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slovo starosty

Vážení	spoluobčané,

pravidelně	vás	informuji	o právě	probíhajících	investičních	
akcích	v obci.

1. Druhá etapa splaškové kanalizace                                                                            
V březnu	 2021	 byla	 zahájena	 stavba	 „2.	 etapy	 splaškové	

kanalizace“.	Všechny		stoky	včetně	veřejných	částí	přípojek	byly	
postaveny	do	konce	listopadu	2021.	Stavba	probíhá	dle	pláno-
vaného	časového	harmonogramu.	V březnu	zahájil	zhotovitel	
přípravné	práce	k opravě	komunikací.	Pokládka	živice	na	jednot-
livých	komunikacích	bude	zahájena	počátkem	dubna	a do	konce	
června	bude	vše	hotovo.	Ve	spolupráci	se	zhotovitelem,	stavebním	
dozorem	a projektanty	připravujeme	podklady	ke	kolaudačnímu	
řízení.	Předpokládaný	termín	kolaudace	stavby	je	září	2022.

2. Rekonstrukce bývalého kravína v Hukvaldském dvoře

Rekonstrukci,	která	byla	zahájena	3.	srpna	2021,	provádí	firma	
ARRO,	spol.	s r.o.,	se	sídlem	v Hranicích.	I v tomto	případě	můžu	
konstatovat,	že	práce	probíhají	dle	časového	harmonogramu.

Cena	dle	smlouvy	o dílo	............................... 	36	525	584	s DPH

Výše	dotace		...................................................... 	24	588	879	Kč

Stav	prací	 k  28.2.2022:	 odstranění	 starých	 omítek,	 nové	
okenní	překlady,	zhotovení	základní	betonové	vrstvy	podlahy,	
vnitřní	a vnější	splašková	kanalizace,	demontáž	střechy,	 likvi-
dace	azbestu	a suti,	vyzdění	části	vnitřního	zdiva	hlavní	budovy,	
vyzdění	zdiva	přístavby,	provedení	stropu	I.NP	přístavby,	sanace	
a zalití	povrchu	kleneb,	vyzdění	štítu	vč.	vybetonování	překladu	
„původního“	tvaru	okna,	montáž	ocelové	konstrukce	pro	podlahu	
II.NP,	zabetonování	podkladní	vrstvy	podlahy	II.NP,	příprava	
pro	montáž	krovů,	terénní	úprava	kolem	budovy	pro	odvlhčení	
obvodového	zdiva.

Termín	dokončení	dle	smlouvy	o dílo	je	31.3.2023.

3. Nástavba odborných učeben v ZŠ – stavební práce

Zhotovitel	...............................................	ADAR	ing.	spol.	s.r.o.

Cena	dle	smlouvy	o dílo	......................... 	12	517	450,-	Kč	s DPH

Termín	zahájení	stavby	............................................... 	1.7.2021

Termín	realizace	dle	SoD		.......................................	28.12.2021

Dodatek	č.	1	ke	SoD	ze	dne	27.12.2021	.....	prodloužení	termínu	
do	15.2.2022

Dodatek	č.	2	ke	SoD	ze	dne	15.2.2022	.....	prodloužení	termínu	
do	11.3.2022	a navýšení	ceny	o 235	875	Kč	s DPH

Postup	prací	k 28.2.2022:		dokončeny	všechny	venkovní	práce	
(střecha,	fasáda,	okapy	atd.),	vnitřní	práce	finišují,	stavba	bude	
z největší	pravděpodobností	dne	11.3.2022	s drobnými	vadami	
dokončena	a bude	zahájeno	předávací	řízení.

4. Výstavba místní komunikace Dolní Sklenov – Grygar

Zhotovitel	..........................................	Swietelský	stavební	s.r.o.			

Cena	dle	SoD	..............................................1	540	000	bez	DPH

Zahájení	prací	......................................................... 	řijen	2021

Termín	dokončení	dle	SoD		..................................... 	30.11.2021

Dodatek	č.	1	ke	SoD	.....	prodloužení	termínu	do	30.4.2022,	
zvýšení	ceny	(vícepráce	a méněpráce)	o 110	275	bez	DPH

Postup	prací	k 28.2.2022:		komunikace	je	od	prosince	2021	
průjezdná,	zbývají	dodělat	terénní	úpravy,	odstranění	starého	
propustku	a zhotovení	betonové	desky	na	nový	most.

5. Výsadba v obci Hukvaldy - Ovocný sad, alej, mokřad

Zhotovitel	.................................. 	Lesostavby	Frýdek-Místek	a.s.

Cena	dle	SoD	........................................	3	397	000,-	Kč	bez	DPH

Realizace	v letech		...........................................2021,	2022,	2023

Zahájení	prací		............................................................ 	30.4.2021

Postup	prací	k 28.2.2022:	vybudovány	mokřady,	vysázeny	
ovocné	stromy,	listnaté	dřeviny,	keře,	mokřadní	rostliny,	položena	
základní	skladba	přírodního	chodníku.	V  letošním	roce	zbývá	
postavit	 dřevěné	 molo	 u  jednoho	 z  mokřadních	 rybníčků,	
dřevěnou	pergolu,	poslední	vrchní	vápencovou	vrstvu	chodníku.	
V roce	2023	bude	zhotovitel	provádět	tzv.	následnou	péči	o vysá-
zenou	zeleň.

6. Stavební úpravy pro změnu využití objektu v areálu sběr-
ného dvora v Rychalticích

Pokračují	 stavební	práce	na	 rekonstrukci	 budov	 v  areálu	
sběrného	dvora	v Rychalticích.

a) Budova B – oprava střechy

Zhotovitel		............................................... 	Střechy	Ewerest	s.r.o.

Cena	dle	SoD		............................................. 	1	101	646	Kč	s DPH

Zahájení	prací		.......................................................... 	11.11.2021

Dokončeno	a předáno		.............................................. 	15.12.2021

Rozsah	prací:	demontáž	staré	krytiny,	výměna	všech	poškoze-
ných	dřevěných	prvků,	pokládka	nové	střešní	krytiny,	oplechování	
části	štítu	přilehlé	sousední	budovy	C,	montáž	dešťových	žlabů	
a svodů.
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b) Budova C – technické zázemí

Na	podzim	loňského	roku	a letos	jsme	pokračovali	v opravě	
budovy	C,	která	má	následně	sloužit	jako	technické	zázemí	pro	
zaměstnance	obce.	Kromě	některých	specializovaných	činností,	
podstatnou	část	prací	provádí	obecní	stavební	četa.

Stav	 prací	 k  28.2.2022:	 odstraněny	 staré	 omítky	 ze	 zdí	
a  stropů,	 instalována	 nová	 okna	 a  vstupní	 dveře,	 vybourání	
otvoru	pro	nová	vrata,	odstranění	starých	podlah	a zhotovení	
nové	základní	betonové	vrstvy	včetně	rozvodů	splaškové	kana-
lizace,	hydroizolace	pod	budoucí	vnitřní	příčky,	našprycování	
zdí	a stropů.

Za	poslední	čtvrtletí	minulého	roku	bylo	v této	souvislosti	
proinvestováno	celkem	1	913	175	Kč.	V této	částce	je	zahrnuta	
i koupě	staršího	kolového	nakládače	v ceně	907	500	Kč	s DPH.

7. Chodník Dolní Sklenov – Rychaltice

V této	souvislosti	můžu	konečně	sdělit,	že	 jsme	se	dostali	
o krok	dopředu.	Dne	23.2.2022		stavební	úřad	v Brušperku,	na	
základě	všech	předložených	podkladů	ze	strany	projektantů,	vydal	
Oznámení	o zahájení	územního	řízení	na	akci	„Výstavba	chodníku	
v obci	Hukvaldy	(Dolní	Sklenov-Rychaltice)“.	Jedná	se	o stavbu	
chodníku	v šířce	1,5	m u okraje	silnice	č.	II/486	v celkové	délce	
1711	m.

Mgr. Luděk Bujnošek, starosta
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Rekonstrukce kravína v hukvaldském dvoře, stav z února 2022. Foto: Miroslav Bitter
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Ovocný sad pod hukvaldským dvorem, stav z února 2022. Foto: Miroslav Bitter
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Nástavba na budově ZŠ Leoše Janáčka Hukvaldy, stav z února 2022. Foto: Svatopluk Lév

KOliK nás je?
K 31.12.2021	žilo	v obci	Hukvaldy	2186	obyvatel,	mužů	je	1102,	žen	1084,	z toho	dětí	do	15	let	400,	z toho	215	

chlapců	a 185	dívek.	Průměrný	věk	obyvatel	je		42	let.	Nejstarší	muž	a nejstarší	žena	jsou	narozeni	v roce	1928.	
V roce	2021	se	narodilo	17	dětí,	z toho	5	chlapců	a 12	dívek,	zemřelo	26	osob,	z toho	9	žen	a 17	mužů.

Na	Hukvaldech	bylo	uzavřeno	39	sňatků.

V roce	2021	bylo	zkolaudováno	14	rodinných	domků,	z toho	2	v Dolním	Sklenově,	1	v Rychalticích,	2	na	
Hukvaldech	a 9	v Krnalovicích.

Marta Sobotíková, matrikářka
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Z obce

Rada	obce	se	sešla	v termínech	20.12.2021,	17.1.2022,	7.2.2022	
a 25.2.2022	a projednala	a schválila:

1.	 Schválila	rozpočet	a střednědobý	výhled	rozpočtu	Základní	
a Mateřské	školy	Leoše	Janáčka	Hukvaldy	na	rok	2022.

2.	 Souhlasila	s přijetím	daru	nadace	Women	for	Women	ve	výši	
2.880,-	Kč	na	zajištění	obědů	pro	5	potřebných	žáků	školy	
na	období	leden	-	červen	2022.

3.	 Schválila	 cenovou	 nabídku	 od	 firmy	 Střechy	 Ewerest	
z Palkovic	na	dodávku	a montáž	sněhových	háků	a ople-
chování	na	objektu	ve	sběrném	dvoře	za	částku	43.560,-	Kč	
s DPH	a na	střeše	objektu	Rodného	domu	Leoše	Janáčka	za	
částku	61.548,-	Kč	včetně	DPH.

4.	 Projednala	cenové	nabídky	na	opravu	oplocení	a  instalaci	
brány	na	dálkové	ovládání	v rámci	akce	Nástavba	odborných	
učeben	ve	4.	NP	ZŠ	a MŠ	Leoše	Janáčka	Hukvaldy	a jako	
nejvýhodnější	vybrala	nabídku	 firmy	Držik	z Ostravy	za	
částku	500.150,-	Kč	bez	DPH,	se	kterou	uzavřela	smlouvu	
o dílo.

5.	 Projednala	cenové	nabídky	na	mobiliář	a zeleň	v rámci	akce	
Nástavba	odborných	učeben	ve	4.	NP	ZŠ	a MŠ	Leoše	Janáčka	
Hukvaldy	 a  jako	 nejvýhodnější	 vybrala	 nabídku	 firmy	
Svobodné	zahrady	Klus	z Třince	za	částku	922.576,- Kč	bez	
DPH,	se	kterou	uzavřela	smlouvu	o dílo

6.	 Projednala	cenové	nabídky	na	opravu	komunikace	v rámci	
akce	Nástavba	odborných	učeben	ve	4.	NP	ZŠ	a MŠ	Leoše	
Janáčka	Hukvaldy	a  jako	nejvýhodnější	 vybrala	nabídku	
firmy	MOBIKO	plus	za	částku		334.368,07	Kč	bez	DPH,	se	
kterou	uzavřela	smlouvu	o dílo.

7.	 Schválila	dodatek	č.	1	smlouvy	o dílo	na	„Obnovu	dřevěnky	
č.e.	113	na	Hukvaldech	–	Podoboří	–	3.	etapa“,	jehož	před-
mětem	je	snížení	ceny	díla	o 37.713,61	Kč	bez	DPH	z důvodu	
započtení	více	prací	a méně	prací.

8.	 Schválila	dodatek	č.	1	ke	smlouvě	o dílo	„Nástavba	odbor-
ných	učeben	ve	4.	NP	ZŠ	a MŠ	Leoše	Janáčka	Hukvaldy	
-	stavební	práce“,	jehož	předmětem	je	prodloužení	termínu	
ukončení	realizace	díla	do	15.2.2022.

9.	 Schválila	 smlouvu	o provozování	areálu	„Na	koupališti“	
se	spolkem	Koupaliště	Hukvaldy	za	částku	150.000,-	Kč	

ročně	a zároveň	souhlasila	s provedením	úprav	uvnitř	budovy	
z důvodu	přípravy	rychlého	občerstvení.

10.	 Schválila	smlouvu	o umístění	Elektronického	informačního	
panelu	na	jízdní	řády	na	vnitřní	stěnu	autobusové	zastávky	
na	Hukvaldech	u parkoviště.

11.	 Schválila	kupní	smlouvu	na	zakoupení	kolového	nakladače	
Bobcat	S530	za	cenu	750.000,-	Kč	bez	DPH	se	společností	
HR	systém	z Frýdku-Místku.

12.	 Schválila	podání	žádosti	o dotace	z Moravskoslezského	kraje	
na	Podporu	 informačního	 centra	 a  na	 realizaci	Výměny	
osvětlení	v mateřské	škole	Hukvaldy	(výsledky	budou	známy	
ve	2.	polovině	března).

13.	 Schválila	 pořízení	 aplikace	 Portálu	 občana	 od	 společ-
nosti	Gordic	z Ostravy	za	částku	132.640,-	Kč	bez	DPH	
a následným	ročním	udržovacím	poplatkem	51.500,-	Kč	bez	
DPH.	K pořízení	bude	využita	dotace	z projektu	Efektivní	
komunikace	obcí	Palkovice,	Kozlovice	a Hukvaldy.

14.	 Schváli la	 vyúčtování	 dotací	 poskytnutých	 obcí	
Hukvaldy	TJ	Sokol	Hukvaldy	 (320.000,-	Kč),	 Janáčkův	
máj	 (200.000,-  Kč),	 Charita	 Frenštát	 pod	 Radhoštěm	
(40.000,- Kč),	Sdružení	 rodičů	ZŠ	a MŠ	Leoše	Janáčka	
Hukvaldy	(73.493,14	Kč).

15.	 Schválila	 veřejnoprávní	 smlouvu	 s  městem	 Brušperk	
o  výkonu	 úkolů	 o  zabezpečování	 záležitostí	 veřejného	
pořádku	a dalších	úkonů	dle	zákona	Obecní	policií	Hukvaldy.

16.	 Schválila	 uzavření	 darovací	 smlouvy	 na	 úhradu	 ve	 výši	
10.000,-	 Kč	 na	 osobu	 a  rok	Domovu	 důchodců	Ondráš	
v Brušperku.	V současnosti	jsou	zde	umístěni	2	naši	občané.

17.	 Schválila	uzavření	pojistné	smlouvy	s pojišťovnou	Alianz.	
Jedná	se	o navýšení	 limitů	plnění	pro	krádež,	 loupež	věcí	
umělecké	a historické	hodnoty	v souvislosti	se	zapůjčením	
předmětů	z Muzea	Beskyd	ve	Frýdku-Místku	do	muzea	Země	
hradů	v Informačním	centru.

18.	 Schválila	poskytnutí	příspěvku	našim	občanům	na	vybudo-
vání	domovní	přípojky	na	kanalizaci	v rámci	2.	etapy	výstavby	
kanalizace	ve	výši	3.000,-	Kč	na	přípojku.	Příspěvek	bude	
vyplácen	po	dobu	2	 let	od	vydání	hromadného	územního	
souhlasu	hlavního	řadu.

Z jednání rady obce Hukvaldy
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19.	 Schválila	 zakoupení	 příslušenství	 k  traktoru	 Kubota	 –	
čelného	zametacího	kartáče	za	částku	108.774,-	Kč	bez	DPH	
od	firmy	Kubota	–	Václav	Lipka	z Frenštátu	pod	Radhoštěm.

20.	 Schválila	zakoupení	sekčních	vrat	od	firmy	TIES	ze	Zlína	
–	Malenovic	za	částku	38.070,-	Kč	bez	DPH,	které	budou	
umístěny	do	budovy	C v areálu	sběrného	dvora,	kde	bude	
zázemí	pro	pracovníky	obce.

21.	 Schválila	podání	 žádosti	 o dotaci	 z Moravskoslezského	
kraje	z programu	na	přípravu	projektové	dokumentace	na	
chodník	v Rychalticích	od	Masarykova	mostu	po	nadjezd	
(Juřeňák)	a dále	z Ministerstva	kultury	na	4.	etapu	obnovy	
dřevěnky	č.e.	113	na	Hukvaldech	–	Podoboří.

22.	 Schválila	dodatek	č.2	ke	smlouvě	o dílo,	mandátní	a o spolu-
práci	při	komplexním	nakládání	s komunálním	odpadem	
s Frýdeckou	skládkou.	Předmětem	dodatku	je	úprava	cen	
za	poskytované	služby	spojené	s nakládáním	s odpady.

23.	 Schválila	dodatek	č.	2	ke	smlouvě	o dílo	„Nástavba	odbor-
ných	učeben	ve	4.	NP	ZŠ	a MŠ	Leoše	Janáčka	Hukvaldy	
-	stavební	práce“,	 jehož	předmětem	je	opětovné	prodlou-
žení	termínu	ukončení	realizace	díla	o 24	kalendářních	dnů	
a o navýšení	původní	ceny	na	235.873,91	Kč	včetně	DPH	na	
částku	12.753.323,91	Kč	včetně	DPH.

24.	 Projednala	a schválila	cenové	nabídky	na	4.	etapu	obnovy	
dřevěnky	a jako	nejvýhodnější	vybrala	nabídku	firmy	Pukýš	
dřevostavby	ze	Střelné	za	částku	900.162,82	Kč	včetně	DPH.	

Zakázka	se	bude	realizovat	jen	v případě	schválení	dotací,	
výsledek	budeme	znát	ve	2.	polovině	března.

25.	 Schválila	zakoupení	sekačky	na	údržbu	veřejné	zeleně	–	typ	
GOLIATH	4x4	za	částku	259.900,-	Kč	včetně	DPH	a žací	
ústrojí	110	cm	za	částku	30.000,-	Kč.

26.	 Schválila	podání	žádosti	o dotaci	z MAS	Pobeskydí	-	dotační	
program	občanská	vybavenost	na	pořízení	prodejních	stánků	
a mobiliáře.

27.	 Projednala	zavedení	systému	bionádob	–	hnědých	popelnic	
k domům,	které	budou	mít	o tuto	službu	zájem.	Na	základě	
předložené	kalkulace	od	Frýdecké	skládky	by	nás	zavedení	
tohoto	systému	stálo	o 248.000,-	Kč	za	rok	navíc.	Podmínkou	
by	bylo	umístění	minimálně	150	kusů	popelnic.	Toto	navýšení	
by	znamenalo	navýšení	poplatku	pro	všechny	občany,	i pro	ty,	
kteří	by	tento	systém	nevyužívali.	V naší	obci	byly	v minulých	
letech	rozdány	kompostéry	a občané	mají	možnost	celoročně	
na	bioodpad	využívat	velké	kontejnery	umístěné	v Drážkách	
a v Rychalticích.

