	mezinárodní	 večer	přivede	na	 jedno	podium	dvě	

silné	 osobnosti	 světové	 vážné	 hudby	 –	 dirigenta	 Tomáše	
Netopila,	 prezidenta	MHFLJ,	 a  francouzského	 cembalistu	
a ve	svých	třiceti	letech	již	značně	proslulého	Jeana	Rondeau.	
Zazní	melodie	 francouzských	autorů,	které	budou	v podání	
Záhřebské	 filharmonie	 neopakovatelným	 zážitkem.	 Večer	
moderuje	Tereza	Kostková.

O Festivalu
Mezinárodní	hudební	festival	Leoše	Janáčka	vznikl	v roce	

2018	sloučením	dvou	významných	festivalů	klasické	hudby	nesou-
cích	jméno	Leoše	Janáčka:	Janáčkův	máj	a Janáčkovy	Hukvaldy.	
Jeho	cílem	je	prezentace	děl	klasické	hudby	v Moravskoslezském	
kraji	s důrazem	na	dílo	a odkaz	Leoše	Janáčka,	v podání	špičko-
vých	českých	a zahraničních	umělců	a souborů.	Festival	je	dlou-
holetým	členem	Evropské	festivalové	asociace,	kde	je	společně	
s Pražským	jarem	jediným	zástupcem	České	republiky,	a repre-
zentuje	tak	české	festivalové	dění	a českou	klasickou	hudbu	i na	
této	platformě.

Veronika Gorylová
pr.manager@mhflj.cz

737 637 719
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kdy	nadace	obci	vyplatila	1	200	000	Kč.	Od	té	doby	je	nadace	
oprávněna	užívat	celé	přízemí	Janáčkova	rodného	domu,	někdejší	
školy.	Obec	přízemí	využívala	jako	informační	centrum	a od	roku	
2018	jsme	vstoupili	do	nové	etapy	jednání.	

Loni	 uzavřená	 smlouva	 o  spolupráci	 otevřela	 cestu	 ke	
konkrétním	návrhům.

CO SE DOSUD PODAŘILO:
Nadace	díky	vstřícnosti	místostarostky	Ing.	Ivany	Hrčkové	

a starosty	Mgr.	Luďka	Bujnoška	získala	za	průběžné	komunikace	
s Bc.	Miroslavem	Bitterem	mnohem	jasnější	informace	a náhled	
na	potřeby	a možnosti	v centru	Janáčkova	rodiště.	Dohodli	jsme	
se	například,	že	se	nadace	bude	podílet	na	provozních	nákladech	
v budově,	neboť	do	budoucna	vybaví	v přízemí	více	než	jen	dosud	
provizorně	zařízenou	jednu	místnost.	Většinu	plánovaných	prací	
souvisejících	s renovací	jsme	se	zavázali	realizovat	mimo	hlavní	
sezonu,	abychom	co	nejméně	zasáhli	do	fungování	turistického	
centra.	Veškeré	kroky	s vedením	obce	konzultujeme.

CO NÁS ČEKÁ:
Nadace	má	v úmyslu	v budově	vytvořit	trvalou	expozici,	která	

by	odpovídala	světovému	významu	Leoše	Janáčka	a také	 jeho	
novátorské	povaze.	Rodný	dům	plánujeme	renovovat	promyš-
leně,	v jednotném	a vkusném	vizuálním	stylu.	Oslovili	jsme	proto	
ateliér	Muse.arch,	který	nás	zaujal	působivým	pojetím	muzejních	
expozic	a svým	komplexním	uvažováním,	v němž	spojují	funkční	
a prostorovou	představivost	s kreativitou	a stylem,	přičemž	jsou	
důkladní	a pečliví	při	přípravě	i realizaci.	Nahlédněte	sami:	www.
muse-arch.com

Již	v přípravné	fázi	 jsme	pochopili,	že	zajistit	expozici	do	
interiéru	by	nestačilo.	Stávající	vstup	do	budovy	ze	silnice	není	
vůbec	bezpečný,	jednáme	tedy	o zbudování	nového,	plně	bezba-
riérového	přístupu	ve	směru	od	kostela.	Rádi	bychom	centrum	

Hukvald	oživili	Janáčkovou	duší	–	v dětství	běhal	každý	den	na	
kostelní	kůr,	v dospělosti	se	s hukvaldskými	přáteli	scházel	mj.	
i v „Kroužku	pod	akátem“.	

Po	 technické	 stránce:	 přízemí	domu	bude	nutné	 sanovat	
proti	vlhkosti,	elektroinstalaci	bude	nutné	modernizovat,	systém	
vytápění	přizpůsobit	nové	dispozici	místností.	Nadace	je	ochotna	
nést	náklady	na	rekonstrukci	přízemí,	počítáme	i s  jeho	vyba-
vením	včetně	zázemí	pro	Turistické	informační	centrum,	které	
ve	zmíněné	Smlouvě	o spolupráci	získalo	jistotu	využití	pronaja-
tých	prostor.	O rozsahu	prací	v budově	včetně	možného	spolufi-
nancování	obce	budeme	teprve	jednat.	Spolupracovat	budeme	
nadále	s Informačním	centrem;	navázali	jsme	kontakt	s farností	
Hukvaldy,	zahájili	spolupráci	s Kavárnou	Fara	Hukvaldy,	rádi	
bychom	využili	 jedinečné	fotografie	Jindřicha	Dohnala,	spolu-
pracujeme	také	s Muzeem	Novojičínska.

Prozatím	 jste	 si	 asi	 všimli,	 že	 z  fasády	 zmizela	 pamětní	
deska.	Její	restaurování	nadace	objednala	na	jaře	u specialisty	
na	doporučení	Národního	památkového	ústavu	Ostrava.	Těšíme	
se,	že	se	přes	počáteční	zdržení	v nové	kráse	v prosinci	vrátí	na	
fasádu	Janáčkova	rodného	domu,	a ten	pak	za	rok	může	rozzářit	
Hukvaldy	odleskem	Janáčkovy	světové	slávy.

Mgr. Ludmila Němcová, ředitelka 
Nadace Leoše Janáčka:
Správní rada nadace:	předseda	PhDr.	Stanislav	Tesař,	místo-
předseda	doc.	Mgr.	Petr	Francán,
prof.	MUDr.	Zuzana	Derflerová	Brázdová	DrSc.,	doc.	Ing.	
Ladislav	Janíček	Ph.D.,	MBA,	LL.M,	
Ing.	Pavel	Kysilka	CSc.,	MgA.	David	Mareček	Ph.D.,	Mgr.	
Vítězslav	Mikeš	Ph.D.,	
Mgr.	Ondřej	Pivoda	Ph.D.,	Mgr.	Šárka	Zahrádková.
Dozorčí rada nadace:	předseda	JUDr.	František	Severin,	
Ing.	Mgr.	Marie	Sendlerová,	doc.	JUDr.	Pavel	Koukal	Ph.D.
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Informační centrum
TurisTické informační cenTrum Hukvaldy v roce 2021

Ani	v tomto	nelehkém	roce	hukvaldské	informační	centrum	
nezahálelo.	V prvé	řadě	jsme	rozšířili	své	služby	pro	místní	občany	
o výdejní	a podací	místo	Zásilkovny,		po	čtvrté	za	sebou	se	nám	
podařilo	 	obhájit	prvenství	v anketě	o Nejoblíbenější	turistické	
informační	centrum	Moravskoslezského	kraje.	Celorepublikově	
jsme	se	v této	anketě	umístili	na	krásném	3.	místě	ze	470	certifi-
kovaných	informačních	center.	Dalším	úspěchem	bylo	postoupení	
v certifikaci	TIC	z třídy	C do	třídy	B.	Zařazení	uděluje	A.T.I.C.	ČR	
a agentura	CzechTourism	podle	rozsahu	a činností	daných	pro	
danou	třídu.	Za	oběma	úspěchy	stojí	spousta	času	a úsilí.	

V průběhu	roku	jsme	zorganizovali	několik	velmi	pěkných	
a navštěvovaných	výstav	 jak	v malé,	 tak	velké	galerii	rodného	
domu	Leoše	Janáčka.	Průběžně	byla	rozšiřována	a doplňována	
také	stále	navštěvovanější	expozice	ZEMĚ	HRADŮ.

Jsme	moc	rádi,	že	k nám	zavítají	nejen	turisté,	ale	i místní	
občané.	Našinci	přicházejí	hlavně	díky	službám	Zásilkovny,	ale	
máme	radost,	že	si	najdou	čas	prohlédnout	si	také	výstavy,	které	
zde	probíhají	a obměňují	se.	

Těší	nás	také	neustále	se	zvyšující	návštěvnost	-	letos	naše	
"	íčko"	navštívilo	přes	21	000	lidí.	Z důvodu	lockdownu	přitom	
bylo	pro	veřejnost	otevřeno	až	od	poloviny	května.	V porovnání	
s  obdobím,	 kdy	 jsme	 informační	 centrum	začali	 provozovat,	
a návštěvnost	tehdy	byla	3	000	lidí	ročně,	je	to	úžasné	číslo.	Infor-
mační	centrum	Hukvaldy	má	výbornou	pověst,	návštěvníci	 jej	
doporučují	a rádi	se	k nám	vracejí.	

Tímto	chceme	poděkovat		jak	turistům	a 	místním	občanům,	
díky	kterým	jsme	dosáhli	takových	skvělých	úspěchů,	tak	i celému	
týmu,	který	se	v průběhu	roku	kvůli	ukončení	studia	a následnému	
nástupu	do	zaměstnání	obměnil.	Mohli	 jste	se	u nás	potkat	s:	
Míšou	M.,	Anet	M.,	Janou	R.,	Natkou	M.,	Zdeňkou	L.	a Jarkou	
M.	S kým	jste	se	nejspíš	nepotkali,	ale	jejichž	práce	je	vidět:	Bitter	
M.	a jeho	paní	Jarka.	

Velký	dík	patří	 také	vedení	obce	Hukvaldy,	zastupitelstvu	
a radě	obce,	bez	jejichž	podpory	by	naše	hukvaldské	informační	
centrum	nedosahovalo	takových	výsledků.	

Za	celý	kolektiv	Turistického	informačního	centra	Hukvaldy	
vám	přejeme	příjemné	prožití	vánočních	svátků,	klid,	pohodu	
a mnoho	úspěchů	v novém	roce.	

Jaroslava Matušíková,  
TIC Hukvaldy
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Stálá expozice zeMĚ HRADŮ v RoDnéM DoMĚ leoše JAnáčkA

V  roce	 2021	 byla	 expozice	 z  důvodu	 vládních	 opatření	
a lockdownu	pro	veřejnost	otevřena	až	od	15.5.2021.	Od	tohoto	
data	až	do	30.11.2021	(tedy	během	půl	roku)	expozici	navští-
vilo	1	493	návštěvníků.	Do	obecního	rozpočtu	se	na	vstupném	
za	 toto	období	 vybralo	25.750,-	Kč.	Expozice	 se	 stále	 vyvíjí	
a proměňuje.	Během	roku	se	rozrostla	o 37 nových modelů 

hradů a zámků. Přibyly také tři nové unikátní modely od 
pana Karla Lhotského	–	hrad	Vízmburk	na	podzim	L.P.	1330,	
tvrz	s kostelem	sv.	Jakuba	Většího	ve	Vroutku	po	roce	1300	a 	
románský	tribunový	kostel	sv.	Jakuba	Většího	ve	Vroutku	v řezu	
v podobě	k roku	1230.	Aktualizována	byla	dotyková aplikace 
Hrady	a zámky	ČR.	
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Naprostou	senzací	je,	že	jsme	do	expozice	získali	dva doposud 
nevydané modely od	legendárního	Richarda	Vyškovského	–	hrad	
Libštejn	a hrad	Volfštejn.	Tyto	modely	jsou	k vidění	pouze	u nás	
a jsou	to	jedinečné	rarity.	

V průběhu	roku	byly	spuštěny nové webové stránky expozice	
–	www.zemehradu.cz

V jarních	měsících	roku	2021	proběhla	díky	investici	obce	
Hukvaldy	druhá etapa úpravy vstupní chodby a  schodiště. 
Tady	patří	velký	dík	zaměstnancům	údržby	obce	Hukvaldy	–	
jmenovitě	panu	Bezděkovi	st.	a ml.,	panu	Mužnému.	Úpravu	
schodů	a výměnu	dveří	provedla	firma	Podlahy	Řeháček	(https://
podlahyrehacek.cz/).

Těší	nás,	že	expozice	svým	pojetím	a obsahem	zaujala	i Český	
rozhlas	Ostrava	a Českou	televizi.	Velmi	rádi	jsme	u nás	přivítali	
také	vedení	Muzea	Novojičínska,	dále	významné	osobnosti	–	
např.	kastelána	zámku	Kunín	-	PhDr.	Jaroslava	Zezulčíka,	nebo	
lašského	krále	-	Zdeňka	Viléma	Krulikovského.

V průběhu	prosince	2021	až	března	2022	budeme	pracovat	
na	další	místnosti,	kde	na	vás	bude	čekat	nejedno	překvapení.	
Po otevření	 této	nové	části	expozice	budou	moct	návštěvníci	
shlédnout	již	více	než	100	modelů.	Najděte	si	někdy	čas	a přijďte	
se	do	expozice	podívat	–	je	stále	co	objevovat		

Těšíme	se	na	vaši	návštěvu,
Bc. Miroslav Bitter

Provozovatel TIC Hukvaldy a stálé expozice ZEMĚ HRADŮ
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turisti
ZájeZd rodičů a dětí

Pověst o zbojníku jaromírovi

Zájezd	rodičů	a dětí	byl	jedinou	akci	Klubu	Českých	turistů	na	
Hukvaldech,	jehož	dlouholetá	tradice	a termín	se	kvůli	epidemio-
logickým	restrikcím	nemusely	zatím	zrušit.	Z důvodů	těžko	před-
vídatelného	vývoje	vládních	omezení	či	opatření	jsme	raději	zvolili	
opět	výlet	v našem	okolí.	Výlet	s názvem:,,Hukvaldská	tajemství“	
se	konal	5.	června	2021.	Při	společném	startu	v 9:00	na	koupališti	
jsme	se	ujistili,	že	počet	by	opět	vyšel	na	obvyklé	dva	autobusy	
a určitě	k tomu	přispělo	krásné	letní	počasí.	Vyrazili	jsme	směr	
Hukvaldy	–	Podlesí,	k jeskyni	pod	vrcholem	Kožná.	Zde	Martin	
Raška	přečetl	první	část	pověsti,	kterou	najdete	pod	článkem,	
a při	dalších	zastaveních	přidával	další	epizodky.	Z jeskyně	pod	

Kožnou	jsme	šli	 tzv.	Loveckým	chodníčkem	směrem	na	Zadní	
Babí	 Horu,	 tak	 abychom	mohli	 jít	 okolo	 Zakletého	 žabáka,	
přírodní	výtvor	vtipně	a vkusně	dotvořen	lidskou	rukou.	Lidskou	
rukou	byla	i vytvořena	mohyla,	nacházející	se	na	hřebenu	u Zadní	
Babí	hory.	U precizně	uložené	homole	z kamení,	 lze	nemístní	
turisty	snadno	fabulovat	o jejím	stáří	i smyslu,	třeba:	že	má	původ	
ještě	v pohanských	dobách,	nebo	jde	o hroby	švédských	vojáků	
oblehajících	hrad,	i verzi,	že	si	tady	v době	kolonizace	chatoviště	
(70.	 léta	20	století)	sbíral	půl	roků	kameny	chatař	na	obložení	
základů	budované	chaty,	než	mu	manželka	utekla	s chatařem,	
který	měl	již	postaveno	a mohl	trávit	čas	s kytarou	na	koupališti	

a mnohé	další,	přitom	je	jí	sotva	pět	let	a mohla	
by	se	klidně	jmenovat,	Důchodu	navzdory.	Od	
mohyly	jsme	sestupovali	přes	Kornetův		lom,	
kolem	kapličky,	přes	potok	ke	kříži.	U kříže	
nad	hnojištěm,	v cíli	našeho	výletu	převedl,	po	
nezbytném	opékaném	párku	a kofole,	scénku,	
kde	bylo	jasné	i těm	nejmenším,	že	stojí	na	místě,	
kde	se	stal	hrdelní	zločin.	Nebylo	to	prvoplá-
nové,	ale	za	žabákem,	mohylou	i scénkou	stojí	
jediný	člověk	pan	Miroslav	Červenka.	Protože	
to	byl	výlet	především	pro	děti,	bylo	pro	ně	
připraveno	spousta	her:	střelba	ze	vzduchovky,	
hádanky	o lese	a přírodě	i dovednostní	soutěže.	

Za KČT Hukvaldy Petr Axmann

Jedna	zdejší	pověst	praví,	že	na	nedalekém	hradě	hukvald-
ském	byl	kdysi	vězněn	slavný	zbojník	Ondráš.	Tomu	se	jednoho	
dne	podařilo	utéct	hlubokou	studnou,	jediným	hradním	vodním	
zdrojem,	 jenž	údajně	ústí	u řeky	Ondřejnice.	Už	ale	není	tolik	
známo,	že	spolu	s Ondrášem	byl	v hradní	hladomorně	připoután	
také	zbojník	Jaromír,	který	se	před	zbojnictvím	původně	živil	
jako	kameník	a sochař.	Jaromírovi	a Ondrášovi	se	v osudný	den	
podařilo	 lstí	vyvléknout	z okovů,	vypáčit	v noci	mříže	své	cely	
a hlubokou	studnou	sešplhat	až	k řece	Ondřejnici.	Aby	pro	ně	bylo	
snazší	putování	a skrývání	se	před	spravedlností,	dohodli	se,	že	
se	u kozlovického	splavu	rozejdou.	Zbojník	Ondráš	pak	zamířil	
směrem	ke	Kozlovicím	a odtud	dál	do	Beskyd	na	Radhošť.	Jarek	
si	řekl,	že	se	nejdříve	zkusí	ukrýt	na	Palkovických	hůrkách	a až	
poplach	odezní,	pokusí	se	také	přes	Ondřejník	a Smrk	přeběhnout	
dál	až	do	Slezských	Beskyd.	První	večer	si	našel	úkryt	právě	v této	

jeskyni	pod	vrcholem	Kožné.	A protože	se	mu	místo	zalíbilo,	řekl	
si,	že	se	zde	zkusí	na	pár	dní	ukrýt.	Co	ale	čert	nechtěl,	v okolí	se	
začaly	objevovat	hlídky	hradní	stráže,	protože	oba	zbojníky	stále	
hledali.	Jeho	jeskyně	byla	tehdy	poměrně	dobře	ukrytá,	ale	pro	
jistotu	si	zapálil	louč	a pokusil	se	prolézt	ještě	hlouběji	do	jejího	
nitra.	Tam	našel	dutinu,	ve	které	seděl	velký	žabák.	Pozdravil	
Jaromíra	lidským	hlasem	a řekl	mu,	že	už	tu	na	něj	dlouho	čeká.	
Že	měl	kdysi	také	lidskou	podobu,	ale	zálibou	v různých	čaro-
dějných	praktikách	se	sám	zaklel	do	tohoto	zvířete	a čeká,	až	
jej	někdo	vysvobodí.	A že	pokud	se	Jaromírovi	podaří	splnit	dva	
úkoly,	které	pro	něj	má,	pomůže	mu	se	rychleji	dostat	až	tam,	
kam	měl	původně	namířeno,	tedy	až	do	Slezských	Beskyd.	Žabák	
vládl	kouzelnou	mocí,	sám	ze	své	podoby	se	bohužel	vyprostit	
nedokázal,	byl	také	trochu	domýšlivý	a myslel	si,	že	se	 jednou	
stane	pánem	hukvaldského	hradu.	
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Protože	byl	Jaromír	původem	kameník	a sochař,	dal	mu	jako	
první	úkol	vytesat	jeho	žabí	podobiznu	při	úpatí	Babí	hory	tak,	
aby	socha	viděla	až	na	svůj	budoucí	příbytek	-	hukvaldský	hrad.	
Pozorní	lidé	si	ale	jistě	povšimnou,	že	na	hrad	odsud	není	vidět!	
To	proto,	že	buky,	které	zde	dnes	dorostly	do	závratných	výšin,	
v té	době	byly	ještě	malými	semenáčky!	Tak	dlouho	zde	již	žabáček	
čeká	na	splnění	svého	velkého	snu.	Korunka,	kterou	má	na	hlavě,	
má	symbolizovat	jeho	budoucí	šlechtický	původ.	Až	nadejde	ten	
správný	čas	a nějaký	dobrý	člověk	s dobrým	srdcem	a s dobrými	
úmysly	se	objeví	v ústí	jeskyně,	žabák	vyskočí	ze	své	dutiny,	splní	
si	svůj	velký	sen	a tomuto	člověku	a celému	zdejšímu	kraji	dopřeje	
bohatství	a blahobyt.

Druhým	Jaromírovým	úkolem,	který	dostal	od	jeskynního	
žabáka,	bylo	postavit	mu	pohřební	mohylu,	do	které	ho	po	jeho	
smrti	uloží	jeho	udatní	rytíři	a poddaní.	Mohyla	nemusela	být	
nijak	honosná,	ani	bohatě	zdobená,	stačilo,	aby	se	do	ní	vešel	
dospělý	člověk.	Že	to	nebyl	úkol	moc	lehký	by	vám	mohl	Jaromír	
dosvědčit	sám,	protože	musel	nosit	kameny	až	z  tzv.	Korne-
tova	kamenolomu,	který	společně	později	navštívíme	také.	Jak	
vidíte,	zbojníku	Jaromírovi	se	i tento	úkol	podařilo	splnit.	Co	
ale	bylo	dál?	

Jak	 jeskynní	 žabák	 pod	 Kožnou	 slíbil,	 Jaromír	 po	 velké	
námaze	při	nošení	kamenů	večer	usnul	a ráno	se	probudil	až	pod	
Velkou	Čantoryjí.	Samozřejmě	byl	velmi	překvapen.	Z vrcholu	
hory	poslal	milému	žabákovi	pozdrav	a řekl	si,	že	tady	už	jej	snad	
nikdo	hledat	nebude.	Později	se	dozvěděl,	jak	jeho	přítel	Ondráš	
zemřel	zákeřnou	zradou	jejich	společného	přítele	a řekl	si,	že	
mu	celé	to	zbojnictví	nestojí	za	to,	a že	mnohem	raději	než	věčné	
utíkání	ho	baví	práce	s kamenem.	

Co	se	ale	stalo	s milým	žabákem?	To	už	nikdo	neví.	Možná	
stále	čeká	v jeskyni	na	to,	až	konečně	nadejde	čas	a on	se	bude	
moci	ujmout	vlády	na	svém	vysněném	hradě	na	protejším	kopci.	
A stále	čeká	na	toho	správného	člověka	s dobrým	srdcem	a úmysly.	
Kdo	ví?	Léta	rytířů	a poddaných	již	dávno	minula,	ale	nikde	není	
psáno,	že	se	ještě	nevrátí	a že	dobří	lidé	už	nejsou.	Do	té	doby	bude	
sám	sebou	zakletý	žabák	čekat	ve	své	 jeskyni,	 jeho	podobizna	
pod	Babí	horou	bude	nadále	pohledem	směřovat	k hradu,	dokud	
ji	neponičí	zub	času	a kamenná	mohyla?	Ta	tu	bude	tajemně	stát,	
dokud	se	sama	nezhroutí.		

P.S.	Jedná	se	o příběh	smyšlený,	vytvořený	pro	účely	zatrak-
tivnění	dané	trasy	dětem	i dospělým.

Michaela Hrčková, KČT Hukvaldy

Opravné práce na naučné stezce  LeOše Janáčka Očima dětí

Nějaký	čas	tady	na	Hukvaldech	funguje	Naučná	stezka	Leoš	
Janáček	očima	dětí,	kterou	v roce	2015	vybudovali	hukvaldští	
turisté.	A jelikož	nic	nevydrží	věčně,	v letošním	roce	jsme	na	NS	
udělali	pár	brigád,	abychom	poopravili	ať	už	zničené	 lavičky,	
vyměnili	vybledlé	 informační	 tabule	a výhledové	tabule	popř.	
vyměnili	 stojany	 na	 kola.	 Podařilo	 se	 nám	 instalovat	 novou	
lavičku	u lávky	Nepomuka,	vyměnili	 jsme	zničenou	lavičku	za	
novou	 lavičku	u splavu,	vyměnili	 jsme	2	výhledové	 tabule	na	
Fojťácích	a 3	informační	tabule	na	trase	NS.	V roce	2022	budeme	

chtít	vyměnit	všechny	zbývající	informační	tabule,	které	budou	
i obsahově	doplněny	o další	zajímavé	odkazy.	Dále	budeme	vymě-
ňovat	stávající	dřevěné	stojany	na	kola	za	nové	-	hliníkové.

A aby	toho	nebylo	málo,	rádi	bychom	se	zaměřili	i na	studánky	
a potoky	v Hukvaldech	a okolí,	aby	se	i tyto	přírodní	zajímavosti	
dostaly	do	povědomí	občanů.

Za spolek Stezky Hukvaldy Slávek Koval
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TurisTický zájezd – Hanušovická vrcHovina

V sobotu	9.	 října	2021	bylo	krásné	počasí,	 bez	přeháněk	
a skoro	bez	mráčků,	 tak	 jsme	si	 se	ségrou	sbalili	do	batůžku	
svačinu,	pití	a šli	jsme	na	autobusovou	zastávku,	tam	na	nás	čekal	
dědeček	s babičkou.	Rodiče	jsme	tentokrát	nechali	doma.	