28.	 Vyhodnotila	 nabídky	 ve	 výběrovém	 řízení	 na	 pořízení	
nábytku	a IT	vybavení	v rámci	akce	Nástavba	odborných	
učeben	ve	4.	NP	ZŠ	a MŠ	Leoše	Janáčka	Hukvaldy	a jako	
nejvýhodnější	schválila	nabídku	na	„Nábytek“	firmy	Robin	
Bušfy	z Českého	Těšína	za	částku	780.081,-	Kč	bez	DPH	
a na	„IT	vybavení“	firmu	Z+M Partner	z Ostravy	za	částku	
2.518.560,-	Kč.

Ivana Hrčková, místostarostka

TERMÍNY A CENY MÍSTNÍCH POPLATKŮ NA ROK 2022
Místní	poplatek	za	psa	100,-	Kč/rok		-	splatnost	do 31. 3. 2022.

Místní	poplatek	za	komunální	odpad	550,-	Kč/osobu/rok	-	splatnost	do 30. 4. 2022.	Nálepky	na	popelnice	žluté	
barvy	pro	rok	2022	obdržíte	po	zaplacení	poplatku	za	komunální	odpad.	Nálepku nalepte viditelně na popelnici! 

Výměna sVítidel Veřejného osVětlení V obci
Na	začátku	letošního	roku	došlo	výměně	55	kusů	lamp	na	

veřejném	osvětlení	podél	krajské	komunikace.	Jedná	se	o lampy	
o příkonu	30W	a 50W	dodané	firmou	Moderní	technologie		za	
částku	202	336	Kč	včetně	DPH.	Původní	lampy	byly	o příkonu	
150W.

Realizaci	provedla	firma	Kamil	Vantuch	-	Elektro		z Brušperka	
za	částku	35	217	Kč	včetně	DPH.

Jedná	se	o úsporná	LED	svítidla,	která	sníží	spotřebu	elek-
trické	energie	na	veřejném	osvětlení	a tím	i náklady	na	VO.

Ivana Hrčková, místostarostka
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Odpady – infOrmace prO rOk 2022

Poplatek za odpady v roce 2022
Kdo je poplatníkem?
1.	 fyzická	osoba	přihlášená	k trvalému	pobytu	v obci
2.	 fyzická	osoba	,	která	má	ve	vlastnictví	stavbu	určenou	k indivi-

duální	rekreaci,	byt	nebo	rodinný	dům,	ve	kterých	není	hlášena	
k trvalému	pobytu	žádná	fyzická	osoba

Sazba poplatku - 550 Kč
•	 550	Kč	na	osobu	a rok	(poplatník	bod	1.)

•	 550	Kč	na	objekt	a rok	(poplatník	bod	2.)

Platba může být provedena:
-	 na	pokladně	obecního	úřadu	v hotovosti
-	 bankovním	převodem	na	účet	obce	Hukvaldy	-	100411835/0300 

(variabilní	symbol	1337	+	číslo	domu	+	část	obce)
Hukvaldy	1,	Dolní	Sklenov	2,	Horní	Sklenov	3,	Rychaltice	4,	
Krnalovice	5

Svoz odpadů v roce 2022
Komunální odpad – vývoz popelnic každý sudý týden v pondělí:
Termíny jsou zveřejňovány na webových stránkách obce, 
v kabelové televizi a prostřednictvím mobilního rozhlasu:
21.	3.,	4.	4.,	18.	4.,	2.	5.,	16.	5.,	30.	5.,	13.	6.,	27.	6.,	11.	7.,	25.	7.,	
8.	8.,	22.	8.,	5.	9.,	19.	9.,	3.	10.,	17.	10.,	31.	10.,	14.	11.,	28.	11.,	12.	
12.,	26.	12.

V zimním	období	dle	sjízdnosti	silnic.
Směsný	odpad	odváží	Frýdecká	skládka.	Popelnice	zařazené	
v systému	obce	musí	být	označeny	nálepkou	s  logem	svozové	
firmy. 	Nálepku	na	rok	2022	si	můžete	vyzvednout	na	pokladně	
OÚ	Hukvaldy	v úředních hodinách po zaplacení poplatku.
Termín pro zaplacení poplatku na rok 2022 je do 30. dubna.

Odvoz separovaného odpadu
Separovaný	odpad	odváží	Frýdecká	skládka,	která	zajišťuje	další	
zpracování.	V obci	je	vytvořeno	16	sběrných	míst,	kde	se	vyváží:
•	 PLASTY	každý	týden;
•	 PAPÍR	každý	sudý	týden,	od	května	do	listopadu	každý	týden;
•	 SKLO	1x	za	měsíc.
Veškerý	odpad	je	možné	odevzdat	také	ve	Sběrném	dvoře	v běžné	
provozní	době.

Vysloužilé elektrospotřebiče
Vysloužilé	elektro	spotřebiče	 jsou	předávány	 firmám	Asekol,	
Elektrowin,	Ekolamp	a REMA	k dalšímu	využití.
•	 Kontejner na drobné elektrospotřebiče u ZŠ

Textil
Speciální	kontejnery	vyváží	dvakrát	měsíčně	firma	Textil	Eco:
•	 Dolní Sklenov:	na	parkovišti	u fotbalového	hřiště;

•	 Dolní Sklenov:	u rybníka	v Drážkách;

•	 Rychaltice:	u kostela.

Kovy
Nádoby	o objemu	1	100	l se	vyváží	dle	vytíženosti	(nepatří	do	nich	
obaly	od	barev,	tlakové	nádoby	–	laky	na	vlasy,	šlehačky,	obaly	
od	montážních	pěn):

•	 Dolní Sklenov:	u rybníka	v Drážkách;

•	 Dolní Sklenov: na	parkovišti	u fotbalového	hřiště;

•	 Dolní Sklenov:	u prodejny	Sklenovský	koloniál;

•	 Rychaltice:	u hasičské	zbrojnice.

Veškerý	odpad	je	možné	odevzdat	také	ve	Sběrném	dvoře	v běžné	
provozní	době.

Tuky a jedlé oleje
Zelené	popelnice	se	vyvážejí	podle	naplněnosti,	odvoz	zajišťuje	
firma 	EKO-PF.	Tuky	odevzdávejte	v uzavřených	PET	lahvích.:	

•	 Dolní Sklenov:	u rybníka	v Drážkách;

•	 Dolní Sklenov:	na	parkovišti	u fotbalového	hřiště;

•	 Dolní Sklenov: u prodejny	Sklenovský	koloniál;

•	 Rychaltice:	u hasičské	zbrojnice;

•	 Krnalovice:	stanoviště	kontejnerů.

Větve z ořezu stromů
Je	možno	ukládat	na	sběrném	místě	v Rychalticích,	v prostoru	
bývalého	rychaltického	dvora	-	travnatá	plocha	vedle	silážních	
jam.	Ořezané	větve	ukládejte	co	nejpečlivěji,	nesvazujte	je.

Biologicky rozložitelný odpad
Zelené	kontejnery	na	trávu,	listí,	shrabky	jsou	umístěny	na	těchto	
stanovištích:

•	 Dolní Sklenov:	u rybníka	v Drážkách;

•	 Rychaltice:	u zemědělského	družstva;

Vyvážení	kontejnerů	zajišťuje	Frýdecká	skládka,	a.s.

Ivana Hrčková, místostarostka
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Diakonie Broumov,  
sociální družstvo 

 
  Více na  www: diakoniebroumov.cz, www.facebook.com/broumovdiakonie 

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek 

 
PROSÍME VŠE ZABALENÉ V IGELITOVÝCH PYTLÍCH 

Nádobí do krabic 

knihy v současné době nepřijímáme, jelikož jich máme nadbytek 

 
 Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) 

 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony  

 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 

 Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici  
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří 

 Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou) 

 Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti ( dekorace,bižuterie...) 

 čisté koberce, předložky…. 

 Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové 

 Menší elektrospotřebiče  

 hygienické potřeby, drogistické zboží 

 dětské potřeby ( lahvičky, dudlíky...) 

 
 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 
 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů 
 nábytek 
 znečištěný a vlhký textil 

 
Sbírka bude probíhat v prostorách sběrného dvora (zelená budova bývalé 
sýpky, ke vchodu je nutno zacouvat) v Rychalticích ve dnech 1. a 2. dubna 2022 
během otevírací doby . 
 
1.dubna   14.00 – 18.00 

2. dubna    8.00 – 14.00 

 
Ivana Hrčková, místostarostka  
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ObnOva dřevěnky č.e. 113 na HukvaldecH-POdObOří – 3. etaPa

V roce	2021	proběhla	3.	etapa	obnovy	dřevěnky	na	Podoboří,	
kterou	realizovala	za	dozoru	pracovníků	Národního	památkového	
ústavu	v Ostravě	firma	Pukýš	–	Dřevostavby	z Valašské	Senice	za	
částku	900	765,21	Kč	včetně	DPH.	Konečná	částka	byla	z důvodu	
neprovedení	některých	prací	–	snížena	na	částku	855	131,74	Kč	
včetně	DPH.

Obnova	 dřevěnky	 byla	 podpořena	 dotací	 z Ministerstva	
kultury	ve	výši	200	000	Kč	a z Moravskoslezského	kraje	ve	výši	
550	000	Kč.

Předmětem	prací	pro	3.	etapu	obnovy	dřevěnky	byly	přede-
vším	práce	ve	vnitřních	prostorách.

1.	 Oprava	komínového	tělesa	včetně	klenby	a omítek	a přezdění	
stěn	včetně	opravy	omítek.

2.	 Vytvoření	repliky	stávajícího	schodiště	o délce	3,3	metru

3.	 Vybudování	překládaného	stropu	ze	zafrézovaného	hoblova-
ného	broušeného	prkna	včetně	dvojnásobného	nátěru	a oprava	
stávajícího	stropu	také	ze	zafrézovaného	hoblovaného	brou-
šeného	prkna	včetně	dvojnásobného	nátěru.

4.	 Položení	dřevěné	podlahy	z širokých	hoblovaných	prken	na	
roštu,	pod	podlahu	byl	proveden	podsyp	z keramzitu.

5.	 Doplnění	chybějících	spár	ve	zdi	mechem,	stávající	spáry	byly	
upraveny	a vyčištěny.

6.	 Výměna	nebo	repase	6	kusů	oken.

7.	 Výroba	1	kusu	venkovních	dveří	s obloukem	a 3	kusů	vnitř-
ních	dveří.

Ivana Hrčková, místostarostka
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Nové pomNíky Na HukvaldecH a v RycHalticícH
Zastupitelé	a rada	obce	Hukvaldy	rozhodla	uctít	a připome-

nout	památku	obětem	důležitých	událostí	v naší	obci.	Jednak	
vytvořit	pomník	upomínající	na	první	středoevropskou	automo-
bilovou	nehodu,	která	se	stala	v roce	1900	v Rychalticích,	ale	také	
vzpomenout	na	jména	židovských	obětí	nacistické	okupace,	která	
nebyla	zařazena	do	seznamu	na	hukvaldském	pomníku	obětem	
obou	světových	válek.	Jejich	autorem	je	MgA. Jan Šnéberger 
(*1985),	který	pochází	z Českého	Krumlova.	Studoval	Fakultu	
umění	Ostravské	univerzity	v Ostravě	pod	vedením	akad.	sochaře	
Mariuse	Kotrby	v letech	2004-2010.	Na	svém	kontě	má	již	mnoho	
veřejných	zakázek,	například	v roce	2015	vytvořil	pamětní	desku	
literárnímu	kritikovi	a historikovi	Vladimíru	Macurovi	v Ostra-
vě-Přívoze,	v letech	2015-2016	zhotovil	pamětní	desku	českému	
spisovateli,	fejetonistovi	a tvůrci	legendárního	Saturnina	Zdeňku	
Jirotkovi	ve	Slezské	Ostravě.	V letech	2018-2019	vybudoval	také	
Památník	sochaře	Augustina	Handzla	nazvaný	Zastavený pohyb 
umístěný	na	hrobě	umělce	ve	Slezské	Ostravě	(Handzl	je	shodou	
okolností	autorem	pamětní	desky	vytvořené	u příležitosti	Národní	
pouti	na	Hukvaldy	z Frýdku-Místku	19.	září	1948,	která	se	nachází	
při	Památníku	Leoše	Janáčka	na	Hukvaldech),	a také	je	autorem	
Pamětní	desky	k výročí	17.	 listopadu	z  roku	2019	na	budově	
Ostravské	univerzity	na	nároží	ul.	Českobratrské	a Bráfovy.

Rychaltice – Pomník k památce 1. automobilové nehody 
ve střední Evropě

V úterý	1.	května	1900	došlo	na	císařské	silnici	vedoucí	přes	
Rychaltice	k první	středoevropské	automobilové	havárii	s tragic-
kými	následky.	První	kopřivnický	automobil	NW	Präsident	byl	

zkonstruován	 před	 rokem	 1898.	 Jeho	 duchovním	 otcem	 byl	
hukvaldský	občan	Leopold	Sviták	(1856-1931),	který	v osudný	
den	vyvezl	 jeden	z vozů,	kterých	bylo	do	té	doby	vyrobeno	asi	
devět,	na	zkušební	jízdu,	údajně	do	Místku.	Spolu	s ním	jel	jeden	
z konstruktérů	a zástupce	mistra	Jan	Kuchař,	dále	pak	zámečník	
Viktor	Bayer	a kreslič	Romuald	Brauner.	Vůz	tehdy	sjížděl	ze	
strmého	kopce	(„Juřeňáku“)	velmi	rychle	a v zatáčce	k mostu	
se	převrátil.	Příčiny	nehody	dodnes	nejsou	objasněny.	Někteří	
odborníci	 se	 domnívají,	 že	 nebyly	 dost	 účinné	 brzdy,	 takže	
vůz	nestačil	včas	zpomalit.	Objevily	se	ale	také	 laické	názory,	
že	řidič	přecenil	své	schopnosti.	Vina	bývá	také	často	dávána	
i skutečnosti,	že	silnice	vyhovovala	spíše	pomalým	potahům	než	
rychlým	automobilům.	Jednou	z rozhodujících	příčin	neštěstí	
mohla	být	také	složitost	ovládání	vozu,	kdy	řidič	musel	ovládat	
spojku,	ruční	brzdu	působící	přes	diferenciál,	řadící	páku	a ještě	
seřizovat	předstih	motoru.	Auto	navíc	nemělo	volant,	ale	pouze	
řídítka	podobná	cyklistickým.	Při	jízdě	z kopce	a do	zatáčky	to	
pak	vyžadovalo	vysokou	koordinaci	technických	úkonů.

Následky	 nehody	 byly	 tragické.	Na	místě	mrtev	 byl	 Jan	
Kuchař,	údajně	narazil	hlavou	do	patníku.	Zámečník	Bayer	byl	
v rychlosti	vymrštěn	na	zorané	pole	a těžce	zraněn	a samotnému	
Svitákovi	 se	při	 pádu	do	příkopu	 zaklínila	noha	do	kola,	 ale	
protože	motor	dále	běžel	a kolo	se	stále	točilo,	nohu	mu	nakonec	
rozdrtilo.	Jediným,	kdo	vyvázl	bez	vážnějších	zranění,	byl	kreslič	
Brauner,	kterému	se	podařilo	z vozu	vyskočit.	Ten	navíc	rychle	
zareagoval,	vypnul	motor	a zaklíněnou	Svitákovu	nohu	osvobodil.	
I tak	mu	ji	ale	musel	lékař	amputovat.	V některých	pramenech	
se	uvádí,	že	byl	převezen	do	svého	domu	na	Hukvaldech	a na	
jídelním	stole	byla	téměř	bez	narkózy	následujícího	dne	prove-
dena	 tato	 operace.	 Leopoldu	Svitákovi	 tehdy	 hrozil	 soud	 za	
zabití	člověka,	k tomu	však	nedošlo	na	přímluvu	místopředsedy	
rakouského	automotoklubu,	 libereckého	průmyslníka	barona	Nový pomník v Rychalticích, fotografie z prosince 2021.

Dobová ilustrace zachycující nehodu vozu NW Präsident v roce 
1900, Technické muzeum Tatra Kopřivnice.
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von	Liebiega.	I tak	se	ale	později	projevila	Svitákova	nezlomná	
povaha,	protože	do	továrny	se	vrátil	po	roce	a zůstal	technickým	
poradcem	generálního	ředitele	automobilky.	Podnikl	také	ještě	
několik	zahraničních	studijních	cest	a horlivě	se	podílel	na	vývoji	
nových	kopřivnických	automobilů.			

Nápad	 vytvořit	 v  Rychalticích	 pomník	 na	 památku	 této	
události	vzešel	z hlavy	obecního	zastupitele	pana	Jiřího	Sedláře.	
Autorem	samotného	pomníku	je	MgA.	Jan	Šnéberger.

Pomníček,	který	byl	umístěn	v blízkosti	kamenného	kříže	
u rychaltického	mostu	přes	řeku	Ondřejnici,	je	vytvořen	ze	čtyř-
setkilogramového	 obroušeného	 a  vyleštěného	 šluknovského	
syenitu.	Svým	tvarem	má	symbolizovat	nalomený	patník.	Na	něm	
je	vytesán	stručný	památeční	nápis	připomínající	tuto	událost.	
Celý	pomník	je	pak	umístěn	na	kruhový	podklad,	který	je	tvořen	
kočičími	 hlavami	 připomínajícími	 původní	 podobu	 císařské	
silnice.	V jarních	měsících	pak	dojde	ještě	k drobným	úpravám	
terénu.	Rada	obce	schválila	předloženou	cenovou	nabídku	MgA.	
Jana	Šnébergera	ve	výši	65.340,-	Kč	ve	druhé	polovině	roku	2021.	
K slavnostnímu	odhalení	došlo	ve	středu	9. února	2022	za	přítom-
nosti	představitelů	obce,	autora	pomníku	a několika	občanů.	

Tragická nehoda nákladního automobilu 12. srpna 1936 
poblíž hostince Na Teplé

Ráda	bych	na	tomto	místě	připomněla	ještě	jednu	tragickou	
nehodu,	která	se	na	identickém	místě	stala	o 36	let	později.	Ve 	
středu	12.	srpna	1936	se	z trhu	v Novém	Jičíně	vracelo	16	trhovců	
z Místku	a okolí.	K dopravě	použili	nákladní	auto	frýdlantského	
přepravce	Aloise	Pavlisky,	které	však	při	sjíždění	rychaltického	
kopce	v místě	mezi	bývalým	hostincem	Teplá	a mostem	přes	
Ondřejnici	 najednou	 prudce	 vybočilo	 ze	 silnice,	 narazilo	 do	

stromu,	který	porazilo	a následně	se	ze	svahu	skutálelo	dolů	na	
louku,	přičemž	se	několikrát	přetočilo.	Nehodu,	která	se	stala	
okolo	21	hodiny	večerní,	jako	první	zpozoroval	voják,	který	jel	
na	motorce	z Příbora	do	Místku.	První	pomoc	poskytl	havaro-
vaným,	kromě	místních	občanů	žijících	v blízkosti	nehody	a členů	
dobrovolného	hasičského	sboru,	narychlo	přivolaný	obvodní	lékař	
z Hukvald	MUDr.	Emil	Franta.