Dojeli	jsme	do	Nové	Hradečné,	kde	nás	autobus	vysadil	a my	
se	společně	vydali	na	pochod.	Cestou	jsme	viděli	sochu	ve	tvaru	
srdce,	šli	jsme	po	červené	značce,	podél	které	vedla	Naučná	stezka	
krajinou	památného	Bradla.	Těžily	se	tam	tři	druhy	kamenů	–	
vápenec,	křemen	a žula.	Vystoupili	jsme	na	kamenitý	vrchol,	který	
nevznikl	jen	tak,	místní	pověst	vypráví,	že	je	dílem	čerta,	kterého	
na	zem	přivolal	chudý	tesař	Jeroným.	Chtěl	být	bohatý,	aby	dostal	
za	ženu	Barunku.	Upsal	čertovi	svou	duši,	ale	na	oplátku	po	něm	
chtěl,	aby	mu	za	noc,	než	zakokrhá	kohout,	postavil	hrad.	Čert	
to	ale	nestihl	a místo	hradu	je	na	tomto	místě	vrchol	„Bradlo“,	ze	
kterého	je	nádherný	výhled	do	okolí.	Na	samém	vršku	je	schránka	
na	vzkazy,	podepsali	jsme	se,	aby	další	turisti	věděli,	že	jsme	tam	
taky	byli.	Dolů	jsme	sešli	po	modré	značce,	luční	stezkou,	až	ke	

skalám	„Tři	kameny“,	ve	kterých	se	prý	ukrývá	zlatý,	poklad.	
Po	těchto	kamenech	jsme	šplhali	nahoru,	bylo	to	velmi	nebez-
pečné,	 ale	 nebáli	 jsme	 se.	Zato	 babička	 se	 držela	 vpovzdálí.	
Poklad	jsme	bohužel	nenašli,	ale	viděli	jsme	dva	horolezce,	kteří	
šplhali	nahoru,	na	nejvyšší	kámen.	Možná	byl	poklad	schovaný	
zrovna	tam,	ale	neměli	jsme	čas	to	zjišťovat,	měli	jsme	před	sebou	
ještě	pár	km.	Cestou	jsme	potkávali	dřevěné	sochy	-	sovu,	srnu	
a zmíněného	čerta,	asi	čeká	na	tu	duši,	která	by	ho	vykoupila.	
Došli	 jsme	do	Nedvězího,	odtud	autobus	část	 turistů	převezl	
do	Brníčka	do	hospůdky,	byl	čas	oběda,	tak	jsme	si	dali	kofolu,	
smažák	s hranolkami	a kuřecí	řízek.	Dědeček	s babičkou	si	dali	
pivo.	Potom	jsme	šli	na	blízkou	zříceninu	hradu	Brníčko,	kde	jsme	
vyběhali	poslední	zbytky	sil	a pokochali	se	pohledy	do	dalekého	
okolí,	byl	vidět	Praděd.	Výlety	s babičkou	a s dědečkem	jsou	naše	
nejoblíbenější	a těšíme	se	na	další.																																																																	

Ríša a Kača Bernatští         
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Oprava zvOničky

PO ZAROSTLÉM CHODNÍČKU – SPADANÝM LISTÍM – 40. ROČNÍK

Na	začátku	října	 jsem	šel	na	procházku	na	
Vrchy.	Jako	obvykle	chci	zazvonit,	ale	ouha,	ze	
zvoničky	 žádný	 zvuk.	Asi	 upadlé	 srdce	 zvonu.	
Pohledem	ze	země	to	nešlo	zjistit.	Obvolal	 jsem	
známé	 a  půjčil	 si	 teleskopický	 žebřík.	 Druhý	
den	zjišťuji,	že	prasklo	oko,	na	kterém	 je	srdce	
zavěšené.	 Naštěstí	 oko	 u  zvonu	 je	 v  pořádku.	
V případě	 jeho	poškození,	by	se	musel	demon-
tovat	celý	trubkový	držák	se	zvonem.	Teď	stačilo	
zhotovit	nerezové	dvojité	oko,	na	které	se	zachytí	
srdce	 a  to	 se	 připevní	 do	 zvonu.	Opravu	 jsem	

provedl	 ve	 středu	 3.	 11.	 2021	 a  zvon	 je	 opět	
v provozu	a může	sloužit	pocestným,	kterých	sem	
přichází	čím	dál	víc.	Láká	je	nejenom	zvonička,	
ale	taky	nádherný	kruhový	výhled	s popisem	na	
rozhledových	tabulích,	které	jsou	součástí	naučné	
stezky	„Leoš	Janáček	očima	dětí“.	

A taky	chci	opět	poděkovat	Vladimíru	Větřilovi	
za	možnost	umístění	zvoničky	na	jeho	pozemku.

Jiří Strakoš 

Na	přípravné	 schůzi	 výboru	 jsme	 řešili	 stav	koronaviru	
a jak	může	tuto	jednu	z naších	klíčových	akcí	ovlivnit.	Dospěli	
jsme	 k  závěru,	 že	 letošní	 podzimní	 pochod	 ”Po zarostlém 
chodníčku - spadaným listím”	můžeme	realizovat,	na	 rozdíl	
od	minulého	roku,	opět	v  tradičním	režimu.	Zazněly	 i úvahy	
o  zbudování	 stánku	 s  občerstvením	 a  opékanými	 párky	 na	
Kubánkově.	Po  zralé	úvaze	jsme	ale	zůstali	u klasické	podzimní	
verze	pochodu	( jde	se	opačným	směrem	než	na	 jaře).	Brzký	
příchod	na	vrchol	by	nebyl	zrovna	 ideální	dobou	k posezení.	
Navíc	podzimní	počasí	nebývá	vždy	pohodové	a tak	jsme	svěřili	
občerstvení	Klárce,	do	cíle	pochodu	do	Hospůdky	Na	koupališti.	
Opět	nezklamala,	guláš	i zelňačku	měla	vynikající.	

Na	startu	jsme	instalovali	nástěnku	s informacemi	o přípra-
vách	prvního	ročníku	pochodu	a také	dobové	účastnické	listy,	
vlaječky,	 pozvánky	 a  další	materiály,	 zachycující	 celou	 jeho	
historii,	která	začala	15.	května	1982.

Pro	oživení	prostředí	jsme	pozvali	hudební	skupinu	ŘEHOLE,	
která	nám	zpříjemnila	posezení	v cíli	pochodu	na	naší	oblíbené	
základně.	Spolu	s ní	 jsme	si	mohli	zazpívat	a zavzpomínat	na	
čtyřicetiletou	historii	”Chodníčku”.

15. ročník 1996

20. ročník 2001

20. ročník 2001
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Tehdy	se	startovalo	a končilo	na	 fotbalovém	hřišti.	První	
ročník	 se	 konal	 pod	 záštitou	 výboru	 tělovýchovné	 jednoty	
Sokol	Hukvaldy,	spolupořadatelem	byl	odbor	ZRTV	a pomohla	
i  základní	 škola.	Hlavními	 iniciátory	 a  organizátory	 byli	 Jiří	
Strakoš	a Tomáš	Elbel,	který	navrhl	i název	pochodu,	který	použil	
z Janáčkova	klavírního	cyklu	”Po	zarostlém	chodníčku”.	Tím	si	
i připomínáme	velikána	naší	obce,	který	místy,	kde	vede	naše	
trasa,	se	často	a rád	procházel.	Dalšími	členy	přípravného	výboru	
byli	Miroslav	Čajánek	a Libuše	Kahánková	(Strakošová).	

Na	start	prvního	ročníku	přišlo	255	převážně	místních	účast-
níků	a akci	podpořila	 i základní	škola.	Veliký	zájem	veřejnosti	
nás	inspiroval	k zopakování	pochodu	na	podzim,	s přívlastkem	
”Spadaným listím”,	který	se	chodí	v opačném	směru	 jarního	
pochodu	a byl	bez	registrace,	účastnických	listů,	razítek	a tak	si	
ho	mohli	projít	i organizátoři	akce.

Při	 různých	 výročích	 jsme	 nabízeli	 různé	 trasy	 (přes	
Ondřejník,	Větřkovickou	přehradu,	nebo	start	z Frýdlantu	nad	
Ostravicí).

Jubilejní	ročníky	byly	zpestřeny:

1996	-	pohádkový	les

2001	-	lesní	bytosti,	víly	s hastrmanem	a sportovní	hry

2006	-	vodník	v oboře	a výstřely	z děla	na	Kubánkově

2011	-	lesní	bytosti,	vodní	víly	s hastrmanem	a sportovní	hry

2016	 -	 sportovní	 hry,	 kapela	CIZINCI,	 lukostřelba	 a  ukázka	
dravých	ptáků	

Několikrát	jsme	měnili	způsob	registrace	a vypisování	účast-
nických	listů	v cíli	pochodu.	Inspirací	pro	současné	účastnické	
listy	nám	byl	”Pochod mezi vinohrady”,	který	jsme	absolvovali	na	
zájezdu	s ubytováním	v Čejkovicích.	Podle	nich	se	zhotovil	nový	
účastnický	list	s popisem	a mapkou	trasy	a místem	pro	razítka.	
Je	o něj	nebývalý	zájem	a proto	na	každý	rok	připravujeme	nové	
výroční	razítko	pochodu.

Na	letošní	podzimní	start	přišlo	160	turistů	a odhadem	ještě	
asi	50	až	80	neregistrovaných	účastníků.	K dispozici	byly	razítka	
(32	ks)	za	celou	existenci	pochodu.	Registrovaní	účastníci	mohli	
využít	bezplatného	vstupu	do	hradu	Hukvaldy.25. ročník 2006

25. ročník 2006

30. ročník 2011

30. ročník 2011
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Za	celou	historii	pochodu	přišlo:
na	jarní	11273	účastníků,
na	podzimní	5585	účastníků.
Celkem 16858 účastníků.

Na	organizaci,	přípravě	a zabezpečení	na	všech	ročnících	
pracovaly	stovky	lidí	a odpracovalo	se	několik	tisíc	dobrovolných	
hodin.	Například	při	zhotovení	pozvánek,	mapy	pochodu,	účast-
nických	listů,	plakátů,	vlaječek,	razítek	a transparentů.	Dále	při	
vytyčování,	značení	a úpravy	trasy,	přípravou	čaje	a tvarůžkové	
pomazánky,	dovozu	materiálu,	zajištění	občerstvení	a opékání	
párků	na	Kubánkově.

Na	zajišťování	akce	s námi	 spolupracovali:	Lachema	o.p.	
Brno,	firma	Petra	Kuchaře,	Relax	v podhůří	Beskyd,	hostinec	
U Štamgastů.

Taky	děkujeme	Milanovi	Koutnému,	hukvaldským	a přede-
vším	rychaltickým	dobrovolným	hasičům	za	dlouholetou	výpomoc	
a spolupráci.

A velice	si	vážíme	podpory:	Muzea Beskyd Frýdek-Místek, 
p.o., Obce Hukvaldy, Hospůdky Na koupališti a Informačního 
centra Hukvaldy.

Jiří Strakoš, předseda KČT Hukvaldy

40. ročník 2021 - start

40. ročník 2021 - v cíli na koupališti

Účastníci Family Open 2021

tenis
Tenis na HukvaldecH v roce 2021

Tenisový	 oddíl	 je	 nedílnou	 součásti	 Sokola	Hukvaldy	 již	
desítky	 let	a u  i v této	nelehké	době	nabízí	občanům	naší	obce	
kvalitní	zázemí	pro	tuto	krásnou	hru.	Všichni	členové	tenisového	
oddílu	společně	pracují	na	zvelebování	tenisových	kurtů	a díky	
tomu,	mají	všichni	zájemci	o hru	připraveny	kvalitní	 tenisové	
kurty	a společenské	zázemí.	

Letošní	rok	byl	opět	poznamenán	hygienickými	opatřeními,	
ale	i přesto	se	nám	podařilo	tenisový	areál	připravit	na	sezónu,	
které	byla	zahájena	tradičním	rodinným	turnajem	Family	open.	
Zahajovací	turnaj	se	stal	tradicí,	na	kterou	se	všichni	tenisté	těší,	
a účast	je	vždy	hojná.

Tenisový	oddíl	tvoří	členové	jak	z řad	mužů,	tak	i z řad	žen,	
a právě	turnaje	žen	se	staly	populární	v širokém	okolí.	Ženy	se	
pravidelně	setkávají	k intenzivním	tréninkům	a dovednosti	takto	
nabyté	uplatňují	v probíhajících	turnajích.	Letošní	rok	nám	umožnil	
odehrát	všechny	naplánované	turnaje	za	účasti	většiny	hráček.	

Prvním	turnajem	žen	v sezóně	je	již	tradiční	OLD	RICE,	který	
probíhá	vždy	v měsíci	červenci,	následují	PRASKLÉ	RAKETY	
v  srpnu,	 turnaj	 čtyřher	 v  září	 a  vrcholem	 dámské	 sezóny	 je	
DOMÁCÍ	ŠTĚSTÍ,	které	se	koná	vždy	v měsíci	říjnu	a je	posledním	
dámským	kláním	v sezóně.	Ženy	jsou	velice	aktivní	a jsme	rády,	
že	nás	často	přijdou	podpořit	i naši	mužští	fanoušci,	tak	se	každý	
turnaj	stává	zároveň	společenským	setkáním	a to	je	hlavní	poslání	
sokolského	snažení.
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Tenis žen 2021 – prostě Babinec

Účastníci Memoriálů - 2021
Otrlí a otužilí…

Tenisovou	sezónu	samozřejmě	doplňují	turnaje	mužů.	Memo-
riály,	které	probíhají	za	účasti	 tenistů	z okolí,	oddílový	turnaj	
smíšených	čtyřher,	vánoční	turnaj.	Všechny	turnaje	probíhají	
pod	záštitou	členů	tenisového	výboru.

Každoročně	se	také	koná	prázdninové	 léto	s  tenisem,	kde	
nabízíme	naši	dětem	možnost	strávit	prázdniny	aktivně,	bohužel	
za	poslední	roky	se	zájem	o tuto	letní	aktivitu	snížil,	ale	tenisový	
oddíl	i nadále	bude	umožňovat	zájemcům	z řad	dětí	využití	teni-
sových	kurtů	k jejich	zábavě.

Sezóna	2021	je	téměř	u konce	a nás	tenisty	čeká	zazimování	
venkovního	areálu,	naštěstí	máme	přes	zimu	k dispozici	tenisové	
haly,	takže	rakety	úplně	neodložíme.

A na	závěr	sezóny	 ještě	něco	pro	Otužilé	a otrlé	–	píše	se	
7.11.2021.

		Za	všechny	tenisty	děkuji	za	skvělou	sezónu	a těším	se	na	
další	tenisová	klání.

Iva Kapsiová 
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Vánoční jarmark pro dobrou Věc 2021
Tento	článek	píši	jménem	Spolku	nezávis-

lých	vesnických	žen	z Hukvald,	který	Vánoční	
jarmark	pro	dobrou	věc	pořádá.

V sobotu	20.	listopadu	2021	se	uskutečnil	
již	9.	ročník	této	pro	nás	již	srdeční	akce.	Jak	
možná	víte,	v této	době	covidové	to	byl	zřejmě	
první	a zároveň	poslední	jarmark	či	vánoční	
trh	v tomto	roce	na	Moravě,	který	ještě	mohl	
proběhnout.	I když	 jsme	nevěděli,	co	máme	
čekat,	a jaká	bude	účast,	vrhli	jsme	se	opět	do	
organizace	v plném	nasazení.	 	Organizační	
práce	související	s jarmarkem	začínáme	řešit	
již	 od	 února.	 K  našim	 nezávislým	 ženám	
patří	už	i „nezávislí“	muži,	manželé,	přátelé	
a kamarádi,	bez	kterých	by	se	tato	akce,	dnes	
již	o 55	prodejcích,	rovnající	se	svou	velikostí	
i vánočním	trhům	ve	skanzenu	v Rožnově	pod	
Radhoštěm,	 nemohla	 uskutečnit.	 Všichni,	
kteří	se	podílejí	na	pořádání	jarmarku,	to	dělají	
dobrovolně,	veškerou	přípravu	vykonávají	ve	
svém	volném	čase,	 tzn.	 stavění	 a  následné	
bourání	stánků	den	před	a po	akci,	organi-
zace	všech	stánkových	prodejců	od	brzkých	
ranních	 hodin,	 vaření	 punče,	 polévek,	
gulášů,	smažení	bramborových	placků,	s tím	
spojené	nákupy	surovin,	obalových	materiálů	
a veškerá	příprava	včetně	úklidu	po	jarmarku.	
To	vše	pro	zdar	hezké	akce.	Děláme	to	rádi	
a po	letech	se	vytvořila	parta	nadšenců,	kteří	
tomuto	projektu	dávají	maximum.	

Tím	jsem	v tomto	článku	chtěla	vyzdvih-
nout	to,	že	si	v dnešní	době	považuji	lidí,	kteří	
dávají	svůj	čas	neziskovým	projektům,	které	
přinášejí	 radost	 a  pomohou	 druhým.	 Na	
opačné	straně	mince	ale	jsou	i další	lidé	z naší	
obce,	kteří	letos	připomínkovali	tuto	akci	slovy	
„to	si	zase	někdo	nahrabal“.	Přesvědčila	jsem	
se	však,	že	se	jedná	o lidi,	co	nikdy	v obci	nepři-
ložili	ruku	k dílu	a jediné,	co	umí,	je	kritizovat.	
I na	to	jsme	se	už	povznesli,	protože	mnohem	
více	našich	spoluobčanů	je	přejícných	a podpo-
ruje	 nás	 v  naší	 činnosti.	 Nikdo	 po	 oněch	
kriticích	přece	nechce,	aby	něco	dělali.	Je	ale	
důležité,	abychom	nedopustili,	aby	tito	 lidé	
vzali	ostatním,	co	mají	 ještě	chuť	něco	dělat	

(a to	se	netýká	jen	našeho	jarmarku,	ale	lidí	
věnujících	se	různým	zájmovým	kroužkům,	
organizování	sportovních	či	hudebních	akcí	
apod.)	elán	a chuť.	Mohlo	by	to	totiž	dopad-
nout	 tak,	 že	 se	 na	Hukvaldech	 nebude	 dít	
vůbec	nic.	Obec	bez	akcí	je	ale	„mrtvá“	a milí	
kritici	s rukama	v klíně	by	zkritizovali	i toto.

Moc	 si	 vážíme	 letošní	 účasti,	 která	
dosáhla	snad	až	na	4000	lidí	a naší	odměnou	
byly	reakce	spokojených	návštěvníků,	kteří	
v  této	 podivné	 době	 aspoň	na	 chvíli	 zapo-
mněli	na	všední	starosti.	Vánoce	 jsou	přece	
také	o setkávání,	pohodě	a dobrých	 lidech,	
a tak	to	letos	vypadalo	i na	našem	jarmarku.	
Každoročně	 věnujeme	 celý	 výtěžek	 z  akce	
našim	dětem.	V minulých	letech	jsme	z menší	
části	peněz	nakupovali	deskové	hry	Dětskému	
oddělení	frýdecké	nemocnice.	Zbytek	vybra-
ných	příspěvků	byl	pak	vždy	věnován	Základní	
škole	Leoše	Janáčka,	kde	jsme	se	spolupodíleli	
na	postupné	obnově	školních	tříd	a naposledy	
na	rekonstrukci	cvičné	kuchyňky,	kterou	by	
mohla	 dětem	 závidět	 každá	 hospodyňka.	
Každoročně	 také	 přispíváme	 místním	
zájmovým	 kroužkům	 věnujícím	 se	 našim	
dětem,	aby	mohly	nakoupit	vybavení	či	ostatní	
věci	potřebné	pro	svou	činnost.

Velký	dík	náleží	Ivě	Hrčkové,	která	patří	
k našim	nezávislým	ženám,	a která	nejenom	
že	smaží	v den	jarmarku	bramborové	placky	
v  jednom	 ze	 stánků,	 zajišťuje	 také	 tu	 část	
organizace,	která	se	týká	dodávky	elektřiny,	
dopravy	 a  autobusových	 spojů,	 osvětlení,	
shánění	prodejních	stánků	a mnoha	dalších	
položek,	které	by	nás	možná	ani	nenapadly,	
a nebo	vypadají	jako	samozřejmost.

Také	chci	poděkovat	našim	kamarádům,	
kteří	nám	v organizaci	pomohli,	někteří	z nich	
dojeli	až	z Prahy.

Každá	drobnost,	kterou	někdo	přispěje	ke	
společnému	dílu,	je	pro	nás	velkým	potěšením.	
Doposud	nás	podporovali	i rodiče	ze	základní	
školy,	 letos	 jsme	 se	 bohužel	 této	 podpory	
dočkali	pouze	od	jedné	maminky.	Každoročně	
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na	jarmarku	prodáváme	cukroví,	které	napečou	maminky	dětí,	my	
je	pak	zabalíme	a na	jarmarku	prodáváme.	Zisk	z těchto	balíčků	
jde	vždy	zpět	dětem.	To	vyburcovalo	naše	dvě	další	nezávislé	ženy	
Renátu	Kollerovou	a Helenou	Kubešovou,	které	ještě	v předvečer	
jarmarku	obvolaly	všechny	známé,	sousedky	a další	maminky,	
které	neváhaly	a do	dvou	hodin	ráno	pekly	koláče	a cukroví.	Tři	
plechy	plné	dobrot	napekla	 i paní	učitelka	Zdarsová.	Toho	si	
nesmírně	vážíme	a s veškerou	pokorou	všem	těmto	dobrým	duším	
děkujeme,	protože	nám	to	v sobotu	ráno	dodalo	chuť	do	práce.

Velký	dík	patří	 i naší	Petře	Schwarbachové,	která	uháčko-
vala	ke	vstupu	na	jarmark	107	krásných	vloček	a Míši	Hrčkové,	
která	se	stala	přeborníkem	ve	výrobě	organizačních	map	stánků	
a povznesla	Horní	Sklenov	na	místo	s horním	a dolním	náměstím.	
A také	všem	ostatním,	kteří	nám	přišli	pomoci	a všem	našim	
milým	návštěvníkům,	kteří	přispěli	na	dobrou	věc.

Děkujeme	 také	všem	našim	sponzorům	–	obci	Hukvaldy	
a  firmám	ČEZ,	a.	 s.,	Finanční	 servis,	 Interiéry	 jinak,	Resort	
Hukvaldy,	 AVIPART.cz,	Minipivovaru	Hukvaldy,	Restauraci	
U Richarda	v Rychalticích,	Hospůdce	Na	Koupališti,	manželům	
Liboskovým,	Kateřině	Fojtů	a Broňce	Havlové.

Moje	letošní	přání	je,	abychom	nedopustili,	aby	se	tyto	krásné	
akce	vytratily	z pohnutek	nepřejícných	spoluobčanů.	Mysleme	
na	to,	že	 je	víc	toho	hezkého,	a taky	se	k tomu	takto	v příštím	
roce	stavme.	Dívejme	se	víc	okolo	sebe	a přejme	si	navzájem,	ať	
je	svět	hezčí.

Přejeme	krásné	svátky.

Za Spolek nezávislých vesnických žen Hukvaldy 
Tereza Bartulcová, členka
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myslivci

skauti

Je	to	již	v letošním	roce	30	let	od	vzniku	samostatného	spolku	
MS	Hukvaldy.	 Toto	 jubileum	 jsme	 oslavili,	 za	 účasti	 hostů,	
v sobotu	25.9.2021	mši	svatou	v kostele	sv.	Mikuláše	v Rychalti-
cích.	Při	této	příležitosti	byl	posvěcen	obraz	sv.	Huberta.	Za	30	
let	působení	spolku	se	tady	toho	mnoho	změnilo	–	jak	v přírodě,	
tak	i v našem	spolku.	Naši	členové	se	za	ta	léta	podíleli	na	různých	
akcích	v obci.	Pořádali	jsme	letní	večery,	připravovali	pohoštění	
na	svatohubertskou	mši	v oboře	a na	výstavu	trofejí.	Nelze	také	
opomenout	naše	tradiční	plesy	a spoustu	dalších	akcí,	které	jsme	
za	ta	léta	pořádali.	Naši	členové	se	podíleli	mnoha	brigádnickými	
hodinami	na	údržbě	krajiny.	Jak	již	je	zvykem,	při	likvidaci	lesních	
oplocenek,	a také	liniovou	výsadbu	ovocných	stromů	ve	čtyřech	
lokalitách	v obci.	Děkujeme	obci	za	udržování	pevných	vztahů	
a za	všestrannou	podporu	pro	náš	spolek.	

Kološ Václav, předseda MS

Honitba	Hukvaldy	vznikla	v roce	1991	oddělením	z původní	
honitby	 Olešná,	 která	 vznikla	 někdy	 v  80.	 letech	 minulého	
století.	Tehdejší	výměra	honitby	činila	1003ha.	Její	součástí	byla	
i odchovna	bažantů,	ve	které	bylo	v tomto	roce	odchováno	650	
kusů	bažanta	obecného	a 30	kusů	bažanta	královského.	Z tohoto	
počtu	bylo	250	kusů	vypuštěno	v honitbě	Hukvaldy,	zbytek	v Chle-
bovicích.	V tomto	roce	bylo	uloveno	5	srnců	obecných,	2	srny,	2	

srnčata,	1	jelen	evropský,	1	laň,	1	kolouch,	1	daněla,	7	lončáků	
prasete	divokého	a 2	selata.	