Důsledky	nehody	byly	 tragické,	 z  počtu	16	 lidí	 zahynulo	
11 osob	(9	na	místě,	jeden	při	převozu	do	nemocnice	a jeden	pak	
v nemocnici),	dva	byli	zraněni	těžce	a tři	lehce.	Nejmladší	oběti	
bylo	šestnáct,	nejstarší	šedesát	pět	let.	Při	nehodě	zemřeli:	Julie	
Kubačáková,	Leontina	Janíková	z Frýdku,	František	Fusek	z Vidče	
u Rožnova,	Josef	Machalík	z V.	Rovné,	Josefa	Pachtová	a její	syn	
Vítězslav,	Jana	Simperová	a  její	syn	Oldřich,	Anna	Faldynová	
a její	nevlastní	dcera	Božena	a Emilie	Eliášová,	všichni	z Místku.	
Těžce	byli	zraněni	Anna	Janíková	z Frýdku	a řidič	Jan	Satinský,	
lehce	zraněni	byli	Emilie	Starůstková	a Ludvík	a Emilie	Eliášovi,	
děti	zahynulé	Emilie	Eliášové.	Místecká	městská	rada	všem	svým	
tragicky	zemřelým	spoluobčanům	vystrojila	pohřeb,	kterého	se	
zúčastnilo	velké	množství	 lidí	z blízkého	i vzdálenějšího	okolí	
a samozřejmě	i celá	místecká	městská	rada	v čele	se	starostou	
Vilémem	Šlapetou,	jenž	také	pronesl	smuteční	řeč.	Zprávu	o této	
katastrofě	otiskl	místní	Frýdecko-místecký	kraj	v sobotu	15.	srpna	
1936.

O příčinách	nehody	zpočátku	panovaly	různé	dohady,	někteří	
obviňovali	 řidiče	 Satinského,	 jiní	 autodopravce	 Pavlisku,	 že	
připustil	k přepravě	auto	ve	špatném	technickém	stavu,	další	
tvrdili,	že	auto	dostalo	smyk	a tudíž	za	to	nikdo	nemůže,	poslední	
variantou,	o které	se	diskutovalo,	bylo,	že	neštěstí	způsobilo	přetí-
žení	auta.	Celá	nehoda	měla	nakonec	soudní	dohru,	veřejné	přelí-
čení	případu	se	konalo	14.	listopadu	1936.	Obžalováni	byli	řidič	
Jan	Satinský,	majitelka	dopravní	koncese	Marie	Pavlisková	a Alois	
Pavliska,	všichni	„pro	přečin	proti	bezpečnosti	těla	nákladním	
autem	ne	 docela	 schopným	dopravy“.	 Soud	 zasedal	 nejprve	
v hostinci	Teplá	v Rychalticích	poblíž	místa,	kde	se	nehoda	stala,	

Slavnostní odhalení pomníku jeho autorem MgA. Janem 
Šnébergerem a Jiřím Sedlářem 9.2.2022, foto: Tomáš Kamín  
(www.lasska-brana.cz).

Fotografie z nehody v Rychalticích z roku 1936, která si vyžádala 
11 obětí.
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a později	pak	v Místku.	Obžalovaní	byli	obviněni	z toho,	že	k jízdě	
poskytli	auto,	které	nebylo	v dobrém	technickém	stavu,	 jak	se	
totiž	zjistilo,	mělo	vadné	brzdy	a jedno	přední	kolo	bylo	větší	než	
ostatní	kola.	Vůz	proto	nesnesl	 jízdu	za	větší	rychlosti.	Ovšem	
jako	hlavní	příčina	autohavárie	bylo	nakonec	označeno	přetížení	
auta.	Soud	udělil	dva	nepodmíněné	tresty,	Alois	Pavliska	dostal	
7	měsíců	vězení	a Jan	Satinský	5	měsíců.

Hukvaldy – Pomník k uctění památky židovských obětí 
ve II. světové válce

K  hukvaldskému	 pomníku	 obětí	 I.	 a  II.	 světové	 války	 se	
sousoším	legionáře	před	služebnou	Obecní	policie	přibyl	 ještě	
jeden	menší	pomníček,	který	má	připomenout	také	židovskou	
rodinu	okolo	obchodníka	Emanuela	Kulky,	která	byla	dne	15. září	
1942	deportována	do	Terezína.	Tato	šestičlenná	rodina	sídlila	
v domě	na	Dolním	Sklenově	čp.	4,	u křižovatky	pod	hukvaldským	
kopcem,	kde	provozovala	obchod	se	smíšeným	zbožím.

Nápad	vytvořit	pomník	židovským	obětem	vznikl	v hlavě	
dalšího	z obecních	zastupitelů	pana	Petra	Axmanna.	Autorem	
pomníčku	je	i v tomto	případě	MgA.	Jan	Šnéberger.	Podoba	tohoto	
pomníku	vychází	z formy	sousední	pamětní	desky	a podstavce	
s  oběťmi	 válek.	 Je	 vytvořena	 z  hrubozrnného	 božanovského	
pískovce.	Na	nápisové	desce	je	shora	symbolicky	umístěna	šesti-
cípá	Davidova	hvězda,	pod	ní	jsou	pak	vyjmenováni	všichni	lidé	
židovského	původu,	kteří	byli	obyvateli	obce	Hukvaldy.		Rada	obce	
schválila	předloženou	cenovou	nabídku	MgA.	Jana	Šnébergera	ve	

výši	62.775,-	Kč	ve	druhé	polovině	loňského	roku.	I tento	pomník	
byl	slavnostně	odhalen	9.	února	2022.

Podle	databáze	obětí	holocaustu	mělo	na	území	obce	Sklenov	
nahlášeno	trvalé	bydliště	celkem	7	osob	židovského	původu.	Byli	
jimi:	Emanuel	a Františka	Kulkovi,	Anna	a Edna	Sternlichtovy,	
Max	a Berta	Silbermannovi,	tito	z Dolního	Sklenova	čp.	4,	ale	
navíc	 ještě	Evžen	Herskowics	z Dolního	Sklenova	čp.	27.	Dne	
15. září	1942	odjeli	autobusem	do	Místku,	odkud	byli	všichni	
odvezeni	do	Moravské	Ostravy	a 18.	září	pak	odtud	do	židovského	
ghetta	v Terezíně.	Zde	se	jejich	cesty	rozešly.	Manželé	Kulkovi	
byli	22. října	1942	převezeni	z Terezína	do	koncentračního	tábora	
v polské	Treblince.	Ostatních	5	osob	bylo	už	měsíc	před	nimi	
22.  září	převezeno	 transportem	z Terezína	do	vyhlazovacího	
tábora	Malý	Trostinec	v Bělorusku.	Všech	sedm	těchto	našich	
občanů	v táborech	zahynulo.	Nejmladší	Erně	Sternlichtové	bylo	
pouhých	10	let.

Chtěla	bych	se	na	tomto	místě	připomenout	také	události	
transportům	 předcházející	 a  několik	 stručných	 informací	
o zmíněném	koncentračním	táboře	v Terezíně	a vyhlazovacích	
táborech	v Treblince	a Malém	Trostinci.	

Ve	druhé	polovině	roku	1941	došel	program	likvidace	evrop-
ských	Židů,	kterému	nacisté	 říkali	 „konečné	 řešení	 židovské	
otázky“,	do	své	závěrečné	fáze.	Poté	započala	jejich	masová	likvi-
dace,	nejprve	na	okupovaných	územích	tehdejšího	Sovětského	
svazu.	Provedením	tohoto	úkolu	byly	pověřeny	SS	a jim	podří-
zené	policejní	složky.	Koordinátorem	se	stal	šéf	Hlavního	úřadu	
říšské	bezpečnosti	(RSHA)	Reinhard	Heydrich,	který	k  tomu	
dne	31.	července	1941	obdržel	oficiální	pověření	od	Hermanna	
Göringa,	jako	předsedy	Ministerské	rady	pro	obranu	říše	a Hitle-
rova	zástupce.	Hitler	byl	netrpělivý	a žádal,	aby	co	nejdříve	bylo	
zbaveno	Židů	Německo,	Rakousko	a Protektorát	Čechy	a Morava.	
Dne	27.	září	1941	nastoupil	Reinhard	Heydrich	do	funkce	zastu-
pujícího	 říšského	 protektora.	 Znamenalo	 to	 i  vystupňování	

Nový pomník židovských obětí nacismu na Hukvaldech,  
fotografie z prosince 2021.

Transportní lístek Františky Kulkové z ústřední nacistické karto-
téky.
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protižidovských	opatření	a urychlení	příprav	k zahájení	nové	
fáze	tohoto	programu	na	území	Protektorátu.

Heydrich	věnoval	„konečnému	řešení“	jednu	z prvních	porad	
svého	nejužšího	štábu	dne	10.	října	1941.	Bylo	na	ní	rozhodnuto,	
že	několik	tisíc	Židů	z protektorátu	bude	deportováno	do	ghett	
v Minsku,	další	pak	budou	soustředěni	v ghettu	na	území	českých	
zemí.	Za	nejvhodnější	místo	pro	tento	účel	byl	 tehdy	označen	
Terezín.	Ten	byl	vybudován	v  letech	1780	-	1790	jako	pevnost	
střežící	severní	přístupy	do	vnitrozemí	Čech.	V roce	1782	mu	
byl	udělen	statut	města,	jehož	život	byl	těsně	spjat	s vojenskou	
posádkou.	Malá	pevnost,	tvořící	součást	terezínského	pevnost-
ního	 systému,	 sloužila	 v  dobách	habsburské	monarchie	 jako	
věznice	a trestnice	pro	vojenské	i politické	vězně.	

Rozhodnutí	štábu	pak	bylo	definitivně	potvrzeno	na	další	
poradě	 17.	 října	 1941.	 V  Terezíně,	 kde	 před	 válkou	 žilo	 asi	
3 500 civilních	obyvatel	a přibližně	stejný	počet	vojáků,	mělo	být	
najednou	umístěno	50	až	60	000	židovských	vězňů.	

Do	příprav	na	zřízení	ghetta	v Terezíně	se	musela	zapojit	
i Židovská	náboženská	obec	v Praze.	Nacisté	 v  jejích	 řadách	
záměrně	vyvolávali	iluze	o tom,	že	ghetto	bude	samosprávným	
územím,	kde	Židé	budou	moci	v klidu	žít	a pracovat	až	do	konce	
války.	Měl	tak	být	udržen	klid	mezi	budoucími	oběťmi	genocidy	
a  získán	 čas	 pro	 jejich	plánovitou	 a  postupnou	 likvidaci	 bez	
narušení	života	Protektorátu.

Dne	24.	 listopadu	1941	dorazila	do	Sudetských	kasáren	
v Terezíně	skupina	342	mladých	židovských	mužů,	příslušníků	
tzv.	komanda	výstavby.	Jejím	úkolem	bylo	připravit	další	objekty	
ve	městě	pro	příjezd	dalších	transportů,	které	začaly	do	vzni-
kajícího	ghetta	proudit	od	30.	listopadu	1941.	Lidé	zařazovaní	
do	transportů	dostávali	obsílky	a shromažďovali	se	na	určených	
místech	ve	větších	českých	městech.	Předtím	museli	odevzdat	
veškerý	majetek	 a  ponechat	 si	maximálně	 50	 kg	 zavazadel.	
V několika	dnech	byly	na	shromaždištích	vyřizovány	adminis-

trativní	záležitosti	a poté	odjížděly	transporty	do	Terezína.	Tam	
byli	jejich	příslušníci	umisťováni	na	hromadné	ubikace	v těch	
nejprimitivnějších	podmínkách.	Zpočátku	 zůstávaly	 rodiny	
pohromadě,	záhy	však	došlo	k  jejich	rozdělení	a oddělenému	
ubytování	mužů,	žen	a dětí.	To	ještě	stupňovalo	psychický	tlak	
na	vězněné.	Jen	za	první	měsíc	bylo	do	Terezína	deportováno	
7 350	Židů	z Protektorátu.	

Podle	 nacistické	 interpretace	 práva	 ztráceli	 deportovaní	
dosavadní	státní	příslušnost.	Stávali	se	pouhými	obyvateli	říše	
nacistických	koncentračních	táborů,	říše	hladu,	zimy,	utrpení	
a plynových	komor.	Do	konce	roku	1942	byla	 již	do	Terezína	
z Protektorátu	deportována	většina	židovského	obyvatelstva	-	více	
než	61	tisíc	mužů,	žen	a dětí.	V letech	1943	a 1944	jejich	osud	
sdílelo	více	než	8000	protektorátních	Židů.	Na	závěr	války	-	i přes	
zjevnost	nadcházející	porážky	-	se	nacisté	rozhodli	deportovat	do	
koncentračních	táborů	též	židovské	míšence	a Židy	žijící	ve	smíše-
ných	manželstvích,	kteří	byli	doposud	před	deportací	chráněni.	Ze	
Sudet,	připojených	po	mnichovské	dohodě	k německé	„Říši“,	bylo	
do	Terezína	v letech	1942-1945	deportováno	více	než	600	osob.	
Celkem	bylo	z českých	zemí	do	terezínského	ghetta	deportováno	
přes	74	tisíc	Židů.

První	transporty	židovského	obyvatelstva	z průmyslového	
Ostravska	na	podzim	1939	do	Niska	nad	Sanem	se	týkaly	výhradně	
mužů.	Po	zahájení	systematických	deportací	z území	protektorátu	
Čechy	a Morava	byla	hlavní	vlna	transportů	z Ostravy	vypravena	
v září	1942.	Tentokrát	již	byly	zařazeny	celé	rodiny.	Předvolaní	
se	museli	postupně	dostavit	podle	čísla	v transportu	do	Habr-
mannovy	obecné	školy	v Přívoze,	která	se	nacházela	v blízkosti	
nádraží.	Vlaky	s označením	Bh,	Bi,	Bl	a Bm	odvezly	ve	dnech	18.,	
22.,	26.	a 30.	září	1942	celkem	3	449	vězňů	do	ghetta	v Terezíně.	
Soupravy	opouštěly	ostravské	nádraží	pozdě	večer	nebo	v nočních	
hodinách.	 Jen	pár	 jednotlivců,	 jednalo	se	o  jedenáct	osob,	se	
odvážilo	do	transportů	nenastoupit,	dvě	ženy	spáchaly	v židov-
ském	starobinci	raději	sebevraždu.	Dne	30.	června	1943	přepravil	
transport	s kódem	Df	z Ostravy	72	především	starých	a nemoc-
ných	 lidí	včetně	 lékařů	z ostravského	starobince.	Ještě	v roce	
1945	byl	z Ostravy	vypraven	poslední	transport	AE	6,	v němž	
bylo	k „uzavřenému	pracovnímu	nasazení“	v terezínském	ghettu	
deportováno	53	osob	ze	smíšených	manželství.	Z toho	bylo	10 dětí	
ve	věku	3–10let.

Ze	 shromaždiště	 v  Ostravě	 bylo	 deportováno	 celkem	
3754 osob,	osvobození	se	dožilo	pouze	257.

Treblinka	 patřila	 mezi	 vyhlazovací	 tábory	 tzv.	 „Akce	
Reinhard“	(nazvané	na	památku	Reinharda	Heydricha).	Nachá-
zela	se	v severovýchodní	řídce	obydlené	části	Generálního	gouver-
nementu	na	trase	Varšava	-	Białystok,	v blízkosti	stávajícího	trest-
ního	tábora,	který	byl	založen	v roce	1941.	Práce	na	výstavbě	
tábora	začaly	na	přelomu	května	a června	1942	a již	22.	července	
téhož	roku	byl	tábor	dokončen.

Vstupní brána do koncentračního tábora v Terezíně.
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Tábor	byl	rozdělen	na	tři	části:	první	byla	vyhrazena	perso-
nálu,	který	tvořili	němečtí	a ukrajinští	pracovníci,	ale	také	židovští	
vězni,	kteří	zde	pracovali	v tesařských,	ševcovských	a kovářských	
dílnách.	Druhou	část	tvořily	prostory	pro	přijímání	a shromaž-
ďování	vězňů.	Ve	třetí	části	byl	vyhlazovací	prostor,	ve	kterém	
byly	umístěny	plynové	komory,	hromadné	hroby	a hranice	na	
kremaci	obětí.	Tato	část	byla	s přijímací	spojena	úzkou	lomenou	
uličkou,	zvanou	„roura“	-	„šlauch“,	kterou	byli	Židé	hnáni	do	
plynových	komor.

Treblinka	byla	skutečná	továrna	na	smrt	-	ihned	po	výstupu	
z vlaku	šli	lidé	do	plynové	komory.	Žádné	tetování,	žádné	baráky	
s dřevěnými	palandami,	žádné	vši,	ani	těžká	práce.	Od	začátku	
byly	v provozu	tři	plynové	komory,	které	měly	rozměry	4	x 4	metry	
a kapacitu	300	až	500	lidí	za	hodinu.	V září	1942	přibylo	dalších	
deset	komor	s 	mnohem	větší	kapacitou.	V nich	mohlo	být	během	
hodiny	usmrceno	1000	až	2000	osob.

Transportní	vlaky	přibližně	o čtyřiceti	či	padesáti	vagónech,	
v nichž	bylo	deportováno	6-7	 tisíc	 vězňů,	končily	 svou	cestu	
na	nádraží	v obci	Treblinka,	vzdálené	4	km	od	tábora.	Odtud	
byly	 po	 20	 vagónech	 posílány	 do	 tábora.	 Deportovaní	 byli	
vyhnáni	z vagónů,	muži	byli	odděleni	od	žen	a dětí	a všichni	byli	
donuceni	svléknout	se	donaha.	Potom	byli	„šlauchem“	nahnáni	
do	„umýváren“,	v nichž	během	asi	15	minut	zemřeli	na	otravu	
plynem.	Po	skončení	procedury	židovští	vězňové	vytahali	mrtvoly	
zadními	dveřmi.	Ze	začátku	se	těla	pohřbívala	do	hromadných	
jam,	později	byla	 -	podle	příkazu	Heinricha	Himmlera,	který	
tábor	navštívil	na	přelomu	února	a března	1943	 -	 spalována.	
To platilo	i pro	oběti	již	pohřbené,	proto	musely	být	hromadné	
hroby	otevřeny	a  těla	 spálena.	Ostatky	byly	 spolu	 s popelem	
naházeny	zpět	do	jam.

V přijímací	části	stála	budova,	nad	níž	visel	prapor	s červeným	
křížem	-	„Lazaret“.	Sem	byli	odváděni	lidé,	kteří	nebyli	schopni	
sami	dojít	do	„umýváren“,	ovšem	místo	ošetření	byli	ihned	zabiti.