Samotná	honitba	Hukvaldy	vznikla	z rozhodnutí	Městského	
úřadu	ve	Frýdku-Místku	až	v dubnu	roku	1993.	Výměra	honitby	
činila	1045	ha	a tehdejší	Myslivecké	sdružení	ji	mělo	pronajatou	
od	Honebního	společenství	Hukvaldy.	

Stanislav Kološ, hospodář

Rok	se	s rokem	sešel	a Lišky	a Lišáci	zopakovali	úspěšnou	
loňskou	 návštěvu	Moravského	 krasu.	 Před	 rokem	 jsme	 byli	
v severní	části,	letos	jsme	zamířili	o 20	km	níže	na	jih.	Sraz	byl	
v pátek	odpoledne	u Myslivecké	chaty,	kde	 se	 sešlo	14	děcek	
(Ondra,	Vojta,	nováček	Miki,	Kuba,	Filda,	Sojka,	Puffy,	Janča,	
Zuzka,	Paťa,	Klárka,	Maruška,	Raďa,	Barča)	a spolu	s nimi	Lenka,	
Martin	a já.	Přemístili	jsme	se	k obci	Ochoz	u Brna,	k rybníku	
Hádek,	odkud	už	to	bylo	 jen	kousíček	na	základnu	jeskyňářů	
z Novodvorského	ponoru,	kteří	nám	na	tento	víkend	zapůjčili	

jejich	srub.	Zatímco	loni	 jsme	bydleli	na	Ditrichu	u  jeskyňářů	
z Plánivské	skupiny,	letos	jsme	zakempovali	ve	srubu,	kde	nebyla	
ani	voda,	ani	elektrika,	a do	nejbližší	civilizace	to	bylo	několik	
desítek	minut	chůze.	Pro	některé	možná	trochu	hardcore	a vykro-
čení	z komfortní	zóny.

Odemkli	 jsme,	zatopili,	ubytovali	se,	rozdělali	venku	oheň	
a opekli	špekáčky.	Bylo	celkem	chladno	a děcka	se	začala	po	jídle	
sunout	do	vyhřátého	srubu.	Následovalo	hraní	a zpívání	nejob-

30. výročí založení mysliveckého spolku hukvaldy

Trocha hisTorie k vzniku honiTby hukvaldy v leTech 1991-1993

VýpraVa Lišek do MoraVského krasu (8.-10.10.2021)
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líbenějšího	táborového	zpěvníku	z roku	2019,	vyčištění	zubů,	
přesun	do	spacáků	a příběhy	o Hágenovi.	Loni	jsme	je	na	Ditrichu	
začali	číst,	ale	protože	rok	je	dlouhá	doba,	započali	jsme	zase	od	
začátku.	Kolem	půlnoci	ještě	byli	někteří	vzhůru,	ale	i ti	pak	usli.	
V noci	 jsme	topili	a ve	srubu	bylo	příjemně.	Martin	s Lenkou	
postavili	stan	venku,	a prý	byla	kosa…

Ráno	byl	budíček	v 7	hodin,	následovala	rozcvička,	služba	
nachystala	snídani	pro	všechny	(rohlíky	s máslem	a marmeládou),	
sbalili	 jsme	si	věci	na	celý	den	a vyrazili	v  jeskyňářském	směr	
Hádek,	a dále	pak	údolím	Říčky	k první	jeskyni,	kterou	byla	64	
metrů	dlouhá	Pekárna.	Na	rozehřátí	dobrý,	následovala	další	
s označením	Ř-14.	V 11	hodin	jsme	měli	sraz	u Ochozské	jeskyně,	
která	 je	dlouhá	cca	2	km,	s Glumem	–	skautem	a  jeskyňářem	
v jedné	osobě.	Ten	nám	umožnil	dvouhodinový	průzkum	korytem	
Hostěnického	potoka.	Vody	bylo	celkem	dost,	a protože	 jsme	
neměli	gumáky,	většina	měla	mokro	v botách.	Veřejnost	se	sem	
může	podívat	1-2x	do	 roka	na	dny	otevřených	dveří,	 jinak	 je	
jeskyně	veřejnosti	nepřístupná.	Celkem	tomu	rozumím	–	brčka,		
krápníky,	a vůbec	krasová	výzdoba,	 rostoucí	desítky,	 stovky,	
tisíce	 let,	mohou	být	během	chvilky	zničeny	neohleduplnými	
návštěvníky.	Každopádně	my	jsme	si	největší	jeskyni	jižní	části	
Moravského	krasu	užili	a nic	nezničili.	

Dvě	 hodiny	 utekly	 jak	 voda,	 venku	 jsme	 doplnili	 energii	
a přesunuli	se	přes	údolíčko	do	další	jeskyně,	zvaná	Netopýrka	
–	v ní	probíhá	křest	jeskyňářů,	kteří	musí	za	co	nejrychlejší	čas	
najít	správnou	cestu	dolů	do	podzemí,	kde	teče	potůček	a přinést	

vodu	zpět	na	povrch.	My	jsme	čas	neměřili,	rozdělili	jsme	se	na	
dvě	skupiny	a vyrazili	do	hloubi	jeskyně.	Přidal	se	k nám	i Glum	
se	synkem.	Druhá	skupinka	se	zatím	posilňovala	jídlem,	ta	se	pak	
vystřídala	s první	a šla	hledat	vodu.

Z Netopýrky	jsme	zamířili	na	Hádek.	Nikdo	neprojevil	chuť	
se	koupat	v podzimní	vodě,	tak	jsme	popošli	až	k bufetu,	kde	měli	
výbornou	fazolovou	polévku,	kterou	jsme	si	dali	a vydali	se	zpět	
na	Ponor	(srub).	Po	cestě	jsme	potkali	Bengiho	s Klárou,	kteří	
byli	v lomu	na	hledání	zkamenělin.	Přidali	se	k nám	na	Ponor.	

Zde	jsme	se	rozdělili	na	skupinku	„už	nikam	nejdeme,	máme	
mokrý	boty,	ale	připravíme	večeři“	a na	skupinku	„jdeme	na	Malý	
Lesík“.	Malý	Lesík	je	asi	200	m dlouhá	jeskyně	u Březiny,	s nejle-
pivějším	blátem	v okolí.	Šli	jsme	k němu	(s druhou	skupinkou)	asi	
půl	hodiny	lesem,	společně	s Bengim	a Klárou,	kteří	po	návštěvě	
jeskyně	pokračovali	na	autobus	do	Brna.	V Lesíku	jsme	před	asi	
20	lety	párkrát	kopali	a strávili	zde	nějaký	čas.	Překvapilo	nás,	
že	vchod	je	zazděn.	Našli	 jsme	ale	nový,	odemkli	a po	žebříku	
vlezli	dovnitř.	Do	Propástky	jsme	nešli,	žebřík	nepůsobil	úplně	
bezpečně,	 zato	 jsme	 prolezli	 plazivky	 kolem	Vánoční	 síňky.	
Některé	víckrát.	Za	hodinu	jsme	si	řekli,	že	nám	to	stačí,	vylezli	
zpět	ven,	kde	už	byla	tma,	zamčeli	a vydali	se	zpátky	na	večeři.	
Věděli	 jsme,	že	nás	čeká	kuře	na	paprice,	 tak	 jsme	se	 těšili	–	
a večeře	byla	super!

Večer	následovala	dvě	kola	Mafie,	kdy	slušní	občané	rozkryli	
Chobotnici	během	pár	kol	a v obou	případech	s přehledem	zvítě-
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zili.	Únava	z celého	dne	na	každého	padala,	proto	následovalo	
čištění	zubů	a přesun	nahoru	do	podkroví	do	spacáků	a pokra-
čování	ve	čtení	příběhů	o Hágenovi	(ráno	jsem	se	ptal,	kdo	si	co	
pamatuje,	a z těch	6	kapitol,	co	jsme	četli,	někteří	slyšeli	jen	jednu).

V noci	 jsme	dole	u kamen	sušili	mokré	věci	a mokré	boty,	
někdy	nad	ránem	nám	kamna	chcípla,	ale	to	už	byla	stejně	většina	
oblečení	a bot	suchá.	Klárka	si	v noci	zahrála	na	pytel	brambor	
a Vojta	zase	na	Sherlocka	Holmese.	

Ráno	 jsme	 vstávali	 po	7.hodině,	 ale	nikomu	 se	nechtělo.	
Myslím,	že	klidně	by	všichni	ještě	nějakou	hodinku	navíc	uvítali.	
Ale	čas	je	neúprosný.	Museli	jsme	sbalit	věci,	vytahat	je	ven	před	
srub,	nasnídat	se	(buchty	+	kakao),	uklidit	a přesunout	se	na	
Macochu.

Na	Macoše	jsme	prvně	šli	na	horní	můstek	–	bohužel	tam	
ale	někdo	skočil	dolů,	tak	byl	uzavřen.	Spodní	můstek	taktéž.	
Na	10:40	jsme	měli	domluvenou	prohlídku	Punkevních	jeskyní.	

Je	to	zase	jeskyně	z jiného	ranku,	ale	myslím,	že	je	dobře	poznat	
i veřejně	přístupné	 jeskyně,	navíc	s  tak	 luxusní	krápníkovou	
výzdobou,	 jaká	 zde	 je,	 a  plavba	na	 lodičkách	má	 také	 svoje	
kouzlo.

Venku	jsme	si	dali	teplé	čaje	na	zahřátí	(teplota	byla	kolem	
+2°C),	když	volal	Číra,	že	se	omlouvá,	ale	klíče	od	Zazděné	jeskyně	
má	půjčené	šéf	CHKO.	Takže	smůla,	dneska	máme	prozkoumáno.	
Bohužel	jsme	táhli	vercajk	do	jeskyně	zbytečně…

Vydali	jsme	se	nahoru	přes	Spodní	a Horní	můstek	zpět	na	
parkoviště,	kde	jsme	dojedli	vše,	co	nám	z víkendu	zbylo,	vyhlásili	
výsledky	soutěže	o největšího	kentusáka	a vydali	se	na	zpáteční	
cestu	na	Hukvaldy.

Byla	 to	vydařená	výprava,	další	 rozšíření	komfortní	zóny	
a poznání	nových	míst.

Uzel
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Doba	je	jaká	je,	a proto	je	mnoho	lidí	izolovaných	buď	doma,	
nebo	ve	svém	blízkém	okolí.	Zdá	se,	že	společenský	život	utichl	a jen	
sporadicky	se	lidé	mají	možnost	scházet.	Přesto	se	najdou	„ostrůvky	
života“,	kde	lidé	na	společenský	život	nerezignovali.	Příkladem	
by	mohly	být	Krnalovice.	Jak	je	 již	obecně	známo,	rozrostly	se	
velice	dynamicky.	Příchod	nových	spoluobčanů	je	intenzívní	a je	
poměrně	obtížné	se	rychle	zorientovat,	kdo	je	„místní“	a kdo	ne.	
Proto	se	velice	osvědčily	pravidelné	akce,	které	se	snažíme	každo-
ročně	pořádat.	První	větší	setkání	je	vždy	Stavění	májky.	Letos	
přálo	počasí	a zapojilo	se	mnoho	nových	„krnalovských“.	Jako	
každou	májku,	tak	i tu	naši	bylo	třeba	pokácet.	Vždy	to	spojujeme	se	
smažením	vaječiny.	Tentokrát	jsme	to	přizpůsobili	okolnostem	a vše	
proběhlo	5.6.2021.	Vajíček,	slaniny	a dobré	nálady	bylo	opravdu	
dost.	Prázdniny	byly	dlouhé,	všichni	to	měli	nějak	rozhozené	a sladit	
nějak	termíny	bylo	obtížné.	První	akcí	po	prázdninách	byla	10.9.	
netradičně	oslava	80.	narozenin	Bohuslava	Havlíka,	který	si	pozval	
„všechny	chlapy	z Krnalovic“.	Sám	bych	nevěřil,	jak	chlapi	téměř	do	
jednoho	všichni	dorazili.	Babí	léto	bylo	krásné	a bylo	by	hříchem	se	
s ním	nerozloučit.	To	se	nám	za	přispění	hezkého	počasí	podařilo	
2.10.	nyní	již	opět	na	Náměstíčku.	Naše	Náměstíčko	již	začalo	být	
malé,	přesto	to	na	náladě	nikomu	neubralo.	Poslední	akcí,	kterou	
jsme	společně	přivítali	Advent,	bylo	rozsvícení	vánočního	stromu.	
Myslím	si,	že	tak	krásný	strom	na	Hukvaldech	není!	Zde	bych	

chtěl	vyzdvihnout	mimořádnou	aktivitu	především	Ivany	Plaché	
s manželem	Pepíkem	a také	Michala	a Simonu	Královy.	Dali	do	toho	
opravdu	mnoho	hodin	práce	a spoustu	kreativity,	kdy	se	nespokojili	
pouze	se	stromem	samotným,	ale	vytvořili	i „zvěřinec“	ze	dřeva,	
který	se	všem	líbí.	Pro	zdárný	výsledek	se	zapojilo	ještě	několik	
dalších	sousedů.	Postavili	 jsme	stan,	aby	nám	sníh	nepadal	do	
připraveného	svařeného	vína	(bylo	i nealko	pro	děti).	Ve	všem	tom	
negativním,	co	se	neustále	omílá	v médiích,	všichni	zapomněli	na	
nějaký	stres	a rádi	se	opět	setkali	se	sousedy.	Letos	již	nám	přibyli	
tři	malí	poslové	dobrých	časů	a vypadá	to,	že	ještě	jeden	přírůstek	
by	se	mohl	do	Vánoc	objevit.	

S přáním klidného prožití svátků vánočních se těší  
na další společné setkávání v Krnalovicích a nejen tam  

jménem Spolku Krnalovice Zbyněk Sedlář.  

Haló, Hlásí se Krnalovice!
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604 302 578
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Po	minulém	ročníku	hry	Plamen,	celoroční	okresní	
soutěže	mladých	hasičů,	který	musel	být	kvůli	pandemii	
kompletně	zrušen,	se	sezóna	2021/22	rozběhla	úspěšněji.	
Úvodní	disciplína,	kterou	byl	tradičně	závod	požárnické	
všestrannosti,	se	uskutečnila	v sobotu	16.	října	v Zelinko-
vicích.	Tato	disciplína	se	skládá	z několikakilometrového	
běhu,	během	nějž	soutěžící	plní	různé	úkoly	na	stano-
vištích	u tratě	–	střelba	ze	vzduchovky,	šplh	po	laně,	uzlování,	
zdravověda,	topografie	a požární	ochrana.	

Z našeho	SDH	Rychaltice	se	soutěže	zúčastnila	dvě	družstva	
mladších	žáků,	družstvo	starších	žáků	a jeden	dorostenec.	Soutěž	
začala	v brzkých	ranních	hodinách	zápolením	dorostenců,	v této	
kategorii	se	náš	Vojta	Volný	umístil	po	téměř	bezchybném	výkonu	
na	6.	místě.	

Soutěž	žáků	začala	před	polednem	a žákovská	družstva	
z Rychaltic	předváděla	stejně	kvalitní	výkony,	jako	Vojta.	
Jak	mladší,	 tak	 starší	 žáci	 chybovali	pouze	ve	 střelbě,	
ostatní	disciplíny	splnili	bez	 jediné	chyby.	Předvedené	
výkony	stačily	mladším	žákům	na	3.	místo	z 16 účastníků,	
starším	žákům	pak	na	3.	místo	z 27	účastníků.	

Naše	výchozí	situace	před	dalšími	disciplínami	je	tak	víc	než	
skvělá.	Dětem	patří	velká	gratulace	a poděkování,	totéž	i všem	
vedoucím	a pomocníkům,	kteří	nám	při	přípravě	pomáhají.	Pokud	
půjde	vše	podle	plánu,	měly	by	další	dvě	disciplíny	proběhnout	
v březnu	v hale	a dalších	pět	disciplín	pak	v květnu	na	atletické	
dráze.	Teď	nás	čeká	zimní	příprava	a už	se	moc	těšíme,	až	se	zase	
budeme	moci	potkat	s dalšími	soutěžními	družstvy,	snad	to	bude	
tentokrát	dříve,	než	v červnu.	

Za SDH Rychaltice
Ivan Rožnovský, vedoucí mladých hasičů

Ukončení hasičské sezóny

Poslední	soutěž	v letošní	sezóně	se	konala	23.října,	a to	branný	
závod,	který	vycházel	ze	závodu	požárnické	všestrannosti,	konaný	
v Kozlovicích.	Soutěž	pořádali	dobrovolní	hasiči	Kozlovice,	jejíž	
hlavním	cílem	bylo	zabavit	naše	malé	hasiče	a nechat	je	si	pro	
radost	zazávodit,	odměna	byla	jistá	pro	každé	družstvo,	což	našim	
malým	závodníkům	nebránilo	v tom	být	mezi	nejlepšími.		

Závodníci	předvedli	své	nadání	ve	střelbě	ze	vzduchovky,	
v  běhu,	 znalosti	 vázaní	 uzlů,	 zručnosti	 přenášení	 hasícího	
přístroje,	 šplhu,	 přeskočení	 překážky	 a  běhu	po	kladině.	Na	
všechny	disciplíny	byli	naši	hasiči	perfektně	připraveni,	tréno-
vali	pilně	a podobné	závody	již	vyzkoušeli	ve	Vratimově	a Zelin-
kovicích.

Závodu	se	zúčastnili	celkem	po	4	účastnících	dvě	družstva	
mladších	žáku	a dvě	družstva	starších	žáku.	Jako	první	a nejod-
vážnější	družstvo	vyběhlo	naše	družstvo	starších	žáků	ve	složení:	
Adéla	Bednářová,	Liliana	Čajánková,	Pavel	Volný	a Vítek	Volný.	
Odvaha	družstva	se	vyplatila	a skončili	na	krásném	4.místě.	Okolo	
6.	místa	vyběhlo	naše	další	družstvo	starších	žáků	ve	složení:	Adéla	
Skotnicová,	Julie	Čajánková,	Lucie	Skalková	a Natálie	Rezáková,	
složení	holčičího	družstva	mělo	úspěch,	který	zaručil	krásné	
2.místo.	Po	kategorii	starších	žáků	přišlo	na	start	první	družstvo	
mladších	žáků	ve	složení:	Amálie	Sasínová,	Eliška	Pojslová,	Ema	
Janková	a Patrik	Smolík,	i tito	naší	hasiči	byli	šikovní	a umístili	

hasiči
Závod požárnické všestrannosti v Zelinkovicích
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se	na	krásném	5.místě.	Poslední	družstvo	našich	mladších	žáků	
běželo	ve	složení:	Barbora	Špačková,	Julie	Rezáková,	Kristýna	
Oralová	a Natálie	Umlaufová,	opět	holčičí	družstvo,	které	vybo-
jovalo	krásné	1.místo.

Během	závodu	naše	hasiče	po	celou	dobu	podporoval	klub	
fanoušků	 ve	 složení	 rodičů,	 sourozenců	 a  kamarádů,	 který	
předvedl	úžasnou	Rychaltickou	vlnu	(což	je	vylepšená	mexická	
vlna)	pod	vedením	trenérky	Šárky	Rožnovské.

Z těchto	závodu	jsme	si	odvezli	16	medailí,	spoustů	dárků,	
úžasné	zážitky	ze	super	atmosféry	a hlavně	2	krásné	poháry.	
Všichni	naši	mladší	 i starší	žáci	byli	úžasní	a my	jsme	rádi	že	
jsou	naší	součástí

Za tým trenérů trenérka mladších žáků Veronika Michnová 

Podpora sborů dobrovolných hasičů z Moravskoslez-
ského kraje

Letos	 již	počtvrté	podpořil	Moravskoslezský	kraj	 formou	
dotace	činnost	sborů	dobrovolných	hasičů	v našem	kraji.	Sbor	
z Rychaltic	byl	v roce	2021	podpořen	částkou	více	než	70	tisíc	
korun,	která	byla	využita	na	podporu	činnosti	mladých	hasičů	
–	pořádání	soutěže,	soustředění	mladých	hasičů	a také	nákup	
vybavení	pro	činnost	s dětmi.	Děkujeme	za	podporu	a těšíme	se	
na	další	spolupráci.

Za SDH Rychaltice
Ivan Rožnovský, starosta
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V sobotu	23.	října	 jsme	si	společně	opět	připomněli	vznik	
samostatné	Československé	republiky	a při	této	příležitosti	již	po	
třinácté	vzplála	na	Fojtových	vrchách	také	naše	tradiční	Masa-
rykova	vatra.

Samotná	stavba	a příprava	občerstvení	(zejména	svařáku)	
probíhaly	už	od	sobotního	rána	a v podvečerních	hodinách	byla	
při	slavnostním	proslovu	velitele	SDH	vatra	zapálena.

Pro	všechny	účastníky	bylo	připraveno	občerstvení	v podobě	
svařáku,	čaje,	oplatek,	nebo	také	klobásek	a na	naše	mladé	hasiče	
čekala	na	kopečku	za	odměnu	ještě	sladkost.

I přes	ne	příliš	 teplé	počasí	 jsme	se	 sešli	 v hojném	počtu	
a těšíme	se	na	vás	zase	za	rok.

Zuzana Fojtíková, SDH Rychaltice

Masarykova vatra 2021
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blahopřání

příspěvky občanů

PřísPěvek

Reakce na příspěvek pana konečného

Psí	lobby	v naší	obci	?

V měsíci	říjnu	jsme	si	poslechli	natočené	video	s p.	starostou	o zlepšené	
dopravní	bezpečnosti	v obci	za	pomoci	naši	obecní	policie.

Což	je	v pořádku.	Pak	nerozumím	tomu,	že	se	zapomnělo	na	chodce	a cyklisty.

Před	více	než	rokem,	jsem	zaslal	p.	místostarostce	návrh	vyhlášky	"	O zákazu	volně	pobíhajících	psů	na	vymezených	místech."

Cyklo-trasa,	dětská	hřiště,	prostranství	u obchodu,	autobus.	zastávky	a pod.

	Nic	se	nedělo,	po	několika	urgencích	rada	obce	vyhlášku	zamítla	!

S odkazem	na	nějaké	vymezené	plochy	pro	pejskaře.

Zákon	nic	takového	obci	nenařizuje.	Polí	a luk	kolem	je	dostatek,	kde	již	nyní	pejskaři	volně	pouštějí	psy.

Přitom	obecní	policie	by	tuto	vyhlášku	uvítala,	aby	nemusela	téměř	každý	týden	odchytávat	zaběhnuté	psy,

a mohla	se	věnovat	důležitějším	věcem,	pro	které	byla	zřízena.

Proto	bych	znovu	apeloval	na	obecní	radu,	aby	ještě	vyhlášku	zvážila	a zavedla	do	praxe,

jako	je	to	běžné	v okolních	obcích,	kde	s tím	problém	nemají.
R. Konečný

Cykloservis Rychaltice.

Vážení	občané,
	musím	reagovat	na	příspěvek	pana	Konečného	z Rychaltic.	

Pan	Konečný	ve	svém	příspěvku	píše,	že	zákon	obci	nenaři-
zuje	vymezit	plochy	pro	pejskaře.	V tomto	se	mýlí.	Níže	cituji	
některé	 části	 z  „Právního	 výkladu	 k  zákonnému	 zmocnění	
odboru	dozoru	a kontroly	veřejné	správy	Ministerstva	vnitra	
k obecně	závazné	vyhlášce,	kterou	se	stanovují	pravidla	pro	
pohyb	psů	na	veřejném	prostranství	a vymezují	prostory	pro	
volné	pobíhání	psů“.

Celé	 znění	 naleznete	 na	 stránkách	 www.mvcr.cz,	 má	
necelých	sedm	stran.

Na základě ustanovení 9 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 sb., 
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen,,zákon o ochraně zvířat) může obec obecně závaznou vyhláškou 
upravit pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezit 
prostory pro jejich volné pobíhání.

A) Pravidla pohybu psů na veřejném prostranství

 Na základě ustanovení paragrafu 24 odst. 2 zákona o ochraně 
zvířat je možné stanovit pravidla pohybu psů na všech veřejných 
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prostranstvích v obcí. Pokud se pravidla pro pohyb psů mají 
vztahovat pouze na některá veřejná prostranství v obci, musí 
být z důvodu právní jistoty tato veřejná prostranství v obecně 
závazné vyhlášce, resp. v její příloze, dostatečně konkretizována 
(např. výčtem pozemků s uvedením údajů dle katastru nemovi-
tostí, zákresem na snímku katastrální mapy atd).

Pravidelnou součástí obecně závazných vyhlášek upravujících 
pravidla pro pohyb psů, která je v souladu se zákonem, je zákaz 
nebo omezení jejich volného pobíhání stanovením povinnosti mít psa 
na vodítku na některých, případně všech veřejných prostranstvích. 
Zde pro úplnost dodáváme, že v případě stanovení povinnosti mít 
psa na vodítku na všech veřejných prostranstvích v obci má obec 
povinnost vymezit prostory pro volné pobíhání psů (blíže viz část 
B tohoto stanoviska).

B) Vymezení prostor pro volné pobíhání psů

 Jestliže obec v rámci stanovení pravidel pro pohyb psů obecně 
závaznou vyhláškou omezí, popř. zakáže volné pobíhám psů na 
veřejných prostranstvích (např. stanovením pravidla pohybu 
psů na veřejném prostranství pouze na vodítku) měla by rovněž 
obecně závaznou vyhláškou konkrétně určit prostory, na něž se 
tato omezení  (zákazy)  nevztahují.