Opuštěné	vagóny	byly	vyklizeny,	na	jejich	místo	přijelo	dalších	
dvacet	vozů	a celý	proces	se	opakoval.	Třídily	se	oděvy	a předměty,	
které	před	„koupelí“	 odložily	 oběti	 v  deportačních	barácích.	
Postupně	byli	z transportů	vybíráni	bankéři	a zlatníci,	z nichž	
bylo	sestaveno	komando	Goldjuden	-	„zlatožidé“.	Jejich	úkolem	
bylo	shromažďovat	a třídit	cennosti,	s nimiž	Němci,	Ukrajinci	
a také	místní	obyvatelstvo	živě	obchodovali.

První	transporty	přijely	do	Treblinky	z varšavského	ghetta.	
Mezi	23.	červencem	a 21.	srpnem	1942	zde	bylo	zavražděno	
254 000	Židů	z Varšavy	a 112	000	z ostatních	částí	varšavské	
oblasti.	 Z  radomské	 oblasti	 337	 000	 a  z  Lublinu	 a  okolí	
35 000 Židů.	Z území	Generálního	gouvernementu	bylo	 tedy	
v Treblince	celkem	zavražděno	738	000	Židů.

Z oblasti	Białystoku	sem	bylo	deportováno	přes	107	000	lidí,	
převážně	v období	od	listopadu	1942	do	ledna	1943.	Ze	Slovenska	

přišlo	7000	Židů,	kteří	byli	nejprve	vězněni	v polských	ghettech,	
a v Treblince	zahynuli	v létě	a na	podzim	roku	1942.	Z Terezína	
přijelo	v září	a říjnu	1942	deset	transportů	s 18	000	lidmi,	mezi	
nimi	i naši	židovští	spoluobčané,	manželé	Emanuel	a Františka	
Kulkovi.	V březnu	a dubnu	1943	bylo	do	Treblinky	deportováno	
zhruba	11	tisíc	Židů	z Makedonie	a Thrákie,	území	nově	připo-
jených	k Bulharsku.	Na	konci	března	přijelo	též	2800	Židů	ze	
Soluně.	Zahynulo	zde	také	na	2000	Romů.

Celkový	počet	zavražděných	v Treblince	se	odhaduje	na	870	000.

V letech	1959	až	1969	byl	na	místě	tábora	vybudován	památník,	
jenž	má	podobu	hřbitova.	Na	stovkách	kamenných	náhrobků	jsou	
napsána	jména	zemí	a oblastí,	odkud	oběti	pocházely.

Malý Trostinec	(bělorusky Малы Трасцянец)	byl	nacistický	
vyhlazovací	tábor	založený	v roce	1941	Němci	u stejnojmenné	
vsi	asi	12	km	jihovýchodně	od	Minsku	jako	internační	tábor	pro	
sovětské	válečné	zajatce.	Od	května	1942	začal	 fungovat	 jako	
vyhlazovací	tábor.	Byli	sem	přiváženi	Židé	z Německa,	Rakouska,	
protektorátu	Čechy	a Morava	a také	z ghetta	v Minsku	a okolí.

Památník na místě vyhlazovacího tábora v polské Treblince.

Pomník na místě vyhlazovacího tábora v běloruském Malém 
Trostinci.
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EfEktivní komunikacE a řízEní obcí PalkovicE, kozlovicE, Hukvaldy
Obec	Hukvaldy	se	společně	s obcemi	

Palkovice,	Kozlovice	a Sviadnov	zapojila	
do	 projektu	 na	 podporu	 zefektivnění	
komunikace	a digitalizace.

V rámci	projektu	bylo	pořízeno	nové	
počítačové	vybavení,	kamerový	systém	
a meteostanice.	Data	 z meteostanice	
a obraz	z kamer	snímajících	centrum	
obce,	obecní	parkoviště	a hřiště	u ZŠ	
L.	 Janáčka	 budou	 zobrazovány	 na	
webových	stránkách	obce.

Dalším	novým	 zařízením	 je	 elek-
tronická	úřední	deska.	Pro	zobrazení	
dokumentů	byly	pořízeny	2	informační	
kiosky,	 jsou	umístěny	 	Hukvaldech	na	
rohu	budovy	obecního	úřadu	a v Rych-
alticích	u hasičské	zbrojnice.

Pro	 zjednodušení	 komunikace	
s  obecním	úřadem	 spouštíme	Portál	
občana,	 do	 něhož	 se	 bude	 možné	
přihlásit	pomocí	některé	z ověřených	
metod	 –	 např.	 Bankovní	 identita,	
eObčanka.	 Po	 přihlášení	 budete	mít	
přístup	 k  přehledu	 poplatků,	 které	
platíte	obci,	historii	plateb	a které	 je	
ještě	 potřeba	 zaplatit.	 Poplatky	 také	
bude	možné	uhradit	přímo	z portálu	
pomocí	platební	brány	–	stejně	jako	jste	
zvyklí	v libovolném	e-shopu.	Dále	zde	
bude	možné	učinit	většinu	podání,	tedy	
již	 nebudete	 nutná	 osobní	 návštěva	

obecního	úřadu.	Portál	je	prozatím	
spuštěn	 v  testovacím	 režimu,	
naleznete	 jej	 na	 webové	 adrese		
portal.hukvaldy.eu.

Od	loňského	roku	je	v provozu	
aplikace	 Mobilní	 rozhlas,	 která	
umožňuje	 registrovaným	 uživa-
telům	přijímat	aktuální	 informace	
o  dění	 v  obci.	 V  současné	 době	
je	 k  odběru	 novinek	 přihlášeno	
397 občanů.	Mobilní	rozhlas	nabízí	
několik	způsobů	doručovaní	zpráv	
–	do	aplikace	 v  chytrém	 telefonu,	
na	 e-mail,	 pomocí	 SMS	 a  hlaso-
vých	zpráv.	Protože	velikost	 	SMS	
je	omezená,	doporučuji	všem,	kteří	
mají	chytrý	 telefon	s aktivovaným	
internetovým	tarifem,	zvolit	mobilní	
aplikaci	případně	e-mail.	Výhodou	je	
mimo	jiné	 i možnost	pravidelného	
zasílání	zpráv	–	např.	vždy	v pátek	
před	vývozem	popelnic	dostanete	
zprávu	o termínu	nejbližšího	svozu.

Pokud	ještě	nejste	registrovaní,	
můžete	tak	učinit	na	webové	adrese	
hukvaldy.mobilnirozhlas.cz,	 nebo	
vyplněním	 registračního	 formu-
láře,	který	je	k dispozici	na	pokladně	
OÚ,	v Informačním	centru	a Obecní	
knihovně.

Petr Domčík

V letech	1942-1943	byla	většina	obětí	zastřelena	přímo	do	
masových	hrobů	na	popravčím	místě	v lese	u Blagovčiny,	v bezpro-
střední	blízkosti	bývalého	kolchozu.

Od	října	1943	se	nacisté	v rámci	akce	1005	snažili	zastřít	stopy	
po	masových	vraždách.	Bylo	sestaveno	zvláštní	komando,	které	
mělo	za	úkol	exhumovat	masové	hroby	a pálit	mrtvoly.

Před	příchodem	Rudé	armády	v roce	1944	byli	zbývající	vězni	
tábora	zavražděni	a spáleni.	Sovětská	vojska	přijela	do	tábora	
4. července	1944.

Počet	 obětí	 tohoto	 tábora	 bývá	 uváděn	 v  rozmezí	
40 000–200 000.	Jad	Vašem	(pozn.	památník	obětí	holocaustu	

v Izraeli)	na	svých	stránkách	uvádí	počet	65	000.	V Malém	Tros-
tinci	přišlo	o život	ostatních	pět	našich	spoluobčanů	-	Anna	a Edna	
Sternlichtovy,	Max	a Berta	Silbermannovi	a Evžen	Herskowics.

Informace	o koncentračních	 táborech	byly	převzaty	z webových	
stránek	Židovského	muzea	v Praze	a databáze	holocaust.cz	Tato	databáze	
obsahuje	 jména	a osudy	Židů	deportovaných	z českých	zemí	a vězňů	
terezínského	ghetta	z dalších	evropských	zemí.	Během	druhé	světové	
války	bylo	zavražděno	téměř	80	tisíc	Židů	z území	dnešní	České	repub-
liky.	Většina	z nich	byla	deportována	do	terezínského	ghetta	a odtud	do	
vyhlazovacích	táborů.	

Mgr. Michaela Hrčková
kronikářka obce Hukvaldy
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Historie
Kdo byl Jindřich dohnal?  

Malá odbočKa K obecníMu Kalendáři na roK 2022
Mnozí	z občanů	si	během	prosince	

loňského	roku	a  ledna	toho	 letošního	
vyzvedli	na	obecním	úřadě	na	Hukval-
dech	 stolní	 kalendář	 na	 rok	 2022,	
který	obec	vydává	již	po	několik	let	ve	
spolupráci	s tiskárnou	Kleinwächter	ve	
Frýdku-Místku	a každá	z domácností	
dostává	jeden	výtisk	zdarma.	

V  minulých	 letech	 sklidily	 velký	
úspěch	kalendáře	s historickými	foto-
grafiemi,	proto	se	obec	pro	 tento	rok	
rozhodla	vytvořit	kalendář	z fotografií	
řídícího	učitele	Jindřicha	Dohnala	ve	
spolupráci	s  jeho	pravnukem	Karlem	
Dohnalem	 a  praprazetěm	 Markem	
Švestkou,	 které	 zachycují	 podobu	
a život	naší	vsi	před	více	než	sto	 lety.	
Tato	 pozoruhodná	 sbírka	 vznikala	
zřejmě	po	celý	život	svého	autora	a dnes	
představuje	unikátní	soubor	dochovaný	
na	skleněných	deskách	a papíru.	Jeho	dědicové	jej	také	nechali	
zdigitalizovat	a díky	tomu	dnes	snímky	můžeme	obdivovat	i my.	

Některé	z fotografií	mohou	čtenáři	znát	
i  z publikace	Hukvaldy Leoše Janáčka 
na dobových fotografiích 1890-1928,	
která	 vyšla	 v  roce	 2006	 a  byla	 téhož	
roku	slavnostně	pokřtěna	v Památníku	
Leoše	Janáčka.

Ráda	bych	v  tomto	článku	připo-
mněla,	kým	Jindřich	Dohnal	byl	a  jak	
se	kromě	zachování	obrazů	z historie	
obce	ve	svých	fotografiích	dále	zasloužil	
o její	rozvoj.	

Jindřich Dohnal (*21. července 
1868 – †22. července 1939), učitel, 
vlastivědný a  osvětový pracovník, 
významný funkcionář moravského 
hasičstva, spisovatel 

Narodil	se	ve	Zborovicích	u Kromě-
říže	do	rodiny	místního	učitele.	Vystu-

doval	 Učitelský	 ústav	 v  prostorách	 piaristického	 kláštera	
v Příboře.	Po	maturitě	se	jeho	prvním	působištěm	staly	právě	
Hukvaldy,	 kde	 nastoupil	 v  roce	 1889.	 Zde	 se	 v  roce	 1892	
oženil	se	sestrou	Leoše	Janáčka	Josefou	(1842-1931).	Po	dvou	
letech	odešel	učit	do	Hrabové	u Ostravy,	kde	působil	v  letech	
1891 - 1894	a poté	do	sousední	Hrabůvky,	v roce	1901	se	ale	opět	
vrátil	na	Hukvaldy	již	jako	řídící	školy	a ve	funkci	zůstal	až	do	
odchodu	do	penze	roku	1929.	V roce	1919	se	s manželkou	Josefou	
rozvedl	a oženil	se	s Josefou	Červenkovou	(1889-1968).	Dohnal	
byl	místopředsedou	a posléze	starostou	místního	hasičského	
sboru	Hukvaldy,	který	přivedl	k nemalému	rozkvětu.	Mimo	
své	bydliště	aktivně	pracoval	i v rámci	moravského	hasičstva.	
Byl	členem	představenstva	Hasičské	pojišťovny	v Brně.	Jako	
župní	vzdělavatel	působil	v zemských	i župních	školách	v Kyjově,	
Litovli,	Prostějově	a Olomouci.	Dočetla	jsem	se	také	například	
o tom,	že	v této	funkci	hovořil	u slavnostních	odhalení	nových	
požárních	zbrojnic	v 	Hrabové	a v nedalekých	Metylovicích.

Byl	 také	 předsedou	 Čtenářsko-pěveckého	 spolku	 zalo-
ženého	Jiřím	Janáčkem.	Za	Dohnalova	vedení	bylo	sehráno	
mnoho	divadelních	představení,	 uspořádáno	mnoho	plesů,	
společenských	 besed,	 zábav	 a  turistických	 výletů.	 Založil	
také	Haléřový	spolek	pro	podporu	chudé	školní	mládeže.	Byl	
zakladatelem	Vodního	družstva,	stál	u vzniku	hukvaldského	
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Sokola,	jehož	byl	také	předsedou	v letech	1919-1926,	pracoval	
v  Občanské	 záložně,	 byl	 členem	 obecního	 zastupitelstva	
a zástupcem	starosty.	

Jako	vlastivědný	pracovník	publikoval	články	z regionální	
historie,	sbíral	historické	a etnografické	památky	a zabýval	se	
archeologií.	 Jím	shromážděné	vykopávky	a další	nálezy	 jsou	
dnes	uloženy	ve	sbírkách	Muzea	Beskyd	ve	Frýdku-Místku.	
Zpracoval	 také	historii	hukvaldského	hradu.	Sbíral	krajové	
pověsti	a psal	vlastivědné	články,	které	vycházely	v krajských	
časopisech.	Napsal	dvě	divadelní	hry:	Ondráš a Juráš a Červený 
kohout,	které	vycházejí	z hasičského	života.	

Jindřich	Dohnal	zemřel	21.	června	1939	na	Hukvaldech,	
kde	je	pochován.

Také	bych	na	tomto	místě	ráda	reagovala	na	některé	ohlasy	
ke	kalendáři,	které	 jsem	si	přečetla	v diskusi	na	sociální	síti	
Facebook.	Například	že	jsou	fotografie	nekvalitní,	nejdou	na	
nich	poznat	 lidé	a že	některé	snímky	z výběru	 jsou	v kalen-
dáři	umístěny	nelogicky.	Kritika	 je	 skvělá,	protože	pomáhá	
vidět	danou	věc	jinýma	očima,	díky	ní	se	dá	napříště	vyvarovat	
chybám	a dané	dílo	 zase	posunout	 jiným	směrem.	 Jestli	 se	
letošní	kalendář	povedl	 či	nepovedl,	musíte	posoudit	 sami.	
Z vlastní	zkušenosti	ale	vím,	kolik	práce	dá	něco	podobného	
vytvořit.	Třeba	se	to	na	první	pohled	nezdá,	ale	jen	samotný	
výběr	zhruba	60	fotografií	a jejich	seřazení	zabere	obrovskou	
spoustu	času	a energie,	a to	nemluvím	o ostatních	pracích	jako	je	
tvorba	popisků	či	uspořádání	a sestavení	důležitých	informací,	
které	mají	občané	na	jednom	místě	(zjistit	od	pořadatelů,	kdy	
mají	v plánu	konat	sportovní	a kulturní	akce,	svozy	popelnic,	
důležitá	data	plateb	poplatků,	 telefonní	čísla,	otevírací	doby	
atd.).	Za	mě	osobně	 je	kalendář	velmi	povedený	a  fotografie	
jsou	skvostné.

Putování	 všestranně	 činorodého	 Jindřicha	 Dohnala	 je	
doloženo	na	 stovkách	záběrů	nejen	naší	obce.	Dochoval	 se	
dokonce	 i přístroj,	kterým	Dohnal	po	celé	 roky	 fotografoval	
malé	i velké	události.	V kalendáři	je	hlavně	zachycen	duch	doby,	
život	za	rakousko-uherského	císařství,	za	první	světové	války	
i éra	prvorepubliková.	Některé	fotografie	jsou	starší	sto	čtyři-
ceti	 let,	a byť	 jsou	na	svou	dobu	 technicky	 téměř	dokonalé,	
nemohou	se	vyrovnat	dnešním	digitálním	technologiím	a tím	
pádem	mohou	být	na	některých	místech	neostré,	tváře	a detaily	
rozmazané.	Jak	jsem	psala	výše,	negativy	se	dochovaly	na	skle-
něných	destičkách	a papíru,	zdigitalizovány	byly	před	několika	
lety.	Jejich	hodnota	ale	spočívá	v bohatství	výjevů	z prostého	
života	hukvaldských	obyvatel,	které	se	staly	před	více	než	sto	
lety,	o kterých	se	dnes	nemusíme	dočítat	ani	v historických	
pramenech.	Mnoho	 z  tváří	 na	 snímcích	 se	 nepodaří	 určit,	
a pokud	ano,	vyžadovalo	by	to	i několikaletý	výzkum,	který	by	
s největší	pravděpodobností	odhalil	možná	jen	čtvrtinu	jmen.	

Pamětníků	je	dnes	již	velmi	málo	a jiných	dochovaných	foto-
grafií	z této	doby,	jakožto	srovnávacího	materiálu,	bohužel	také.	
I proto	jsou	tyto	snímky	tak	vzácné.	Ve	stručných	popiscích	je	
kladen	důraz	na	celkový	výjev	a ne	na	konkrétní	osoby.	Dohnal	
ve	svých	obrazech	zachytil	 rodinné	sešlosti,	 svatby,	pohřby,	
veřejné	oslavy,	hasičské	slavnosti	a sokolská	cvičení,	kulturní	
život	v obci	v podobě	účinkujících	v divadelních	představeních,	
členů	hukvaldského	hasičstva,	Čtenářsko-pěveckého	spolku,	
Mičaníkovy	chlapecké	kapely,	můžete	na	nich	také	vidět,	 jak	
vypadal	život	obyčejných	lidí,	který	se	tolik	liší	od	toho	našeho	
současného.	Některá	Dohnalem	zachycená	místa	 již	dávno	
neexistují	nebo	byla	výrazně	přestavěna.	My	zde	máme	jedi-
nečnou	možnost	vrátit	se	zpět	v čase	a tyto	stavby	si	připome-
nout.	Můžeme	zmínit	například	hukvaldský	pivovar,	ze	kterého	
se	dováželo	pivo	až	na	císařský	dvůr	do	Vídně,	severovýchodní	
fasádu	arcibiskupského	zámku	s krásným	litinovým	balkónem.	
Můžeme	srovnat,	jak	původně	vypadal	dům,	který	v roce	1921	
od	své	švagrové	Máši	koupil	Leoš	Janáček	a celý	jej	přestavěl,	
také	podoba	Janáčkovy	rodné	školy	se	výrazně	změnila.	Srov-
nejme	dnešní	Hotel	Hukvaldy	a původní	hostinec	U Gobrů,	
dnešní	hřebčín	v oboře,	kde	se	chovalo	nejstarší	české	plemeno	
starokladrubského	vraníka,	hostinec	U Uhlářů	(dnešní	bývalá	
restaurace	Leoše	Janáčka	nebo	chcete-li	„U Červenky“).	Jak	
se	 změnila	podoba	hukvaldského	Podzámčí,	 a  nebo	 jen	 to,	
jak	vypadaly	původní	hasičské	stříkačky	tažené	koňmi	oproti	
dnešní	moderní	technice?	Vzácné	jsou	také	snímky	vojáků,	kteří	
po	pořízení	fotografie	odcházeli	bojovat	na	frontu	do	1.	světové	
války	nebo	pobývali	v  lazaretu,	který	byl	v  té	době	umístěn	
v zámku.	Můžeme	porovnat	i to,	jak	se	tehdy	lidé	oblékali,	jaké	
nosili	účesy,	ozdoby,	atd.	Můžeme	se	zamyslet	 i nad	tehdejší	
vzájemnou	pospolitostí,	udržováním	zvyků	a tradic	nebo	i nad	
tím,	v jakém	dnes	žijeme	luxusu	oproti	dobám	minulým,	což	je	
třeba	vidět	u školních	fotografií,	kde	má	mnoho	dětí	bosé	nohy	
a na	sobě	to	nejlepší	oblečení,	které	si	jejich	rodiče	tehdy	mohli	
dovolit.	Osobně	si	více	všímám	takovýchto	detailů	než	 tváří	
samotných.	I naše	tváře	budou	za	řadu	generací	zapomenuty.	
Jindřich	Dohnal	byl	velmi	aktivním	činovníkem	hasičského	
sboru,	proto	bylo	do	kalendáře	umístěno	 i několik	 fotografií	
zachycujících	právě	hasičskou	komunitu	v rámci	kraje.