Mohou nastat následující situace:

-  zakáže-li obec volné pobíhání psů na všech veřejných prostran-
stvích, pak má povinnost určit prostory pro volné pobíhání psů;

-  v případě, že obec omezí či zakáže volné pobíhání psů pouze 
na některých konkrétně vymezených veřejných prostranstvích, 
nemusí být vždy z povahy věci nutné určit současně prostory pro 
volné pobíhání psů. Argumentem a contrario lze totiž dospět 
k  závěru, že takovými prostory jsou všechna ostatní veřejná 
prostranství, na něž se stanovená omezení či zákazy volného 
pobíhání psů nevztahují.

V obou uvedených případech však musí být přistup obce k regulaci 
veden principem rozumnosti s přihlédnutím k místním podmínkám 
té které obce (zejména její velikosti). Obec by se zákazem volného 
pobíhání psů na celém území obce a současně stanovením prostoru 
pro volné pobíhání psů např. na jednom okraji obce mimo zasta-
věné území mohla dostat do rozporu se zákonem o ochraně zvířat, 
konkrétně s ustanoveními paragrafu 4 a paragrafu 13, kde jsou 
upraveny instituty ochrany zvířat v zájmových chovech (psi) před 
týráním. Prostory pro volné pobíhání psů by obec měla vymezit, 
s přihlédnutím k místním podmínkám, v tzv. dostupné vzdálenosti, 
neboť zákon o ochraně zvířat stanoví povinnost zabezpečit zvířeti 
v zájmovém chovu přiměřené podmínky pro zachování jeho fyziolo-
gických funkcí a zajištění jeho  biologických potřeb tak, aby nedo-
cházelo k bolesti, utrpení nebo poškození zvířete. Prostory pro volné 

pobíhání psů by neměly být vymezovány mimo zastavěné území 
obce v prostoru uznané honitby bez předchozí dohody s uživateli 
této honitby, kteří vykonávají právo myslivosti.

Pod pojmem „prostory pro volné pobíhání psů“ v paragrafu 24 
odst. 2 zákona o ochraně zvířat lze rozumět:

-  místa, která nemají charakter veřejného prostranství, bez 
ohledu na jejich vlastníka. Hodlá-li obec vymezit prostory pro 
volné pobíhání psů na těchto místech, které však nejsou v jejím 
vlastnictví, je k tomu třeba vždy souhlasu nebo obdobného úkonu 
vlastníka (např. nájemní smlouva apod.),

-  místa, která mají charakter veřejného prostranství. K určení 
těchto míst jako prostor pro volné pobíhání psů obec souhlas 
vlastníka pozemku mít nemusí, neboť pohyb psů na veřejném 
prostranství Ize považovat za obecné užívání. Obec však nesmí 
nepřiměřeným způsobem zasahovat do vlastnických práv, 
obecného užívání ostatních osob, případně jiných právních 
vztahů regulovaných zvláštními právními předpisy.

Na	základě	výše	uvedených	podmínek	Rada	obce	nedoporučila	
zastupitelstvu	obce	 tuto	vyhlášku	schválit.	Vymezit	 takovéto	
plochy	by	bylo	velmi	problematické.

Samozřejmě	pro	majitele	psů	platí	dle	zákona	jasná	pravidla.	
Součástí	 veřejných	 ploch	 v  obci	 jsou	 všechny	 komunikace.	
Např.	Zákon	o provozu	na	pozemních	komunikacích	v para-
grafu	6 odst.	11	říká		Vlastník nebo držitel domácích zvířat je 
povinen zabránit pobíhání těchto zvířat po pozemní komuni-
kaci. Zavinění	nehody	spojené	s újmou	na	zdraví	nebo	zranění	
psem	může	být	kvalifikováno	jako	trestný	čin	ublížení	na	zdraví	
z nedbalosti	a požadována	náhrada	škody.

Dá	se	říct,	že	podstatná	část	veřejných	prostranství,	která	jsou	
určena	obecně	závaznou	vyhláškou	obce	Hukvaldy,	tvoří	právě	
komunikace	(včetně	parkovacích	ploch)	a na	ně	navazující	okolní	
prostory.	Z těch	ostatních	se	jedná	hlavně		o plochu	za	bývalým	
kulturním	domem	a parčík	naproti	kostela	v Rychalticích,	areál	
bývalého	koupaliště	v Dolním	Sklenově	a plocha	hukvaldského	
dvora	na	Hukvaldech.

Pro	pohyb	domácích	zvířat	mimo	zastavěné	území	obce	taky	
platí		určitá	pravidla.	Zákon	o myslivosti	§	10	Povinnosti	vlast-
níků	domácích	a hospodářských	zvířat	a vlastníků	pozemků

(1) Je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze 
zájmových chovů a zvířat z farmových chovů zvěře, nechat je 
volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího.

Luděk Bujnošek, starosta
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VZPOMÍNKA NA LISTOPAD

SVOBODA

ZÍTRA SE BUDE CVIČIT VŠUDE
(Z deníku žákyně osmé třídy ZDŠ)

Září 1989
Hned	prvního	dne	nového	školního	roku	

nám	oznámila	soudružka	učitelka	Selucká,	
která	je	naší	třídní	už	třetím	rokem,	že	brzy	
začneme	nacvičovat	na	SPARTAKIÁDU!	
Všichni	z toho	byli	otrávení,	ale	já	a Kamila	
Strnadová	jsme	jásaly,	protože	před	čtyřma	
rokama,	 když	 jsme	 viděly	minulou	 spar-
takiádu	v telce,	 jsme	si	řekly,	že	se	na	ten	
Strahov	prostě	MUSÍME	dostat!	Piskořová	
řekla,	že	jsme	obě	úplně	blbé,	ale	blbá	je	ona,	
i když	má	mrkváče	z Tuzexu	a v  létě	byla	
s rodičema	v Jugoslávii.	Cvičíme	s Konvicí,	
teda	se	soudružkou	tělocvikářkou	Konvič-
kovou,	sestavu	starších	žákyň,	a moc	se	nám	
to	s Kamčou	líbí.

Říjen 1989
Stala	 se	 hrozná	 věc,	Kamča	 si	 kvůli	

svého	 blbého	 bráchy	 zlomila	 ruku!	 Její	
brácha	 je	 ještě	 mimino	 a  Kamča	 s  ním	
musí	každý	den	aspoň	na	hodinu	ven,	aby	
se	 na	 vzduchu	prospal,	 ale	 předevčírem	
jí	kočárek	ujel	na	tom	svažitém	chodníku	
před	 sámoškou	 a  když	 ho	 chytala,	 tak	
spadla,	 a  zlomila	 si	 tu	 haksnu.	Kočárek	

chytil	 nějaký	 pán,	 takže	 se	 Kamčinu	
bráchovi	nic	nestalo,	daleko	horší	ale	 je,	
že	Kamča	bude	mít	ruku	nejmíň	tři	týdny	
v sádře	a proto	ji	Konvice	vyřadila	z našeho	
spartakiádního	oddílu	a místo	ní	tam	vzala	
Hrubou	z béčka,	která	nesvede	ani	výmyk,	
kouří	a chodí	s Klímou	z devítky!	Kamča	
pořád	řve	a řve,	protože	se	chtěla	dostat	
na	Strahov	a teď	se	tam	kvůli	svého	blbého	
bráchy	 tutově	nedostane,	a  já	 ji	po	škole	
chodím	k nim	domů	utěšovat.

Listopad 1989
Když	jsme	dneska	přišli	do	tělocvičny	

na	nácvik,	řekla	nám	Konvice,	že	se	cvičit	
nebude,	protože	je	stávka	a my	ji	musíme	
podpořit.	Blbá	stávka!	Už	tak	máme	skluz,	
protože	Hrubá	si	není	schopná	nic	zapama-
tovat,	pořád	nám	to	kazí,	a jestli	kvůli	té	blbé	
krávě	nakonec	na	Strahov	nepojedeme,	tak	
jí	s Kamčou	rozbijeme	držku.

Prosinec 1989
Na	Vánoce	jsem	letos	konečně	dostala	

toho	walkmana,	co	jsem	si	ho	tak	dlouho	
přála,	a kazetu,	na	které	je	na	jedné	straně	
Sandra	 a  na	 druhé	 Sabrina.	 Pouštím	 si	
ji	 pořád	dokola,	 ale	 stejně	už	 se	 nemůžu	
dočkat,	 až	 zase	 bude	 škola	 a  budeme	

pokračovat	v nácviku,	protože	spartakiáda	
je	už	za	PŮL	ROKU!	Naši	pořád	čumí	na	
telku,	ale	mě	to	nebaví,	protože	je	tam	teď	
pořád	jenom	samá	politika,	samá	sametová	
revoluce	a  tak.	Akorát	 jsem	pochytila,	že	
máme	nového	soudruha	prezidenta,	který	
se	jmenuje	Václav	Havel.

Leden 1990
Když	jsme	po	Novém	roce	poprvé	přišli	

do	třídy,	nevisel	už	tam	soudruh	prezident	
Gustáv	Husák,	ale	ten	Havel,	a naše	třídní	
nám	řekla,	že	už	jí	nemáme	říkat	soudružko,	
ale	paní	učitelko.	Nejhorší	ze	všeho	ale	je,	
že	hned	v první	letošní	hodině	těláku	nám	
Konvice	řekla,	že	na	spartakiádu	už	nacvi-
čovat	 nebudeme,	 protože	 díky	 revoluci	
a  Havlovi	 žádná	 spartakiáda	 NEBUDE!	
Tvářila	jsem	se,	jakoby	nic,	a nevšímala	si	
pošklebování	té	blbé	Piskořové,	ale	hned,	jak	
jsem	přišla	domů,	jsem	začala	řvát	a nešlo	mě	
utišit.	Naši	se	ptali,	co	se	mi	stalo,	ale	já	jsem	
se	zavřela	do	pokoje	a nevylezla	ani	na	večeři,	
i když	máti	udělala	moje	oblíbené	dukátové	
buchtičky.	BLBÁ	KONVICE,	BLBÝ	HAVEL,	
BLBÁ	SAMETOVÁ	REVOLUCE!

Petr „Neklan“ Benke

Tentokrát opět prozaicky, dvě povídky k nedávnému 32. výročí Velké Listopadové Sametové Revoluce:

O existenci	nejhoršího	sériového	vraha	v historii	ČSSR	vědělo	jen	
velice	málo	lidí.	Lidská	zrůda,	která	své	oběti	po	brutálním	mučení	
porcovala,	 vařila	 a  jedla,	 neměla	 v  obraze	 socialistického	 státu	
s usměvavými	horníky	a šťastně	si	hrajícími	dětmi	místo.	Proto	také	
vyšetřování	po	třetí	vraždě	s prokazatelně	stejným	rukopisem	jako	
v předešlých	dvou	případech	převzala	StB,	a ačkoli	se	jí	po	půldruhém	
roce	podařilo	pachatele	dopadnout,	do	médií	nepropustila	ani	slovo.	
Příbuzné	obětí,	svědky	a soudce,	mající	podíl	na	dobře	utajeném	
procesu,	si	pohrůžkami	zavázala	mlčením.	Střežila	se	také	posadit	
tuto	raritu	mezi	běžné	vězně,	kteří	by	zvěst	o bestii	pochopitelně	
okamžitě	roznesli.	Proto	byla	ve	sklepení	jednoho	pražského	činžáku,	
v němž	se	nalézaly	pouze	služební	a konspirační	byty	Státní	bezpeč-
nosti,	za	přísného	utajení	vybudována	neprodyšná	kobka.	Sem	byl	
vrah	umístěn	a celých	šestnáct	let	dokonale	střežen	a zkoumán.	Až	
do	toho	rána,	kdy	se	nedočkal	snídaně.	Rudá	kontrolka	nad	výdejním	
otvorem	se	ve	stanovený	čas	nerozsvítila	a vězeň	zneklidněl.	Posadil	
se	a počkal	ještě	asi	tři	minuty.	Nic.	Vstal	a zkusil	zlehka	zatlačit	
do	vnitřních	dveří,	původně	určených	pro	bankovní	trezor.	Dobře	
namazaná	ložiska	pantů	odsunula	masivní	kovový	kvádr	stranou.	