Na	snímcích	Jindřicha	Dohnala	můžete	vzácně	vidět,	jak	
se	kdysi	žilo	přímo	v naší	obci	i jinde	v regionu.	Pro	mě	osobně	
mají	snímky	mimořádný	význam	a jsem	ráda,	že	se	do	kalen-
dáře	dostaly.	Vyzdvihuji	také	jeho	moc	hezkou	a jednoduchou	
grafickou	 podobu.	 Tvůrci	 dalšího	 vydání	 kalendáře	 na	 rok	
následující	budou	určitě	rádi	za	jakoukoliv	pomoc,	spolupráci,	
nápady	na	námět	i případné	připomínky.	Věřím,	že	i ten	příští	
bude	moc	hezký.

Mgr. Michaela Hrčková
kronikářka obce Hukvaldy
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Informační centrum
Rodný dům Leoše Janáčka, 

 infoRmační centRum HukvaLdy a expozice zemĚ HRadů
V  letošním	 roce	 rodný	 dům	Leoše	

Janáčka,	 tedy	 i  informační	 centrum	
Hukvaldy	a expozici	ZEMĚ	HRADŮ	
čeká	 spousta	 změn.	 Již	 od	 listopadu	
by	měla	probíhat	rekonstrukce	přízemí	

budovy,	kterou	bude	podle	svých	plánů	
realizovat	Nadace	LJ	Brno.	Ta	má	na	celé	

přízemí	dispoziční	právo	(věcné	břemeno).	Asi	za	
největší	zásah	lze	považovat	vybudování	vstupu	z průčelí	domu.	Je	
to	sice	pochopitelná	změna	vzhledem	k bezpečnosti	návštěvníků,	
ale	výrazně	to	změní	vzhled	této	historické	budovy.	Jak	dlouho	
bude	přestavba	trvat,	prozatím	nikdo	nedokáže	říct.	Vzhledem	
k rozsahu	působnosti	turistického	informačního	centra	i pro	naše	
občany	(Zásilkovna,	kopírování,	prodej	 lístků	sítě	Colosseum	
Ticket)	pevně	věříme,	 že	 se	po	dobu	 rekonstrukce	 	naleznou	
vhodné	náhradní	prostory	pro	jeho	fungování,	a že	alespoň	práce	
na	místnosti	TIC	nebudou	trvat	déle	než	2	měsíce.	Doufáme	i ve	
vstřícnost	a zájem	obce,	aby	se	tato	situace	vyřešila	ke	spokoje-
nosti	všech.

Obě	galerie	v rodném	domě	LJ	již	bohužel	nebudou	po	rekon-
strukci	domu	plnit	svůj	současný	účel.	Galerie	umožňovaly	vysta-
vovat	nejen	místním	umělcům,	ale	také	umělcům	začínajícím,	
pro	které	byly	výstavy	v rodném	domě	LJ	mnohdy	odrazovým	
můstkem	pro	jejich	další	kariéru	či	osobní	rozvoj.	Rádi	bychom	
Vás	tedy	pozvali	na	poslední	výstavy,	které	zde	ještě	proběhnou:

Velká galerie
05.03.-14.05.2022		 Martin	Legerski	/	Na	konci	světla	/výstava 

obrazů/
15.05.-31.08.2022		 Ivo	Ševčík	– výstava obrazů
01.09.-31.10.	2022		 Lenka	Hrdá	–	výstava obrazů

Malá galerie
02.03.-	31.05.2022		 Lenka	Rožnovská	–	Bujnošková	 	/	Barvy	

srdce	/výstava obrazů/
01.06.	-31.08.2022		 Stanislava	Slováková	–	výstava fotografií
01.09.–31.10.2022		 Petra	 Oringle	 Řehová	 –	 výstava obrazů 

a ostatní autorské tvorby

Na	jaře	letošního	roku	nás	čeká	také	rozšíření	expozice	ZEMĚ	
HRADŮ	o novou	místnost.	Zde	chceme	návštěvníkům	prezen-
tovat	další	modely	hradů	a zámků.	Z Muzea	Novojičínska	nám	
zapůjčí	mnohé	zajímavé	nálezy	z hradu	Hukvaldy	a  jeho	okolí.	
Na	vstupní	chodbičce	v patře	bude	umístěna	vitrína	věnující	se	
bývalému	hukvaldskému	pivovaru.	I zde	se	nám	podařilo	sehnat	
zajímavé	exponáty.	Prostor	kolem	schodiště	nově	obohatí		histo-
rické	fotografie	vztahující	se	k osobnosti	Leoše	Janáčka.

Mnohé	exponáty	jsou	darované	a svou	připomínkou	minulosti	
mají	pro	nás	nesmírnou	cenu.	Jsme	moc	vděční	za	to,	že	i v dnešní	
době	zaměřené	na	peníze	se	najdou	lidé,	kteří	dělají	věci	z lásky	
za	slova	díků.

Jaroslava Matušíková-Bitterová a Jaroslava Mižíková, TIC Hukvaldy
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Základní škola
DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY 

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků 
ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost reali-
zace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Základní	škola	a Mateřská	škola	Leoše	Janáčka	Hukvaldy	
se	do	programu	zapojila.	Na	dobu	od	ledna	do	srpna	2022	jsme	
získali	na	doučování	žáků	dotaci	ve	výši	64	025	Kč.	

„Cílem	programu	 je	 zajistit	 přednostní	 doučování	 dětem	
(žákům),	kterým	hrozí	školní	neúspěch	či	v extrémním	případě	
vypadnutí	ze	vzdělávání.	Došlo	u nich	také	k vážnému	zhoršení	
výsledků	vzdělávání.	Sledován	je	nejen	prospěch,	ale	také	základní	
přehled	 v  tématech	 a  schopnost	 navázat	 na	 další	 očekávané	
znalosti“.

S pomocí	daných	kritérií	ředitelka	školy	spolu	s učiteli	identi-
fikuje	žáky,	pro	které	je	program	primárně	určen	–	jsou	ohroženi	
školním	neúspěchem	zejména	v důsledku	koronakrize	(např.	se	
jim	nedostávalo	dostatečné	podpory	v rodině,	měli	špatné	mate-

riální	zázemí	pro	účast	na	výuce	nebo	mají	speciální	vzdělávací	
potřeby,	které	nemohly	být	naplňovány).	Kritéria	zaostřují	na	
žáky,	kterým	je	vhodné	dlouhodoběji	věnovat	zvýšenou	pozornost	
a podporovat	je	při	dosahování	úspěchů	ve	škole.	

Pro	 zařazení	 žáka	 či	 žákyně	 do	 programu	 doučování	 je	
určující,	zda	naplňuje	jedno	nebo	více	z uvedených	kritérií“.

Do	doučování	se	zapojilo	13	učitelů,	kteří	se	věnují	žákům	nad	
rámec	svých	pracovních	povinností.	Každý	učitel	ví,	jaké	učivo	
žák	potřebuje	procvičit	nebo	vysvětlit.	Učitelé	vyučují	buď	jako	
jednotlivé	hodiny	pravidelně,	v blocích	skupinového	doučování,	
realizují	doučování	 individuálně	pro	 jednoho	žáka	nebo	mají	
nárazově	jednorázové	skupinové	či	individuální	doučování.	

Ve	školním	roce	2021/2022	–	období	září	–	prosinec	2021	
jsme	se	také	zapojili	do	projektu	doučování,	které	bylo	realizo-
váno	v rámci	Národního	plánu	doučování	Ministerstva	školství	
mládeže	a tělovýchovy.	Učitelé	odučili	nad	rámec	svých	pracov-
ních	povinností	164	vyučovacích	hodin.	Oba	projekty	jsou	pro	
žáky	velkým	přínosem.	

Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy

Hukvaldští žáci ocenili exkurzi na Soš líSkovecká
Žáci	8.	a 9.	ročníku	ZŠ	a MŠ	L.	Janáčka	si	užili	workshopy	na	

SOŠ	Lískovecká.	V lednu	(20.	1.	2022)	se	v rámci	tří	bloků	mohli	
podílet	na	tvorbě	modelů	pro	3D	tisk	a CNC	obrábění.	Velmi	je	
zaujala	i učebna	virtuální	reality,	kde	se	seznámili	s 3D	technologií	
a holografickým	obrazem,	jejich	úkolem	např.	bylo	samostatně	
se	dostat	z určeného	místa	na	svou	adresu.	Třetí	blok	jim	přiblížil	
problematiku	logistiky	v rámci	cestování	po	Evropě	a dopravní	
praxi.		Celkově	akci	hodnotím	kladně,	stejně	tak	žáci.	

Marcela Jašková 
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Lyžařský kurz na Horní Bečvě se vydařiL
Po	covidové	pauze	mohlo	30	našich	žáků	opět	absolvovat	lyžařský	kurz.	Počasí	nám	od	7.	do	11.	února	přálo,	po	fyzické	námaze	

na	svahu	nám	také	vždy	pořádně	vyhládlo,	jídlo	bylo	skvělé.	Správná	parta	23	dívek	a 7	chlapců	se	postarala	o večerní	zábavu,	žáci	
organizovali	zajímavé	soutěže,	poslední	den	si	užili	závody.	Úrazy	se	našim	nadšeným	sportovcům	naštěstí	vyhnuly.	Všichni	jsme	si	
společně	strávený	čas	užili.	Děkujeme.

Marcela Jašková a Vanda Filková
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Univerzita třetího věkU a Leonardo da vinci
Jak	 již	bylo	avízováno	na	obecních	vývěs-

kách	a webu	knihovny,	pro	 letní	semestr	 jsme	
si	vybrali	ke	studiu	kurz	s názvem:	Leonardo	
Da	Vinci	(1452-1519):	renesanční	uomo	univer-
sale.	V rámci	tohoto	semestru	jsme	se	vypravili	
také	na	exkurzi	do	hukvaldského	infocentra,	kde	touto	dobou	
probíhala	výstava	Odlesky	starých	mistrů	od	Josefa	Gazdy.	Josef	
Gazda	je	porubský	farář	a velmi	nadaný	malíř,	který	dlouhodobě	
studuje	a napodobuje	náročnou	techniku	starých	malířských	
mistrů.	Díky	jemu	jsme	mohli	vidět	kopii	Mony	Lisy	z bezpro-
střední	blízkosti,	aniž	bychom	opustili	katastr	obce.	

Infocentrum	již	delší	dobu	nabízí	také	velmi	
poutavou	 a  zajímavě	 pojatou	 expozici	 Země	
hradů.	Při	pohledu	na	zmenšené	modely	a jejich	
neuvěřitelnou	propracovanost	člověk	žasne	nad	
tím,	co	šikovné	lidské	ruce	a dostatek	trpělivosti	

dovedou	 vytvořit.	Motivovalo	 nás	 to	 k  plánování	 návštěv	 na	
dalších	zámcích	a hradech	v okolí.	Závěrem	jsme	poseděli	nad	
dobrou	kávou	a plánovali	další	aktivity.	V letošním	semestru	se	
totiž	chystáme	i poprvé	na	„školní“	výlet,	o němž	si	budete	moci	
přečíst	reportáž	v příštím	čísle	občasníku.	

Obecní knihOvna infOrmuje
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V loňském	roce	jsme	využili	jarní	uzávěru	knihoven	k tomu,	
abychom	pro	vás	připravili	modernější	a příjemnější	prostředí	
s  využitím	 dotace	 obce	 a  především	 dotace	MAS	Pobeskydí,	
jak	již	bylo	uvedeno	i v minulých	číslech	občasníku.	I přes	tuto	
jarní	 uzavírku	 knihovny	 nám	 v meziročním	 srovnání	 čtenáři	
přibyli	a zůstali	jsme	i na	stejné	úrovni	v počtu	vypůjčených	knih	
a konaných	akcí.	

Do	knihovního	fondu	jsme	pořídili	617	knih,	z nichž	velkou	část	
tvoří	darované	knihy.	Děkujeme	na	tomto	místě	všem	dárcům,	kteří	
se	na	nás	v průběhu	roku	obraceli	a přinášeli	nám	knihy	i časopisy.	
Zejména	děkujeme	těm,	kteří	darovali	knihy	nové	či	zánovní.

Současně	jsme	opět	získali	knihy	zdarma	z projektu	Česká	
knihovna.	V loňském	roce	se	jednalo	o knihy	v hodnotě	11356	Kč.	
Tento	projekt	podporuje	a především	usnadňuje	cestu	méně	propa-
govaných	českých	knih	do	knihoven.	Za	zmínku	také	stojí,	že	se	
jednalo	o 54	knih	a z toho	35	bylo	dětských.	

Chcete	darovat	knihy?	Jak	sami	můžete	zhodnotit,	které	knihy	
by	ještě	v knihovně	mohly	najít	využití?

Knihy,	které	zařazujeme	do	knihovního	fondu,	musí	být	především:	

•	 čisté	(nepopsané,	nepočmárané,	viditelně	neponičené)

•	 aktuální	(knihy	staré	max.	3	-	5	let	–	v opačném	případě	se	
musí	jednat	o natolik	výrazného	autora,	že	zařadíme	i starší	
knihu)

•	 u časopisů	max.	1	ročník	zpět	(starší	časopisy	postupně	putují	
do	knihobudek)

Pokud	máte	knihy	starší,	můžete	je	po	domluvě	darovat	také,	
ale	využít	můžete	rovněž	i knihobudky	v obci.	

Poděkování

Děkujeme	Spolku	nezávislých	vesnických	žen	a  jejich	akci	
Jarmarku	pro	dobrou	věc,	za	finanční	dar	3000,-	Kč,	který	byl	
knihovně	poskytnut	na	nákup	nových	knih.	Velice	si	toho	vážíme.	

Markéta Kološová, knihovnice

Loňský rok ve statistikách

PROMÍTáNÍ v KNiHOvNě
Nově	 jsme	 se	 zapojili	 s  knihovnou	 do	

projektu	promitejity.cz,	což	je	projekt,	který	
umožňuje	pořádat	legální	filmová	setkání	nad	
dokumentárními	snímky	s tematikou	ekologie	
či	lidských	práv	a dění	ve	světě.	

První	 promítání	 bylo	 naplánováno	 na	
21.3.2022	v 17:00	v knihovně	a další	budou	
následovat	alespoň	jednou	za	měsíc.	
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Rychaltičtí včelaři v jubilejním Roce
Rok	2021	byl	pro	rychaltické	včelaře	výjimečný,	 jelikož	si	

připomínali	 devadesát	 let	 od	 založení	 Včelařského	 spolku.	
Tomu	byl	přizpůsoben	i plán	činnosti.	Koronavirová	pandemie	
vedla	výbor	k rozhodnutí	uskutečnit	výroční	členskou	schůzi	
v měsíci	lednu	po	internetu	a díky	zodpovědnému	přístupu	všech	
členů	proběhla	úspěšně.	V sobotu	8.	května	následoval	pietní	
akt	u hrobky	zakladatele	spolku	př.	Čeňka	Rokose	na	rychal-
tickém	hřbitově	za	účasti	starosty	obce,	členů	rodiny	a výboru	ZO	
ČSV.		Třetí	aktivita	se	konala	v neděli	10.	10.	2021	v restauraci	
U Richarda.	Předseda	př.	Martin	Piskoř	přednesl	průřezovou	
zprávu	výboru	o činnosti	spolku	od	jeho	založení,	 jednatel	př.	
Petr	Bujnoch	informoval	o činnosti	v roce	2021	a za	fryčovickou	
organizaci	pozdravil	schůzi	 její	předseda	př.	Miroslav	Bednář.	
Promítnuta	 byla	 fotogalerie	 z  historie	 spolku.	 Na	 závěr	 byl	
podáván	slavnostní	oběd	pro	šestnáct,	v rámci	možností	spoko-
jených	účastníků,	neboť	v sále	probíhaly	souběžně	ještě	další	dvě	
soukromé	akce.	

Ze	 statistického	 pohledu	 patřil	 uplynulý	 rok	 ke	 slabším,	
jelikož	bylo	vytočeno	jen	2004	kg	medu	(-367).	Nižší	medný	výnos	
byl	ovlivněn	jak	menší	plochou	osázené	řepky,	tak	výpadkem	lípy.	
Počet	členů	zůstal	nezměněn	21,	stejně	jako	počet	včelstev	200.	
Je	třeba	dodat,	že	zejména	v okrajových	částech	obce	zazimovalo	
13 včelařů	z jiných	organizací	dalších	100	včelstev.	Obci	Hukvaldy	
patří	upřímný	dík	za	příspěvek	5000	Kč	a dobrou	spolupráci.	

Radostnou	 zprávou	 je	 i  to,	 že	 jak	 katastr	 Rychaltice	 tak	
i Sklenov	byly	vyňaty	z ochranného	pásma	moru	včelího	plodu	
a lze	si	jen	přát,	aby	to	tak	vydrželo.	

Okolo	Hromnic	podle	pranostik	bývá	krátké	oteplení,	což	by	
včelám	jistě	prospělo.	Na	to,	jak	vyjde	včelařská	ruleta	v roce	2022,	
si	budeme	muset	ještě	počkat.	Jak	říká	klasik,	nikdy	nebylo	tak	zle,	
aby	nemohlo	být	hůř	a nikdy	nebylo	tak	dobře,	aby	nemohlo	být	líp.	

včelaři

Petr Bujnoch, jednatel ZO ČSV Rychaltice, Foto Stanislav Gelnar.
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Mladší žáci
Před	několika	roky	jsme	spolu	s Markem	

Mlčochem	převzali	starší	přípravku	fotba-
listů.	Po	prvním	roce	seznamování	se	jak	
s hráči	a hráčkami	tak	se	způsobem	vedení	
tréninku	mládeže	a vůbec	s práci	s dětmi,	
se	nám	do	cesty	postavil	 covid.	 I přesto	
jsme	se	snažili	trénovat,	jak	to	šlo,	někdy	
i za	účasti	pouze	dvou	hráčů,	ale	trénovali	
jsme.	Bohužel	veškeré	zápasy	byly	prak-
ticky	zrušeny,	což	nepřispělo	k motivaci	
hráčů.	 Jenom	 trénovat	 a  nehrát	 zápasy	
nebaví	nikoho.	Proto	jsme	se	velice	obávali,	
jestli	 po	 skončení	 covidových	 opatření	
vůbec	budeme	schopni	poskládat	nějaký	
tým,	nyní	již	mladších	žáků.		Mimo	covid	
nás	totiž	ještě	ovlivnila	rekonstrukce	hrací	
plochy	na	našem	hřišti,	a tak	jsme	museli,	
uchýlit	do	azylu	na	školní	hřiště,	za	což	jsme	
byli	velice	vděční,	ale	 trávník	 je	 trávník.	
Černý	scénář	se	nenaplnil.	Před	sezonou	
2021/2022	jsme	z obavy	z nedostatku	hráčů	
sloučili	starší	přípravku	od	Jirky	Matuly	
s našimi	hráči	mladších	žáků	a přihlásili	
se	do	okresního	přeboru	mladších	žáků.	
A  začali	 přípravu	 na	 sezónu.	 Stalo	 se	
něco	nečekaného.	Přesto,	že	někteří	hráči	
a hráčky	se	nám	již	do	mužstva	nevrátili,	
objevily	se	nové	tváře	a zároveň	se	vrátili	
někteří	hráči,	kteří	s fotbalem	skončili	ve	
starší	 přípravce.	 Najednou	 nás	 bylo	 na	
novém	 hřišti	 plno.	 	 Přišel	 první	 zápas,	
na	nějž	se	dostavilo	22	hráčů.		Zápasy	se	
hrají	7+1.	Ani	tolik	dresů	jsme	neměli.	Ale	
zahráli	si	všichni.	Dresy	jsme	zkombino-

vali	s další	sadou	a hráli	jak	v hokeji	na	tři	
sedmičky.	Výsledek	nebyl	podstatný,	hlavně	
že	si	konečně	mohli	všichni	zahrát	oprav-
dový	zápas.	 	Samozřejmě,	že	další	zápasy	
už	 z  různých	důvodů	 (nemoci,	dovolené,	
ostatní	zájmy)	neměly	tak	velkou	účast,	ale	
vždy	jsme	měli	dvě	sedmičky	a většinou	ještě	
dva	náhradníky.	Tréninková	účast	byla	také	
pořád	vysoká.	Pak	přišly	 i první	úspěchy.	
Mezi	ně	určitě	patří	vítězství	nad	v té	době	
vedoucím	mužstvem	soutěže,	Frýdlantem	
5:4.	 A,	 že	 se	 náš	 tým	 opravdu	 zlepšuje,	
svědčí	zisk	prvního	poháru	za	třetí	místo	
v turnaji	SMOPO	v Brušperku.	Taky	velice	
dobré	výsledky	v zimní	lize	hrané	v halách	
systémem	4+1,	kdy	s 42	 týmu	náš	A  tým	
obsadil	13.	místo	po	základní	části	a B tým	
29.	místo.	Nyní	ještě	odehrajeme	finálová	
kola	o celkové	umístění.	Všichni	už	se	těšíme	
na	návrat	na	fotbalové	hřiště.	

Na	závěr	bych	chtěl	poděkovat	všem	
rodičům	 našich	 hráčů,	 všem	 ostatním	
členům	 rodiny	 a  ostatním	 fanouškům	
mládežnického	fotbalu	za	podporu,	a přede-
vším	velkou	účast	na	našich	zápasech.	Vždyť	
která	jiná	organizace	na	Hukvaldech,	mimo	
školy,	se	může	pochlubit,	že	má	dohromady	
v starší	přípravce,	mladších	žácích,	starších	
žácích	a dorostu	cca	60	členů,	o které	se	
stará	a zajišťuje	jim	radost	ze	sportu.	Takže	
sportu	zdar	a fotbalu	zvláště.			

Trenér mladších žáků 
a člen vedení Petr Žáček.

Fotbal
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turisti

Rok	se	sešel	s rokem	a opět	je	tu	čas	na	podzimní	cyklozájezd	
s KČT	Hukvaldy.	Tentokrát	padl	los	na	krásnou	přírodu	Bílých	
Karpat	s vrcholy	Velký	Lopeník	(911	m n.m.)	a Velká	Javořina	
(970 m n.m.).	Tato	lokalita	není	pro	nás	nikterak	daleko,	a tak	
jsme	si	mohli	dovolit	netradiční	odjezd	až	8	hodin	ráno.	

Autobusem	jsme	zamířili	do	Luhačovic,	kde	byl	start	cyklo-
trasy	prvního	dne	směr	ubytování	v malebné	vesnici	Nivnice.	
Počasí	bylo	nadstandardní	a těžko	jsme	si	mohli	přát	lepší,	navíc	
vydrželo	celé	tři	dny.

Od	 luhačovické	 přehrady	 jsme	 vyrazili	 přes	 lázeňskou	
kolonádu	po	žluté	směr	Rudimov.	Hned	ze	startu	na	nás	čekala	
doslova	punková	jízda	cestou	necestou	přes	les	plný	popadaných	
stromů,	které	jsme	museli	místy	přelézat.	Po	několika	kilometrech	
jsme	se	naštěstí	prokousali	na	normální	silnici	a mohli	pokra-
čovat	přes	Rudimov	do	Bojkovic,	kde	jsme	se	podívali	k veřej-
nosti	nepřístupnému	zámku	Nový	Světlov.	Jelikož	jsme	vloni	na	
podzim	chyběli	na	pěšárně	s cílem	Velký	Lopeník,	rozhodli	jsme	
si	lehce	upravit	plánovanou	trasu	prvního	dne	a v naši	šestičlenné	
skupince	jsme	se	vydali	i na	tento	kopec.	Pokračovali	jsme	tedy	
přes	vesnici	Komňa	na	Mikulčin	Vrch	a pak	se	vydali	na	rozhlednu	

na	vrcholu	Velkého	Lopeníku,	kde	jsme	se	pokochali	krásnými	
výhledy	do	okolí.

Z vrcholu	jsme	sjeli	do	Bystřice	pod	Lopeníkem	a pokračo-
vali	na	ubytování,	které	bylo	také	nadstandardní	a to	v pokojích	
a apartmánech	Hotelu	Savary.	Po	sobotních	55	km	bodla	výborná	
večeře	u  svatební	 tabule	novostaromanželů	Kučových,	dobré	
pivko	i nálada.

Cyklozájezd s kČT Hukvaldy do BílýCH karpaT 10.-12.9.2021  
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V neděli	byl	naplánován	výjezd	k vysílači	na	Velké	Javořině.	
Ráno	v 9	hodin	 se	postupně	 tvořily	 skupinky	a  vyrazili	 jsme	
cyklostezkou	a lesními	cestami	přes	rozhlednu	Obecnici	směrem	
na	vrchol	Velká	Javořina,	kde	 jsme	se	sjeli	 i s ostatními	členy	
zájezdu	a mohli	udělat	společné	foto.	Pak	jsme	se	vydali	na	oběd	
do	nedaleké	Holubyho	chaty	na	slovenské	straně	kopce.

Po	posilnění	jsme	se	vrátili	zpět	do	ČR	a užili	si	dlouhý	sjezd	
až	do	 vesnice	Velká	nad	Veličkou,	 odkud	 se	plánovaná	 trasa	
ubírala	směr	ubytování	v Nivnici.	Mne	a Míšu	v okolí	ještě	zaujala	
rozhledna	Radošov	a poutní	místo	Svatý	Antonínek,	a tak	jsme	si	
trasu	ještě	o něco	natáhli	na	konečných	90	km.	Opět	následovala	
výborná	večeře,	pivko	a griotky	u svatebního	stolu,	 tentokrát	
novostaromanželů	Strakošových.

Třetí	den	jsme	se	měli	původně	vracet	směrem	do	Luhačovic,	
kde	bychom	se	nalodili	na	náš	cyklobus,	ale	organizátory	napadla	
dobrá	myšlenka	přemístit	místo	naložení	do	Velehradu	a cestou	se	
podívat	na	Vlčnovské	Búdy	a do	Uherského	Hradiště,	kde	probí-
haly	slavnosti	vína,	hlavně	teda	asi	burčáku.	Naše	skupinka	dala	
přednost	před	burčákem	výletu	na	hrad	Buchlov	a z něj	krko-
lomnou	cestou	kolem	kaple	sv.	Barbory	do	Velehradu,	kde	nás	
okouzlilo	tamní	poutní	místo	s bazilikou	sv.	Cyrila	a Metoděje.	
Pak	už	následovalo	naložení	kol	a naražení	bečky	pivka	věnované	
tentokrát	Miluškou	Mynarčíkovou	a my	ji	za	to	moc	děkujeme,	
přišlo	vhod!	

Cyklovýlet	opět	nezklamal,	děkujeme	organizátorům	Slávkovi	
Kovalovi	a Petrovi	Kučovi	a už	teď	se	těšíme	na	další	společné	
v roce	2022.

Za naši skupinku Aleš Drlík
člen KČT Hukvaldy
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Cyklozájezd Český les (23.-27. Června 2021)

Ve	dnech	23.-27.	června	2021	se	uskutečnil	cyklozájezd	KČT	
Hukvaldy	do	Českého	 lesa.	Původně	 jsem	se	na	 tento	zájezd	
přihlásil	s přítelkyní	s tím,	že	v tamních	krajích	proženeme	svá	
elektrokola,	ale	bohužel	nakonec	 jet	nemohla,	a  tak	 jsem	na	
poslední	chvíli	oslovil	dlouholetého	kamaráda	Honzu	Valouška,	
jestli	by	si	nechtěl	udělat	se	mnou	krásný	prodloužený	víkend	na	
kolech.	Nebyl	proti,	ale	„necháš	doma	elektriku	a pojedeme	na	
gravelech“	(silnička	uzpůsobena	jízdě	v terénu,	čili	v podstatě	
cyklokrosové	kolo).	Rozkaz	zněl	jasně,	takže	jsem	na	západ	naší	
republiky	vyrazil	v elasťákách	a s beranama.

		Odjezd	autobusu	byl	ve	čtvrtek	23.6.	v klasických	5	hodin	
ráno	 směr	 Olomouc,	 Hradec	 Králové	 s  cílem	 ve	 vesničce	
Pleštice,	odkud	 jsme	se	 již	vydali	po	ose	cestou	necestou	do	
kempu	Karolína	na	trasu	dlouhou	cca	50km.	Úvodní	kilometry	
vedly	cyklostezkou	v blízkosti	vodní	nádrže	Hracholusky	a  já	

byl	v euforii,	 jak	 to	kolo	na	 tenkých	pneumatikách	fičí	skoro	
samo.	První	zastávkou	byl	krásný	rekonstruovaný	železniční	
Pňovanský	most	vedoucí	ve	30m	nad	hladinou	zmíněné	nádrže.	

	 	 Následoval	 průjezd	 kolem	 hornického	 skanzenu	 na	
náměstí	města	Stříbro,	kde	jsme	si	dopřáli	první	občerstvovací	

stanici.	 Cesta	 se	 dále	 táhla	
různě	kolem	břehů	řeky	Mže	
a následoval	nejobtížnější	úsek	
na	červené	turistické	trase,	kde	
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bylo	místy	nutné	sesednout	z kola,	a sejít	či	tlačit	do	kopce,	a kde	
„elektrikářům“	nebylo	co	závidět,	především	váha	jejich	kol.	

		Do	kempu	jsme	dorazili	až	ve	večerních	hodinách,	za	což	
jsme	dostali	 pokárání	 od	 tamního	morouse	majitele	 kempu	
za	pozdní	příjezd.	Ani	nám	nechtěl	načepovat,	dokud	jsme	se	
neubytovali	(my	žízniví),	ale	pivko	z blízkého	pivovaru	Chodovar	
jsme	nakonec	dostali	a krabičková	strava	z nedaleké	restaurace	
nám	taky	neutekla,	takže	nakonec	vše	na	pohodu.	Ubytování	
v chatkách	(my	s číslem	22)	bylo	lehce	punkové,	ale	na	takových	
akcích	se	s tím	počítá.	Hlavně	že	ve	sprchách	tekla	teplá	voda…

	 	Druhý	den	byla	naplánovaná	trasa	přes	Křinov,	Micha-
lovy	hory	a Vlkovice	do	Mariánských	Lázní,	kde	nás	čekalo	
přírodní	překvapení,	které	by	nás	ani	ve	snu	nenapadlo,	že	je	
vůbec	možné.	Po	příjezdu	jsme	se	projeli	lázeňskou	kolonádou,	
dali	si	nejdražší	Plzeň,	co	jsem	kdy	měl	(120Kč),	oběd	(už	v jiné	
restauraci)	a poté	vyjeli	na	rozhlednu	Panorama	-	Hamelika.	
Vylezli	jsme	nahoru,	kochali	krásnými	výhledy	a v dálce	zpozoro-
vali	kumulaci	černých	mraků,	které	se	blížily	k nám.	Do	20 minut	
se	setmělo	a spustilo	se	krupobití,	které	jsem	ještě	nezažil.	Trvalo	
si	půl	hodiny	a my	ho	přečkali	schovaní	ve	věži	rozhledny.

	 	 	Dolů	 jsme	pak	sjížděli	bílou	krajinou	a koryty	 tekoucí	
vody	a krup.	Když	jsme	sjeli	zpět	do	centra	Mariánských	lázní,	
nestačili	jsme	se	divit,	jak	se	to	tam	za	tu	hodinu,	co	jsme	byli	na	
rozhledně,	změnilo.	Většina	venkovního	posezení	u restaurací,	
které	provozovatelé	stihli	schovat,	bylo	schováno	a na	zemi	byla	
místy	až	20cm	vysoká	vrstva	krup	velikosti	až	3cm!	Neuvidíš,	
neuvěříš…..	(stalo	se	to	ve	stejný	den,	kdy	bylo	na	jihu	Moravy	
tornádo).	Jedeme	dál.	Z Mariánských	lázní	jsme	vyrazili	přes	
Hamrlíky	k Panské	rozhledně,	která	měří	úctyhodných	55m	a po	
zdolání	207	schodů	nabízí	výhledy	na	Slavkovský	a Český	les,	
Mariánské	Lázně	nebo	Lázně	Kynžvart.	
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	Po	návštěvě	rozhledny	jsme	již	nabrali	směr	zpět	do	kempu	
přes	 Chodovou	 Planou,	 kde	 nás	 čekala	 třešnička	 na	 dortu	
dnešního	 dne	 a  to	 návštěva	 rodinného	 pivovaru	 Chodovar,	
který	má	ve	znaku	netradičně	psa.	Ten	se	jmenuje	Albi	a s pivo-
varem	ho	váže	pověst,	že	v blízkosti	chodovského	hrádku	nalezl	
studánku	s vydatným	pramenem	vody,	ze	které	se	vaří	zdejší	
pivo	dodnes.	Výborné	jídlo,	ještě	lepší	různé	druhy	piva,	prostě	
zakončení	dne	jak	má	být,	tedy	ještě	několik	km	do	kempu….	

		Na	třetí	den	nebyla	nijak	příznivá	předpověď	počasí,	a tak	
se	většina	rozhodla	pro	pěší	výlet	do	města	Tachov,	kam	nás	
dovezl	autobus	a my	vyrazili	na	nedalekou	rozhlednu	Vysoká,	
dále	kolem	husitského	památníku	Na	vysoké,	odkazující	na	bitvu	
u Tachova,	na	zříceninu	zámku,	bývalého	kláštera	a  jízdárny	
Světce.	Po	návratu	do	Tachova	jsme	marně	hledali	restauraci,	
kde	bychom	se	mohli	dobře	najíst,	a tak	jsme	nakonec	museli	vzít	
za	vděk	vietnamským	hladovým	oknem	a vzít	si	něco	k snědku	
do	ruky.		

Čtvrtý	den	doznal	změn	a většina	účastníků	vyrazila	na	
rozhlednu	 Havran,	 které	 se	 nachází	 v  nejzápadnější	 části	
Českého	lesa,	v blízkosti	německé	hranice.	Jedná	se	o bývalou	
vojenskou	 věž,	 která	 byla	 postavena	 za	 účelem	 "radiotech-
nického	průzkumu",	 tedy	 spíš	 šmírování	 západoevropských		
imperalistů	v 70.	 letech	20.	 století.	Součásti	 rozhledny	byla	
expozice	 informačních	panelů	odkazujících	na	dobu	železné	
opony	a přísné	střežení	našich	socialistických	hranic.	

Nedaleko	byl	také	památník	
v  podobě	 části	 zachovalého	
oplocení	 Československa.	
Pokračovali	 jsme	přes	přírodní	
památku	Šelmberk,	dále	kolem	
česko-německé	hranice,	cestou	
nahoru	 dolů	 se	 táhnoucími	
cesty	přes	 lesy	a  louky	až	 jsme	
se	 již	hladoví	obávali,	že	nena-
jdeme	žádnou	civilizaci,	kde	by	
jsme	mohli	zahnat	hlad	a žízeň.	
Naštěstí	se	nám	pak	objevila	oáza	
jménem	Milíře	a v ní	hospůdka,	
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kde	již	seděli	naši	a pochvalovali	zdejší	pizzu,	byť	z polotovaru,	
protože	nic	jiného	tu	k jídlu	nebylo.	

		A jo,	musím	uznat,	že	byla	dobrá	stejně	jako	nápad	ostat-
ních,	že	cestou	zpátky	do	kempu	se	opět	zastavíme	do	pivovaru	
Chodovar	.	Zpět	do	kempu	 jsme	se	vrátili	až	kolem	osmé,	
a aby	 toho	nebylo	málo,	vymyslel	Honza	 ještě	malý	výlet	do	
nedalekého	zatopeného	 lomu	Pavlovice,	a  tak	 jsme	tento	den	
završili	s najetými	120km,	asi	nejvíc,	co	jsem	kdy	za	den	ujel.	

	 	Pátý	den	nás	čekalo	sluníčko	a pohodový	36km	dlouhý	
přejezd	do	Kladrub,	kde	nás	čekal	autobus	a nakládka.	Začátek	
trasy	vedl	kolem	lomu	v Pavlovicích	(říkám	si,	proč	jsme	tam	

museli	jet	včera	večer),	dále	Damnov,	Malovický	vrch,	Výrovský	
rybník,	Petrův	mlýn	a cíl	včetně	oběda	 jsme	měli	v Kladrub-
ském	klášteře.	Tato	kulturní	památka,	jejíž	minulost	sahá	až	do	
roku	1115,	kdy	ji	založil	Vladislav	I.	a jež	počátkem	14.	století	
patřila	k největším	komunitám	benediktinů,	prochází	aktuálně	
rekonstrukcí.

Po	dobrém	obědě	a venkovní	prohlídce	kláštera	jsme	se	na	
půl	druhé	všichni	sjeli	k autobusu,	kde	se	tradičně	narazila	bečka	
a začali	jsme	nakládat	kola.	Před	třetí	hodinou	jsme	plní	zážitku	
a poznání	vyrazili	domů	do	našich	malebných	Hukvald,	kde	je	
nám	přece	jen	nejlépe!	Takže	sláva	nazdar	výletu,	někdy	před	
desátou	jsme	ve	zdraví	dojeli	domů.