Venkovní	dveře	se	zachovaly	stejně.	V předpokoji	nikdo	nebyl,	
obě	 křesla	 strážců	 byla	 prázdná	 a monitory	 kamer,	 nepřetržitě	
dohlížejících	na	vězně,	někdo	odnesl.	Třetí,	poslední	dveře,	zvenčí	
maskované	za	vstup	do	mandlovny,	která	je	však	dlouhodobě	mimo	
provoz,	byly	také	odemčené	a pootevřené.	Vrah	opatrně	a nevěřícně	
vyhlédl	na	dlouhou	chodbu.	Na	betonové	podlaze	pod	poblikávajícími	
zářivkami	se	povalovaly	nějaké	papíry	a odkudsi	z dálky	se	nesl	jakýsi	
neidentifikovatelný	lomoz,	ze	všeho	nejvíce	připomínající	hučení	
rozbouřené	řeky.	Bývalý	vězeň	vystoupal	po	schodech	do	přízemí,	kde	
to	bylo	navlas	stejné,	jako	dole:	otevřené	všechny	dveře,	všude	spousta	
papírů,	pokrytých	strojopisem.	Vešel	do	nejbližšího	bytu.	V šatní	
skříni	v předsíni	objevil	celkem	padnoucí	pánský	oblek	i s kabátem,	
kloboukem	a polobotkami	jen	o číslo	většími.	O pět	minut	později	
už	perverzní,	nelítostný	zabiják	s nezřízeným	a dlouhým	vězněním	
nijak	neoslabeným	apetitem	opustil	budovu	a vmísil	se	do	davu,	
provolávajícího	hesla	Konec vlády jedné strany!, Jakeše do koše!, Podívej 
se Gusto, jak je tady husto! a Svobodu!	Sériový	vrah	Gustav	Svoboda	se	
pousmál	a postavil	si	límec	svrchníku;	počasí	toho	listopadu	opravdu	
nebylo	nic	moc.

Petr „Neklan“ Benke
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Opět	po	roce	prožíváme	advent,	který	se	nedá	popsat	slovem	
„normální“.	Oproti	loňsku	se	sice	leccos	změnilo	(na	konci	listo-
padu	stále	fungují	školy	a je	možné	se	do	určité	míry	scházet),	
přesto	 snad	 každému	 něco	 chybí.	Někoho	 COVID	 připravil	
o příbuzné	či	přátele,	kteří	už	nejsou	mezi	námi.	Někdo	se	cítí	
osamocený.	Někdo	má	pocit,	že	mu	chybí	svoboda.	Někdo	se	trápí,	
že	je	společnost	rozpolcená.	Někdo	cítí	ohrožení.

Jsme	ale	přesvědčení,	že	nás	i přes	tyto	rozdíly	a ztráty	může	
něco	spojovat.	Pohled	na	scenérii	Betléma	sice	může	vypadat	
banálně,	přesto	se	na	něj	ale	každý	rok	díváme	se	zvláštní	směsicí	
údivu,	radosti	a něhy.	Rádi	bychom	proto	úplně	každého	pozvali,	
aby	se	v pátek 24. prosince „zastavil v betlémě“.	Rychaltický	
kostel	sv.	Mikuláše	bude	otevřený	od	10	do	15	hodin.	Kromě	
připravených	jesliček	bude	v kostele	hořet	svíčka	s betlémským	
světlem,	které	si	můžete	odnést	do	svých	domovů.	Při	štědrove-
černí	večeři	vám	pak	může	zářit	jako	znamení	radosti.	Pokud	to	
epidemiologické	podmínky	umožní,	připravíme	také	 jako	loni	
balené	drobné	občerstvení	na	cestu.	Budeme	se	na	Vás	těšit.

Pozvání	platí	taky	na	vánoční	mše	v Rychalticích,	na	Hukval-
dech	i v Hájově.	Jejich	rozpis	najdete	v předvánočním	týdnu	buď	
na	stránkách	www.farnost-rychaltice.cz	a na	facebookové	stránce	
Římskokatolická farnost Rychaltice.

Ondřej Elbel

Tříkrálová sbírka 2022

I v novém	roce	se	chystá	Tříkrálová	sbírka	Charity	České	
republiky.	V  tuto	 chvíli	 (konec	 listopadu)	 se	plánuje	několik	
variant	sbírky	pro	různé	stupně	epidemických	opatření	(obchá-
zení	domů	s třemi	králi,	umístění	pokladniček	na	veřejně	dostup-
ných	místech,	darování	přes	internetovou	platební	bránu).	V naší	
obci	Tříkrálovou	sbírku	plánujeme	na	sobotu	8.	 ledna.	Bližší	
a aktuální	 informace	se	včas	objeví	na	obecním	webu,	obecní	
TV	nebo	aplikaci	Mobilní	rozhlas.	Už	teď	moc	děkujeme	za	vaše	
dary	do	sbírky,	která	pomůže	potřebným	lidem,	o které	se	stará	
Charita	ČR.

farnost
Jesličky spoJuJí

Zastav se
v BetléměZastav se
v Betlémě

Přijďte si prohlédnout betlém ve vánoční 
atmosféře našeho krásně nazdobeného kostela.

 
Odneste si do svých domovů Betlémské světlo.

 
24.12.

10:00 - 15:00
Kostel sv. Mikuláše v Rychalticích
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SENIORKY A SENIOŘI, POZOR! 
Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil, pokud si nejste jistí, 
situaci je potřeba okamžitě řešit. 
Zkontrolujte si, kdo byl Vaším dodavatelem elektřiny nebo plynu, 
nebo zkontrolujte platby za elektřinu nebo plyn. 
 

Dodavatel elektřiny nebo plynu 
Pokud byla Vaším dodavatelem společnost 
A-PLUS Energie obchodní, BOHEMIA ENERGY 
entity, COMFORT ENERGY, EAGLE ENERGY, 
Energie České spořitelny, Europe Easy Energy, 
Kolibřík energie, Ray Energy, nebo X Energie 
a neřešili jste změnu plateb, ověřte si, zda 
nedlužíte za energie dodavateli poslední 
instance. 
 

Platby za elektřinu nebo plyn 
Na platebním dokladu SIPO nebo ve Vaší 
bance (trvalý příkaz) si ověřte, zda máte 
nastaveny platby za elektřinu nebo plyn. 
Pokud ne a zálohy na energie žádným 
jiným způsobem nehradíte, dlužíte za 
energie dodavateli poslední instance.  
Pokud ano, peníze se strhávají, je vše 
v pořádku. Nemusíte nic řešit. 
 

 

Co se stalo? 
Pokud jste byli zákazníkem jedné z výše uvedených společností, nebo Vaše platby dodavateli 
elektřiny nebo plynu neodchází, tak Váš dodavatel skončil. 
Zachovejte klid. Nejste na to sami. Situaci ale řešte co nejdříve! 
Elektřinu ani plyn Vám nevypnou, aktuálně Vám je dodává dodavatel poslední instance. 
 

Kdo Vám může pomoci, pokud si nevíte rady? 
Vaše rodina nebo přátelé Vám jistě pomohou najít potřebné informace i problém řešit. 
Zavolat nebo zajít můžete na místní úřad (obecní nebo městský), poradí Vám i Váš starosta, 
nebo Vaše starostka. 

V každém případě si připravte poslední vyúčtování za elektřinu nebo plyn. 
 

Co bude potřeba vyřešit?  
Je nutné zjistit, kdo je Váš dodavatel poslední instance, kontaktovat ho a vyřešit platby za 
elektřinu nebo plyn. 
Dodavatel poslední instance je dočasná záchranná síť pro případ, když skončí Váš 
dodavatel. Proto je nutné vybrat si obratem nového dodavatele elektřiny nebo plynu. 

 
Kde naleznete sami více informací? 

Energetický regulační úřad (www.eru.cz) poskytuje veškeré informace k této situaci 
– o dodavatelích poslední instance včetně kontaktů, postup, jak změnit dodavatele, 
a odpovědi na často kladené otázky lidí, kteří se dostali do stejné situace jako Vy. 
Občanské poradny (www.obcanskeporadny.cz), kde si můžete domluvit schůzku. 
Místní úřady (městský nebo obecní), kam můžete také zajít osobně. 
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Žadatel musí v nemovitosti, kde proběhne výměna zdroje tepla, trvale bydlet. Pokud zde nemá trvalý 
pobyt, doloží čestné prohlášení, že má v nemovitosti bydliště. Roční čistý příjem žadatele a všech osob 
žijících v nemovitosti nesmí být v průměru vyšší než 170 900 Kč na 1 osobu za rok 2020 (u dětí a studentů 
do 26 let je počítáno s nulovým příjmem). 
Příjmy se nedokládají v případě, že k datu podání žádosti o kotlíkovou dotaci: 
-  žadatel a všechny osoby žijící v nemovitosti pobírají starobní nebo invalidní důchod 3. stupně,  
-  žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let a je jediným vlastníkem nemovitosti, 
- žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi 

nebo příspěvek na bydlení (není nutné po celou dobu). 
Z dotace bude možné uplatnit výdaje za výměnu kotle, které vznikly po 1. 1. 2021.  
 

 

 
https://lokalni-topeniste.msk.cz/ 

 
kotliky@msk.cz  595 622 355 

 

 

Využijte poslední šanci získat dotaci na nový ekologický zdroj 
tepla před zákazem provozu starých kotlů v září 2022 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dotace bude poskytována vlastníkům nebo spoluvlastníkům 
rodinných domů, bytů v bytovém domě, nebo trvale 
obývaných staveb pro rodinnou rekreaci, a to formou dotace 
ve výši 95 % ze způsobilých výdajů, nejvýše však: 
 
 

Nový zdroj tepla Podpora 
EU (v Kč) 

Včetně příspěvku  
Moravskoslezského 

kaje (v Kč) 

Tepelné čerpadlo 130 000 137 500 

Kotel na biomasu 
(automatický/ruční)  130 000 137 500 

Plynový 
kondenzační kotel 100 000 107 500 

 

Některé obce a města poskytnou příspěvek ze svého 
rozpočtu, o který se může dotace ještě navýšit. 
 

Moravskoslezský kraj plánuje v polovině 
příštího roku vyhlášení 4. výzvy k podá-
vání žádostí o kotlíkovou dotaci. Aby 
mohl občanům dotaci na nový zdroj tepla 
poskytnout a výzvu vyhlásit, musí 
prokázat jejich zájem. 
 

Je potřeba, aby zájemci o kotlíkovou 
dotaci vyplnili jednoduchý dotazník.  
 

Dotazník najdete na adrese: 
https://1url.cz/@kotliky4 
 

Čím více zájemců se přihlásí, tím více 
finančních prostředků bude mezi občany 
kraje rozděleno. 
 

V dotazníku vyplníte pouze Vaše osobní 
údaje, místo výměny kotle a typ kotle, 
který si chcete z dotace pořídit (jedná se 
pouze o předpoklad). Vámi zadané údaje 
budou použity výhradně pro účely 
podání krajského projektu na Minister-
stvo životního prostředí. 
 

Budete-li mít zájem, budeme Vám zasílat 
na uvedenou e-mailovou adresu infor-
mace o aktuálním dění (vyhlášení výzvy 
k podání žádosti, termín odeslání žádosti 
v elektronické podobě apod.) 
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V  rámci	 výzvy	 Programu	
rozvoje	 venkova	 bude	 místní	
akční	skupina	MAS	Pobeskydí	
přijímat	 projektové	 záměry	

místních	podnikatelů,	firem	a spolků.	Věříme,	že	se	v každé	obci	
Pobeskydí	najdou	zajímavé	projektové	záměry,	které	budou	finan-
covatelné	právě	skrz	dotační	výzvu	MAS.	Za	posledních	pět	let	
MAS	vybrala	k financování	víc	než	sto	projektů	místních	podni-
katelů,	ale	také	spolků	a obcí.	Podnikatelé	nejčastěji	investovali	do	
nového	strojního	vybavení	(zemědělské	stroje,	minibagry,	stolařské	
stroje,	moderní	CNC	stroje	atp.),	zatímco	obce	a spolky	modernizo-
valy	zejména	zázemí	pro	spolkovou	činnost	a vybavení	hasičských	
jednotek	(modernizace	zázemí	kluboven,	ozvučení	sálu,	projekční	
technika,	technika	výjezdových	jednotek	atp.)	Předpokládáme,	že	
výzva	bude	vyhlášena	během	měsíce	února	2022.	Projekty	žadatelů	
je	vhodné	na	MAS	nejdříve	konzultovat.	Konzultace	probíhají	
zdarma.	Více	informací	vám	poskytne	projektový	manažer	Petr	
Piekar	(+420	773	761	063;	piekar@pobeskydi.cz).

Výzva	bude	zaměřena	na	tyto	ekonomické	činnosti:

·		 Zemědělská	prvovýroba

·	 Potravinářství	a krmivářství

·	 Vybraná	řemeslné	činnosti,	služby	a maloobchod

·	 Lesnictví	a dřevozpracující	provozy

Občanská	vybavenost:

·	 Veřejná	prostranství

·	 Mateřské	a základní	školy

·	 Spolková,	kulturní	činnost	včetně	knihoven

·	 Hasičské	jednotky	kategorie	JPO	5

Ing. Krystyna Nováková,  
ředitelka MAS Pobeskydí

Dotační výzva opět zacílí na místní poDnikatele, spolky, ale také obce 

inzercae · inzerce · inzerce · inzerce · inzerce · inzerce · inzercae · inzerce · inzerce · inzerce 

MAS PobeSkydí
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