Za KČT Hukvaldy spokojený účastník zájezdu Aleš Drlík
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NovoročNí výstup Na KubáNKov 1.1.2022

NočNí pochod za MikulášeM a čerty ke zvoNičce 2021

Letošní	37.	ročník	Novoročního	výstupu	na	Kubánkov	byl	o poznání	masovější	a uvolněnější	než	předešlý.	Palkovice	připravily	
vatru,	hudbu	na	přivítání	Nového	roku	a tradiční	občerstvení.

Poděkování	si	zaslouží	rodiny	Kučových	a Axmannových,	které	opět	obcházely	účastníky	s NOVOROČNÍM	ČTYŘLÍSTKEM.	
Vybraná	částka	4.090,-Kč	byla	odeslána	na	příslušné	konto.	KČT	už	od	roku	2004	každoročně	díky	této	sbírce	pomáhá	hendikepovaným	
spoluobčanům	budovat	nové	vozíčkářské	trasy	nebo	bezbariérově	upravuje	své	turistické	chaty.

Jiří Strakoš, předseda KČT Hukvaldy

Pochodu	se	zúčastnilo	24	dětí	a společně	s rodiči	nás	bylo	víc	
než	padesát.	S ohledem	na	kratší	trasu	pochodu,	oproti	minulým	
ročníkům,	jsme	vyšli	v 16	hodin	z Dolního	Sklenova	a velice	brzy	
se	začalo	stmívat.	Mikuláš	s čerty,	kteří	nešli	s hlavní	skupinou,	
mohli	pozorovat,	jak	světla	z lampiček	a baterek	pochodujících	
prosvítají	v tmavém	lese	Lipiny	nad	sklenovským	mlýnem,	okolo	
kterého	pokračovala	trasa	směrem	k Fojtovým	vrchům.	Po	jejich	
překonání	jsme	pokračovali	na	Vrchy	ke	Zvoničce.	Ta	nás	přivítala	
klidným	počasím	a výhledy	do	všech	světových	stran.	Některé	
děti	se	už	pomalu	při	pohledu	na	oblohu	začaly	určitě	obávat	
příchodu	Mikuláše	a čerta…		Pořídili	jsme	tradiční	vrcholovou	

fotografii,	rodiče	si	dopřáli	nezbytné	občerstvení	a v celé	skupině	
jsme	vyrazili	nazpátek	směrem	k Hostinci	u Štamgastů.

Co	čert	nechtěl,	po	cestě	 jsme	narazili	na	odpočívajícího	
Mikuláše	s čerty.	Ten	nelenil	a všechny	děti	si	prověřil.	Zazpí-
valy	mu	společně	písničku	a za	odměnu	dostaly	čokoládového	
Mikuláše.	Mikuláš	pak	s čerty	šel	směrem	ke	Zvoničce	a my	jsme	
pokračovali	do	Dolního	Sklenova,	kde	jsme	u „Vajta“	provedli	
závěrečné	zhodnocení	akce.

Hodně	dětí	slíbilo	Mikuláši	a čertům,	že	se	polepší	a budou	
hodnější.	Snad	jim	to	vydrželo	dodnes!

Martin Raška, člen výboru KČT Hukvaldy
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tenis
Informace z tenIsu

Čerti

Tenisový	oddíl	každoročně	po	skončení	venkovní	sezóny,	před	
Vánocemi	a také	těsně	po	nich,	pořádá	pro	své	členy	sportovní	
klání	v kryté	hale	ve	Frýdlantu	n.	Ostravicí.	O tuto	akci	je	vždy	
ze	strany	našich	tenistů	velký	zájem,	a tak	vždy	hravě	obsadíme	
všechny	3	kurty	v této	hale.	Obvykle	si	kurty	pronajímáme	na	
2 hodiny.	Ve	čtyřhrách	se	vedou	líté	boje,	nicméně	v přestávkách	
mezi	gamy	zvláště	v termínu	před	Vánocemi	je	čas	na	zkoušení	
vánočního	cukroví,	které	každá	účastnice	do	kolektivu	přináší,	
a také	malý	přípitek.	Tak	tomu	bylo	i v loňském	roce	9. 12. 2021.	
Doprovodná	fotografie	je	právě	z tohoto	klání.	O atmosféře	těchto	
akcí	myslím,	že	fotografie	jasně	vypovídá.	Je	to	také	„podnik“,	

kdy	před	vánočními	svátky	se	ještě	naposledy	snažíme	připravit	
svá	těla	na	zvětšený	příjem	kalorií	ze	svátečních	dní.

Stejnou	halu	také	využíváme		pro	obdobnou	sportovní	akci	
těsně	po	vánočních	svátcích.	 I  tato	akce	 je	 tenisty	z Hukvald	
velmi	oblíbená	a pokud	se	v e-mailu	organizátorů	objeví,	je	ihned	
obsazená.	Letos	 to	bylo	23.1.2022.	Přebytečná	kila	se	 tímto	
způsobem	„shazují“	velice	dobře	a s radostí!	K úspěchu	obou	
zmiňovaných	akcí	přispěla	také	situace,	kdy	došlo	k určité	úpravě	
koronavirových	 zdravotních	 opatření	 týkajících	 se	 sportu.	
Všichni	doufáme	a věříme,	že	se	pomalu	i náš	sportovní	život	
bude	vracet	do	normálních	kolejí	a bude	možné	takovýchto	akcí	
uspořádat	tenisovým	oddílem	Hukvaldy	co	nejvíce.	Také	se	už	
ale	hlavně	těšíme	na	přicházející	 jaro,	kdy	nás	čeká	„trošku“	
práce	 na	 našich	 venkovních	 kurtech	 a  hlavně	 již	 zavedené	
tradiční	turnaje.

V každém	případě	 jsou	tenisová	klání	v hale	ve	Frýdlantu	
n. Ostravicí	pro	 jejich	účastníky	příjemným	zpestřením	spor-
tovní	aktivity	a hlavně	také	zkrácením	času	na	ty	tenisové	aktivity	
venkovní.

Za výbor tenisového oddílu TJ Sokol Hukvaldy
P. Laník, L. Strakošová

Ahoj,	 já	 jsem	 Kačenka	 a  spolu	 se	 svým	 bráchou	 Ríšou,	
dědečkem,	maminkou	a tatínkem	jsme	šli	od	hospody	u Štam-
gastů	na	pochod	za	čerty	a Mikulášem.	Byl	to	pochod	na	Vrchy	
a Fojtovy	vrchy.	Zazvonili	 jsme	na	zvoničku	a šli	 jsme	zpátky	
do	hospody	u Štamgastů.	Cestou	zpátky	jsme	potkali	dva	čerty	
a jednoho	Mikuláše.	Za	to,	že	jsme	Mikulášovi	zazpívali	a řekli	

naše	 jméno,	 jsme	dostali	 kinder	Mikuláše.	 Jak	 jsme	došli	do	
hospody	u Štamgastů,	dali	jsme	si	s Ríšou	tři	deci	kofoly	a tatínek	
s maminkou	si	dali	pivo.

Byla	to	zábava	a užili	jsme	si	to

Kačenka Bernatská

Po	 loňské	 pauze	 způsobené	 proticovidovými	 opatřeními	
se	v sobotu	26.	2.	2022	v Rychalticích	opět	rozezněly	hudební	
nástroje	v rámci	masopustního	veselí.	Zahájení	celé	akce	proběhlo	
již	tradičně	na	Juřeňáku,	kde	starosta	obce	předal	masopustním	
maškarám	symbolický	klíč	od	obce.	Všichni	si	vyslechli	poučení	
o tom,	že	se	nemají	příliš	nalívat,	aby	se	pak	neváleli	po	příkopách	

a aby	dbali	na	bezpečnost	silničního	provozu.	Medvěd	pak	dostal	
speciální	kázání	o  tom,	že	má	všechny	ženy	a dívky	dosytosti	
vytancovat	a hlavně,	že	nemá	hospodářům	po	spížích	šmejdit	
a zásoby	vyjídat.	

I  letos	se	průvod	držel	své	tradiční	 trasy,	 tedy	z Juřeňáku	
nahoru	kolem	sadů	a dolů	přes	most	u Košiců	a pak	už	po	hlavní	

hasiči
Rychalticemi opět znělo masopustní veselí
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cestě	a přilehlých	uličkách	až	k mostu	ve	Sklenově,	kde	se	průvod	
stočil	a vedlejší	cestou	za	vodou	se	vracel	zpět.	

Po	cestě	nás	čekalo	mnoho	zastávek	u dobrých	lidí,	kteří	nás	
pohostili	dobrým	jídlem	i pitím	a dokonce	nám	mnohdy	dali	i něco	
tekutého	na	cestu	nebo	cinkajícího	do	kasičky.	Medvěd	poctivě	
vytancoval	všechny	ženy,	které	potkal,	a naše	cikánka	Jolanda	
zase	věštila	mužům	z křišťálové	koule	a šeptala	 jim	do	ouška	
sladká	slůvka.	

Nestává	se	nám	při	této	akci	často,	že	bychom	mohli	v rámci	
masopustního	veselí	zahrát	také	ke	zpěvu	a tanci	novomanželům.	
Snad	tomu	chtěla	náhoda,	že	jsme	se	právě	ocitli	poblíž,	když	se	
k domovu	vraceli	šťastní	novomanželé	Velartovi.	Nezaváhali	jsme	
ani	vteřinu	a z masopustních	muzikantů	se	alespoň	na	malou	
chvíli	stali	muzikanti	svatební.	Přejeme	jim	oběma	hodně	štěstí	
na	společné	cestě	životem.

S čistým	svědomím	(a teď	už	i hlavou)	můžeme	říci,	že	jsme	
ten	masopust	řádně	zapili	a zajedli.	Zbývá	už	jen	doufat,	že	se	
v příštím	roce	shledáme	opět	při	 takovéto	povedené	taškařici	
a snad	i v hojnějším	počtu.	

Děkujeme	všem	spoluobčanům,	kteří	nás	pohostili	a povese-
lili	se	s námi,	a také	děkujeme	kamarádům	muzikantům,	kteří	se	
do	průvodu	zapojili	a vydrželi	až	do	zdárného	konce.	

Za SDH Rychaltice, Markéta Kološová
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MEMORIÁL  

FILIPA JUŘÍKA 

28. května 2022 od 13:00 
na cvičišti za bytovkou v Rychalticích.

Přijďte nám pomoct vytvořit pravou soutěžní 
atmosféru a fandit týmům dětí z naší obce.

Připraveno bude bohaté občerstvení  
včetně našich domácích vaflí!

Zveme Vás na 6. ročník Memoriálu Filipa Juříka 
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růžové tlapičky

Podpora	byla	umožněna	na	základě	
výzvy	 Programu	 rozvoje	 venkova	
vyhlášené	v  rámci	Strategie	komunitně	
vedeného	místního	rozvoje	MAS	Pobe-
skydí.	

Předmětem	projektu	bylo	pořízení	vybavení	ke	zkvalitnění	
realizovaných	 sportovních	akcí,	 které	pořádáme	pro	 širokou	
veřejnost	bez	 rozdílu	 věku.	Požádali	 jsme	o nákup	projekční	
techniky,	velkokapacitních	stanů	a mobilního	WC	a bylo	nám	
vyhověno.	Celková	výše	dotace,	která	nám	byla	přiznána,	tvoří	
80	%	celkových	výdajů.		

Tímto	 materiálním	 vybavením	 bezesporu	 zkvalitníme	
pořádané	akce,	které	budou	splňovat	návštěvníky	očekávané	
požadavky	na	úroveň	poskytovaných	služeb.	Zároveň	od	počátku	

fungování	spolku	budeme	poprvé	vlastnit	
výše	uvedené	vybavení	a nebude	nutné	si	
ho	pronajímat	či	někde	půjčovat.	

Velice	děkujeme	skupině	MAS	Pobe-
skydí,	z.s.	za	podporu	našeho	projektu.

Futsal team Růžové Tlapičky Hukvaldy z.s.

Spolek	 Koupaliště	 Hukvaldy	 je	 právnická	 osoba,	
která	vznikla	na	základě	iniciativy	několika	lidí:	Aleše	
Drlíka,	Radany	Liboskové,	Ivany	Drlíkové	a Moniky	
Odlevákové.	Naším	cílem	je	vytvořit	z bývalého	areálu	
koupaliště	na	Hukvaldech	kvalitní	kulturně-sportovní	
prostor	pro	využívání	volného	času	dětí	a dospělých	na	
základě	smlouvy	s majitelem	areálu	obcí	Hukvaldy.

V první	fázi	jsme	se	zaměřili	na	budovu	hospůdky,	konkrétně	
prostor	výčepu,	kterému	jsme	dali	nové	omyvatelné	obložení	zdí	

a nový	strop.	V prostoru	za	výčepem	vzniká	přípravna	
na	 chystání	 jídla	 a  rychlého	 občerstvení.	Aktuálně	
zde	 již	máme	gril	na	kuřata,	pec	na	pizzu,	zařízení	
na	přípravu	párků	v rohlíku	a další.	V prostoru	celé	
hospůdky	 jsou	opraveny	rozvody	elektřiny	a prove-
dena	její	revize.	Ve	spolupráci	s pivovarem	Plzeňský	

Prazdroj,	a.s.	jsme	výčep	osadili	novým	výčepním	zaří-
zením,	 kde	 aktuálně	 čepujeme	 pivo	Radegast	 10°	 a  12°,	

Pilsner	Urquell,	 světlý	Birell	a pivní	speciály	„Volba	sládků“	
(každý	měsíc	nabízíme	nějaký	speciál	z portfolia	Plzeňského	
Prazdroje),	umístili	jsme	na	budovu	světelné	označení	a byli	jsme	
také	zaškoleni,	jak	správně	čepovat	pivo.	Během	této	přestavby	
jsme	nezapomněli	na	místní	štamgasty,	takže	i za	nouzových	
podmínek	 jsme	provozovnu	otevřeli	pro	veřejnost	alespoň	ve	
dnech	středa,	pátek,	sobota	a neděle.	Plný	provoz	plánujeme	
až	od	května.	

Jakmile	budeme	hotovi	s přestavbou	uvnitř	budovy,	začneme	
s úpravami	venkovního	areálu.	Již	teď	máme	vyhlídnutou	sestavu	
dětského	hřiště	Wickey	Smart	Queen,	kterou	chceme	zakoupit	
a instalovat	nejpozději	v dubnu.	Ve	spolupráci	s obcí	Hukvaldy	
plánujeme	opravit	také	povrch	pumptracku	a zastřešení	pódia.	
Čeká	nás	ještě	spousta	práce	a investic,	ale	věříme,	že	se	nám	dílo	
vydaří	a vám	zákazníkům	se	u nás	bude	líbit.	

Místní akční skupina pobeskydí  
podpořila náš projekt o penaltového krále Ms kraje 

Představujeme sPolek kouPalIŠtĚ HukvaldY, z.s.
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V letních	měsících	budeme	v areálu	pořádat	kulturní	předsta-
vení,	ať	už	hudební	či	divadelní,	popřípadě	i letní	kino	a během	
zimní	sezóny	bychom	rádi	využili	zadní	místnost	(klubovnu)	
v provozovně	hospůdky,	ve	které	bychom	v pravidelných	inter-
valech	pořádali	např.	autorská	čtení,	promítání	filmů,	komorní	
hudební	vystoupení,	hraní	her,	přednášky	atd.	

Na	 závěr	 bych	 zde	 rád	 poděkoval	 našemu	novému	 členu	
Miroslavu	Liboskovi	za	obstarání	finanční	podpory	od	firem	Lift	
servis,	s.r.o.	a Lift	servis	works,	s.r.o.,	díky	kterým	se	nám	daří	
zvelebovat	prostor	hospůdky	a také	obci	Hukvaldy	za	odpuštění	
tří	měsíčních	nájmů,	díky	čemu	si	můžeme	dovolit	zakoupit	výše	
zmíněné	dětské	hřiště.	

Více	informací	naleznete	na	www.koupalistehukvaldy.cz	nebo	na	
facebookovém	či	instagramovém	profilu	Koupaliště	Hukvaldy. Aleš Drlík, statutární ředitel spolku

Koupaliště Hukvaldy z.s. hledá do svého týmu 
 

BRIGÁDNÍKY NA DPP
a

ZAMĚSTNANCE NA HPP
 

k obsluze výčepu hospůdky.
 

Požadujeme pracovitost a spolehlivost.
Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení.

 
Více informací na tel. 777 699 907 (Aleš Drlík).

AKTUÁLNĚ OTEVŘENO ST, PÁ-NE, 
OD KVĚTNA PLÁNUJEME OTEVÍRACÍ DOBU ÚT-NE.

KOUPALIŠTĚ HUKVALDY z.s., Hukvaldy 156, 73946 Hukvaldy, IČ: 11912324
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Akce kulturního spolku hukvAldský potlAch
Den Čas Název akce Místo

25. března 18.00  cestovatelská	přednáška	:	národní	parky	západ	USA	-	Slávek	Koval	+	
Petr	Kuča Infocentrum	Hukvaldy

18. března              17.30 -	křest	knihy	Tajemství	Malinové	hůrky	-	autor	Martin	Holexa knihovna	ZŠ	Leoše	Janáčka

8.dubna 19.00     představení	divadla	Propadlo:	komedie	Člověka	nepochopíš sál	ZŠ	Leoše	Janáčka

9. červenec 18.00 Hudební	večer	-	kapely	Acoustic	Irish	+	Cizinci														 areál	Hospůdky	Na	koupališti

3.září 18.00 -	Hudební	večer	-	kapely	Pokustone	+	Franta	band												 areál	Hospůdky	U štamgastů	(u Vajta)

7. nebo 14.října 19.00    představení	divadla	KVAS	Karviná																																																																				 sál	ZŠ	Leoše	Janáčka

11. listopad asi v 10.00 představení	Divadélka	pro	školu																																																																																																					 sál	ZŠ	Leoše	Janáčka

12. listopad 14.00
folkcountry	festival	Hukvaldský	potlach	4.	ročník	
(kapely	Malina	Brothers,	Vrtáci,	Zkusmeto	-	vítěz	Porty	2021,	
Víťa	Troníček	Trio	...)																									

sál	ZŠ	Leoše	Janáčka

25. listopad 18.00   cestovatelská	přednáška	:	Himaláje	-	René	Klemens,	Ondřej	Landa	+	
hudební	vystoupení	Duo	Kerlek asi	Myslivecká	chata

17 nebo 18. prosinec 17.00 vystoupení	 pěveckého	 sboru,	 divadla	 s  vánoční	 hrou,	 hudební	
vystoupení sál	školy

U některých	akcí	ještě	nevíme	přesné	datum.
Tak	vám	přeji	mnoho	kulturních	zážitků.	Slávek	Koval	-	kulturní	spolek	Hukvaldský	potlach	737169666

příspěvky občanů

V úterý	1.března	2022	zemřel	v Domově	důchodců	v Příboře	
ve	věku	93	let	pan	Zdeněk	Šplíchal.	Člověk,	který	dlouhá	léta	
jako	 smuteční	 řečník	vyprovázel	mnoho	našich	 spoluobčanů	
na	poslední	cestu.	Svým	kultivovaným	a procítěným	projevem	
vzdával	úctu	zemřelým	a zároveň	poskytoval	útěchu	pozůstalým.	
Je	proto	trochu	paradoxem,	že	právě	s ním	se	naši	spoluobčané	
rozloučit	nemohli,	neboť	 jeho	pohřeb	se	konal	pouze	v úzkém	
rodinném	kruhu.	To	je	také	důvod,	proč	bych	se	s ním	rád	rozloučil	
alespoň	touto	vzpomínkou.

Pan	 Zdeněk	 Šplíchal	 se	 narodil	 19.12.1928	 v  Horním	
Sklenově.	Celé	dětství	a mládí	strávil	v naší	obci.	V dospělosti	
pracoval	jako	obchodní	příručí	v Rychalticích	a poté	celý	zbytek	
profesního	života	jako	vedoucí	kooperativy	v Tatře	Kopřivnice.	
Od	70.	let	pracoval	aktivně	ve	sboru	pro	občanské	záležitosti	–	byl	
oddávajícím,	vítal	občánky,	měl	proslovy	i na	různých	slavnostech	
a už	zmíněných	pohřbech.	Po	odchodu	do	důchodu	se	zapojil	do	
činnosti	Klubu	důchodců,	kam	moc	rád	chodil.	Bydlel	se	svou	
manželkou	Věrou	v domku	na	Podlesí,	kde	to	měl	kousek	do	své	

oblíbené	hospůdky	Na	koupališti.	Ještě	v pozdním	věku	se	tam	
za	pěkného	počasí	vždy	rád	prošel,	aby	chvíli	poseděl	a potkal	
své	kamarády	a známé.	Byl	to	člověk	veselý,	přátelský	a oblíbený.	
Čest	jeho	památce.

Ivo Dienelt 

VZPOMÍNKA – ZDENĚK ŠPLÍCHAL
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Po	půl	roce	bych	se	chtěl	vyjádřit	k dění	v obci	a k vyvážené	
informovanosti	občanů	naší	krásné	obce.	Zároveň	vyzvat	Vás	
všechny,	aby	se	nebáli	vyjádřit.	V občasníku	je	spousta	zajíma-
vých	článků,	třeba	z historie,	sportu	nebo	kultury.	To	je	dobře	
a je	třeba	autory	jen	pochválit.	Naopak	kritické	 	články,	 	 jsou	
okamžitě	vyvraceny	a  	dementovány.	Pan	starosta	v každém	
vydání	popisuje,	 co	všechno	se	podařilo,	ale	 jen	v  růžových	
barvách	(	včetně	místostarostky)	a není	možné	se	k tomu	jakkoli	
vyjádřit.	Přitom	objektivně	přiznávám,	že	se	udělalo	spoustu	
dobrých	a užitečných	akcí.	Ale	o těch	druhých	se	nepíše.	Doložím	
několik	konkrétních	případů.		

Koncem	 loňského	 roku	 starosta	natočil	 spot	pro	obecní	
televizi	na	téma	chodníky	kde	chabě	vysvětloval,		proč	se	za	11 let	
jeho	starostování	nepostavil	ani	m2	chodníku,	a že	rezignoval	
i na	jeho		opravy.	Sedm	minut	planých	výmluv,	proč	to	nešlo.	
Žádné	odpovědi	na	dotazy,	žádné	doplňující	otázky,	starosta	si	
vystačil	sám.	Je	toto	příklad	vyvážené	informovanosti	občanů	
jak	to	sám	proklamuje?	Určitě	ne.	V  letošním	roce	se	situace	
s chodníky	nezmění.	Dalším	pomníkem	 je	most	"	U Štefka"	
v Rychalticích.	Most	je	už	zaplacen	a někde	uskladněn	několik	let.		
Bohužel	chybí	projekt	a není	síly	(	možná	chybí	i snaha)	dotlačit	
projektanta	k finalizaci.	Táhne	se	to	několik	let,	v rozpočtu	jsou	
blokovány	ročně	více	než	3	mil	Kč	na	dokončení	mostu,	které	
se	pak		využívají	jinak,		ale	pořád	se	nic	neděje.	Ve	finančním	
výboru	 jsem	navrhoval	 tvrdší	postup	vůči	 	projektantovi	 ze	
strany	obce	už	před	třemi	roky,	ale	neúspěšně.	Cena	práce	jde	
nahoru	a kdo	zaplatí	 škodu	vzniklou	obci?	Pokud	to	nebude	
projektant,	 tak	 to	bude	vedení	obce	nebo	rada,	která	k  tomu	
tak	laxně	přistupuje?					

Podobných	případů	by	se	našlo	více.	Vzpomenu	ještě	naši	
obecní	policii.	Loni	stála	obecní	kasu	2.407	 tis.	Kč,	 letos	se	

počítá	s náklady	1.268	tis.	Kč	a to	bez	splátky	úvěru	na	auto.	
A pozor,	od	příštího	týdne	začnou	měřit,	nyní	asi	proto	odpočí-
vali,	protože	jsem		častěji	jsem	viděl	v obci	státní	policii	než	je.	
Nyní	se	to	určitě	změní.	Konečně	dostanou	radar!	Logisticky	
skvěle	zvládnuto.	První	policista	nastoupil	k 1.1.2021	a nastoupil	
na	tříměsíční	školení,	ten	druhý	k 1.4.2021	a absolvoval	školení	
také,	 ten	první	na	něho	čekal,	protože	nemohl	pracovat	sám.	
Od	1.7.	teoreticky	mohli	začít	"	pracovat"	oba,	ale	chybělo	jim	
auto.	To	pak	sice	dostali,	ale	doposud	jim	chybí	to	nejdůležitější	
a to	je	radar.	Ten	už	dostanou	počátkem	března	a po	zaškolení	
mohou	vydělávat	obci	prostředky.		Nešlo	to	zorganizovat	lépe?	
Proč	nebyli	přijati	v jednom	termínu	a mohli	ve	stejný	čas	absol-
vovat	proškolení	a dávno	plnohodnotně	pracovat?	Nebo	si	někdo	
myslí,	že	jejich	dosavadní	(	a drahá)	činnost	byla	plnohodnotná?	
Ráno	se	půl	hodiny	pomotat	u školy	a za	půl	roku	nechat	kameny	
navézt	nad	hukvaldský	hřbitov	není	žádný	výkon.	Proč	nedostali	
radar	už	před	půl	rokem?			

Ještě	úkol	pro	paní	místostarostku.	Jako	každý	rok,	tak	i loni	
vyplácel	úřad	odměny.	Pan	starosta	mne	opravil,	že	se	nejed-
nalo	o  třinácté	platy,	ale	o mimořádné	odměny.	Nepochopil	
jsem	proč	jsou	mimořádné,		když	je	dostávají	všichni	zaměst-
nanci	a automaticky	každý	rok.	A protože	náklady	na	místní	
správu	rychle	nabobtnávají,	nebylo	by	nezajímavé,	zveřejnit	paní	
místostarostkou	nejen	konkrétní	platy	a odměny	zaměstnanců,	
ale	 i  jejich	počet.	 	Určitě	zná	zákon	o přístupu	k  informacím.	
Zdůvodňovat	mimořádné	odměny,	 jako	to	nepovedeně	dělala	
loni,	nemusí,	protože	ty	jsou	vypláceny		"	mimořádně"	každý	
rok	a "mimořádně"	každému.	

Hukvaldy 28.2.2021
Ing. Petratur Antonín, zastupitel obce

Původně	jsem	se	nechtěla	k tomuto	článku	vyjadřovat,	takže	
jen	stručně.	Na	příspěvky	pana	Petratura	 jsem	už	několikrát	
v občasníku	odpovídala,	snažila	jsem	se	podat	vysvětlení,	mnohé	
napsal	a také	reagoval	na	jednáních	zastupitelstva	pan	starosta,	
takže	bych	se	jen	opakovala.

Nechci	občasník	využívat	k nějakým	přestřelkám,	ale	pan	
Petratur	vždy	píše	tak,	jak	se	mu	to	hodí.

Když	jsem	opět	četla	už	po	několikáté	kritiku	ohledně	vánoč-
ních	odměn	pracovníků	obecního	úřadu,	chtěla	bych	jen	připo-

menout,	že	za	práci	zastupitele	také	náleží	každý	měsíc	odměna,	
i když	se	nekoná	žádné	jednání	zastupitelstva	nebo	jednání	výborů	
a nebo	se	zastupitel	vůbec	jednání	neúčastní.	S těmito	odměnami	
je	vždy	v rozpočtu	počítáno.

Nechám	na	každém,	jak	s touto	informací	naloží	a zamyslí	
se,	jestli	ta	jeho	odměna	je	adekvátní	práci,	kterou	pro	své	voliče,	
odvádí.

Ivana Hrčková, místostarostka

VyVážená informoVanost

Reakce na příspěvek pana petRatuRa
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Ve	 vánočním	občasníku	 jsme	 si	 přečetli	 obsáhlý	 článek	
p. starosty,	proč	nemůže	být	obecní	vyhláška	o volně	pobíhají-
cích	psech	a jaké	mají	jejich	majitelé	povinnosti.

Jak	to	ale	vypadá	v praxi.	Na	konci	ledna	jsem	na	cyklotrase	
v Rychalticích	opět	potkal	2	volně	pobíhající	 lovecké	psy	bez	
vodítka.

Na	můj	dotaz,	že	by	psi	měli	být	na	vodítku,	 jsem	dostal	
odpověď	že	nemusí,	a že	klidně	může	zavolat	policii.

Tak	jsem	to	udělal,	policie	přijela	během	chvilky,	vyslechla	
si	majitelé	psů,	kteří	argumentovali	tím,	že	neporušili	žádnou	
obecní	vyhlášku,	a že	článek	p.	starosty	v občasníku	prý	nečetli.

Takže	 policie	 u  přestupku	 neprovedla	 ztotožnění	 osob,	
neprovedla	 úřední	 zápis,	 neudělila	 žádnou	 sankci,	 srazili	
podpatky	a odjeli.

Zajímalo	by	mně,	kdo	zaplatí	takové	zbytečné	výjezdy	?

Proto	se	ptám	rady	obce,	k čemu	si	platíme	obecní	policii,	
která	není	schopna	vyřešit	ani	jednoduchý	přestupek	?

Připomíná	mi	to	např.	články	v občasníku	od	p.	místosta-
rostky,	kdy	upozorňuje,	že	občané	mají	zákonnou	povinnost	

2 krát	ročně	sekat	trávu	na	svých	pozemcích	(	šíření	plevelů	),	
ale	nikdo	to	nekontroluje	ani	nevymáhá.

Další	článek	v občasníku	od	p.	místostarostky	upozorňuje	
občany,	kteří	nejsou	připojeni	na	veřejnou	kanalizaci	na	povin-
nost	2	roky	uschovat	doklady	od	vyvážení	septiků	a zmiňuje	
namátkové	kontroly,	které	se	však	nikdy	neprovádí,	jak	jsem	si	
osobně	ověřil	na	měst.	odboru	v Místku,	nemají	na	to	kapacity.	
Vyjíždějí	jen	na	konkrétní	oznámení	!	Vedení	obce	o tom	nemá	
žádný	 přehled,	 přesto	může	 tyto	 občany	 vyzvat	 na	 základě	
dobrovolnosti,	aby	třeba	1	krát	ročně	doložili	faktury	od	vývozů.	
Kdo	to	pravidelně	provádí,	tak	s tím	nebude	mít	problém,	a kdo	
ne	důvod	pro	kontrolu.

Tak	 jak	 k  tomu	 přijdou	 ti	 ukáznění	 občané,	 kteří	 jsou	
napojeni	na	kanalizaci	a musí	pravidelně	čtvrtletně	dokládat	
faktury	obci	a platit	stočné.

Také	mě	překvapil	nezájem	obce	vymáhat	stočné	od	těch	
několika	desítek	občanů,	kteří	několik	let	po	uplynutí	lhůty	stále	
nebyli	připojeni,		ke	stávající	kanalizaci,	ačkoli	ji	měli	přivedenou	
k pozemku.

V obecní	pokladně	tyto	peníze	za	nevybrané	stočné	nikomu	
nechybí	?

Co	z toho	nakonec	vyplývá,	že	vymahatelnost	práva	a povin-
nosti	v naší	obci	je	na	mizivé	úrovni,	a ani	obecní	policie,	bez	
přijatých	obecních	vyhlášek	s tím	nic	moc	nezmůže.

Předpokládám,	že	letos	v podzimním	občasníku	si	od	vedení	
obce	opět	přečteme	článek	o zákazu	topení	v starých	kotlech,	
které	nesplňují	emisní	 třídu.	Zajímalo	by	mně	 jak	se	 to	bude	
kontrolovat,	nebo	to	skončí	opět	jen	článkem	v občasníku	?

R. Konečný
cykloservis Rychaltice

Vysvětlení ke kanalizaci:

Sdružení	měst	 a  obcí	 povodí	Ondřejnice	má	uzavřenou	
smlouvu	na	391	kanalizačních	přípojek	v obci	Hukvaldy	v rámci	
1.	etapy	výstavby	kanalizace.	Dalších	7	domů	je	napojeno	na	
vlastní	ČOV,	6	domů	 je	v  rekonstrukci	a plánují	vybudování	
přípojky,	7	domů	je	neobydleno	a 17	domů	doposud	přípojku	
nemá.	Byli	osloveni	dopisem	k vyjádření.

V současnosti	probíhá	druhá	etapa	výstavby,	která	bude	
dokončena	do	konce	června	2022.	Na	 jednotlivé	přípojky	se	
zpracovávají	 individuální	projekty	na	domovní	přípojky	pro	
společný	územní	souhlas.

K čemu máme obecní policii ?
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Charita Frenštát pod Radhoštěm 
 

Klasická podoba Tříkrálové sbírky 2022 je za námi a my bychom rádi 
z celého srdce poděkovali všem, kdo se podíleli na její realizaci, a také 

všem dárcům, kteří do této sbírky přispěli. 
 

Díky obětavým koledníkům, díky těm, kdo u sebe nechali statické 
pokladničky, a díky vám všem, kdo jste do pokladniček přispěli, 

se v pokladničkách sešlo celkem  681 114 Kč,  
z toho 

výnos pokladniček v obci Hukvaldy a jejich místních 
částech činil 99 714 Kč. 

 
Výtěžek online koledy a darů na účet Tříkrálové sbírky pro naši Charitu 

k 31.1.2022 byl 35 315 Kč. 
 

Celkový výnos tak k 31.1.2022 činí celkem 716 429 Kč. 
 

Pokud Vás letos naši koledníci nezastihli doma, můžete Tříkrálovou sbírku 2022 
podpořit do 30.4.2022 přispěním do online pokladničky (www.trikralovasbirka.cz). 

 
Děkujeme všem organizátorům  
a koledníkům za čas,  
který věnovali této sbírce. 
 
Děkujeme všem,  
kdo pokladniček přispěli. 
 
Děkujeme,  
že nám pomáháte pomáhat. 
 
www.frenstat.charita.cz 

Tříkrálová sbírka
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Pozvánky
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 PáteK: 

AGARTHA 
TERALODON
HARMASAN
KAPRIOLA
NAGAUČ 

Sobota:

CONTRAAKCE
FINAL DESTINY

HOVÄDA.SK
 dark gamballe

DAZZER
strip show

▶ zahájení akce  20. 5. 2022 v 16 hodin
▶ vyjížďka 21. 5. 2022, start ve 13 hodin
▶ ubytování v Hotelu, chatkách a ve stanech

Místo konání: Palkovice 226, 739 41  Palkovice GPS: 49°38’12.7’’ N, 18°16’23.12’’ E

první výstřel 2022
Rekreační středisko Palkovické Hůrky
Zahájení motosezóny

Pořadatelé:
 cannoneers

Zkáza  603 935 162  
Kafík  777 230 077

ubytování:
 733 546 685 /  

Volat od 16–20h / Po - Ne. 
email: haul.pazicka@seznam.cz

 revival rock 90-tky

metal / kozlovice

PUNK-ROCK'N'ROLL / VODOCHODY

ROCK-METAL / OSTRAVA

COVER BAND / OSTRAVA

HARD & HEAVY / VALAŠSKO

MELODIC-METAL / FRÝDEK-MÍSTEK

PUNK ROCK / NITRA

CROSSOVER / VYŠKOV

ROCK-METAL REVIVAL / FRÝDECKO-MÍSTECKO

Sponzoři:

catering.imrvere.com

B F

 

1651
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KAMENNÁ PRODEJNA GTSTORE.CZ - HOTEL HUKVALDY 24 | WWW.GTSTORE.CZ | 777699907

ZIMA SE KRÁTÍ

HARO LEUCADIA NEW

KELLYS GATE 50 29"

AMULET TOMCAT 20

AMULET TOMCAT 24

AMULET MINI LITE 16

JARO ŤUKÁ NA DVEŘE! 

JÍZDNÍ KOLA I ELEKTROKOLA BUDOU I LETOS NEDOSTATKOVÝM ZBOŽÍM. POKUD CHCETE NOVÉ KOLO, 
NEVÁHEJTE S NÁKUPEM MOC DLOUHO. KOLA Z NAŠÍ NABÍDKY IHNED K ODBĚRU.

KELLYS VANITY 27,5"

MONDRAKER CHRONO 29" KELLYS SPIDER 80 29"

LEVIT MUSCA 28"APACHE TUWAN 29"

LEVIT MUAN 29" KELLYS THEOS 29"/27,5"
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www.strakafe.cz
Tel: 775 189 032

strakafe@email.cz

Jmenujeme se Lucie a Ondřej a rádi bychom Vám 
představili naši malou pražírnu kávy STRAKAFE.

Káva je naší velkou vášní a důvodem 
potkat se, popovídat si 

s rodinou a přáteli u šálku 
tohoto voňavého nápoje. 

Rádi bychom Vás tímto 
oslovili a nabídli Vám 

naše produkty a balíčky.
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MONTÁŽE OPLOCENÍ 
WWW.PLOTY-OSTRAVA.CZ 
                Tel.: 722 550 000 

 KLASICKÉ PLETIVOVÉ PLOTY  
 BEZÚDRŽBOVÉ plotovky Pilwood 
 SVAŘOVANÉ PANELY 2D, 3D 
 BRANKY, BRÁNY, i na míru. 
 MOBILNÍ OPLOCENÍ – prodej, pronájem - doprava i montáž. 
 MŘÍŽE před okna i dveře.                     Potřeby pro chov drůbeže 

           www.VRATA-OSTRAVA.CZ          Napáječky, krmítka 
 VÝKLOPNÁ – možnost s dveřmi   Líhně, ohřev pro drůbež 
 DVOUKŘÍDLÁ       Klece a krmivo pro křepelky 
 Provádíme i montáž         www.KREPELKAJAPONSKA.cz 

       OSTRAVA - Nová Bělá, Hrabovská 5/39, Otevřeno: PO 8-16, ÚT-PÁ 8-13 
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