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z obce

slovo starosty

Milí spoluobčané,

přejeme Vám, ať sníh tiše padá Vánocemi, ať jsou tedy krásné, krásnější než vloni,  
ať přinesou štěstí, pohodu a klid, nový rok pak zdraví a vše, jak má být.

Luděk Bujnošek, Ivana Hrčková  
a pracovníci Obecního úřadu na Hukvaldech

Vážení	spoluobčané,

úvodem	bych	Vám	rád	poděkoval	za	podporu	v	posledních	
komunálních	volbách,	velice	si	toho	cením.

Rok	uplynul	jako	voda	a	za	dveřmi	jsou	opět	vánoční	svátky.	
Je	 to	 čas,	který	bychom	všichni	měli	 věnovat	 svým	rodinám,	
odpočinout	si,	a	to	nejen	fyzicky,	ale	hlavně	psychicky.	Události	
tohoto	roku	a	let	předchozích	v	nás	vyvolávají	spoustu	otázek,	
ocitáme	se	v	situacích,	ve	kterých	jsme	nikdy	nebyli.	Rozhodu-
jeme	se	na	základě	informací,	které	dostáváme	z	televize,	inter-
netu,	sociálních	sítí,	od	přátel,	známých	atd.	Nacházíme	se	ve	
válce.	Ne	ve	skutečné	válce,	jak	se	nám	snaží	naše	vláda	vnutit,	
ale	ve	válce	informační.	Vyznat	se	v	tom,	co	pravda	je	a	co	není,	
je	pro	obyčejného	člověka	prakticky	nemožné.	Pokud	se	 roz- 
hodneme,	že	našim	jediným	informačním	kanálem	jsou	a	bu- 
dou	mainstreamová	média,	a	bezvýhradně	 jim	uvěříme,	 jsem	
přesvědčen,	že	nás	nic	pozitivního	nečeká.	Už	dávno	to	nejsou	
nezávislá	média.	 Je	 až	neuvěřitelné,	 jak	například	probíhají	
odborné	nebo	politické	debaty	v	České	televizi.	Pokud	už	je	vů- 
bec	do	debaty	přizván	 jiný	odborník	než	 ten,	 který	 zastává	 
ten	„správný“	názor,	nedostává	 tolik	prostoru	 jako	ostatní,	

moderátorem	je	mu	skákáno	do	řeči,	jsou	mu	dávány	dehones-
tující	nálepky.	Toho	všeho	jsme	byli	svědky	např.	při	debatách	
o covidových	opatřeních	a	očkování,	a	nyní	se	totéž	opakuje,	jen	
s	jinými	tématy.	Vzpomínáte,	co	nám	tvrdila	vláda	a	„odborníci“	
vládou	vybraní?	„Nechte	se	očkovat,	budete	z	95	%	chráněni.	
Nemůžete	nakazit	ostatní,	ochráníte	svou	rodinu.	Obranné	látky	
vytvořené	po	očkování	jsou	účinné	několik	let.	Získaná	imunita	
po	očkování	je	mnohem	lepší,	než	vlastní	obranné	látky	vytvo-
řené	 tělem	po	prodělané	nemoci.“	Nic	z	 toho	se	nepotvrdilo.	
Postupem	času	jsme	slyšeli	toto:	„Očkování	vás	sice	neochrání	
proti	nakažení,	ale	zabrání	vážnému	průběhu	nemoci.“	Taky	se	
to	nepotvrdilo:	„Budete	potřebovat	druhou,	třetí,	čtvrtou,	pravi-
delnou	posilující	dávku.“

Mnoho	lidí	se	nechalo	naočkovat,	aby	mohli	bez	problému	
chodit	do	práce,	cestovat,	kulturně	a	společensky	žít,	navštěvovat	
restaurace,	sportovat.

Dne	11.	 října	proběhla	na	půdě	 evropského	parlamentu	
tisková	konference	zvláštního	výboru	(6	poslanců	evropského	
parlamentu	z	různých	zemí)	pro	vyšetřování	řízení	covid	pan- 
demie.	Na	zasedání	této	komise	dne	10.	října	2022	byl	přizván	
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i generální	ředitel	společnosti	Pfizer,	pan	Albert	Bourla,	který	se	
odmítl	dostavit	a	odpovědět	na	otázky	týkající	se	jeho	soukro-
mých	textových	zpráv	s	předsedkyní	Evropské	komise	Ursulou	
von	der	Leyen,	které	jsou	považovány	za	neregulérní.	Poslal	svou	
zástupkyni,	která	nebyla	schopna	nebo	ochotna	odpovědět	na	
nejdůležitější	a	podstatné	otázky.	Výbor	se	zabýval	cenovou	poli-
tikou	společnosti,	zveřejňováním	zpráv	klinických	studií,	nežá-
doucích	účinků	a	dalších	otázek	týkajících	se	bezpečnosti	a účin-
nosti	 vakcín	 společnosti	Pfizer	Biontech.	Průběžné	neplnění	
povinnosti	 transparentnosti	ze	strany	pracovníků	společnosti	
Pfizer	 zjevně	porušují	práva	občanů	na	podrobné	 informace	
o vynaložených	prostředcích.	Bavíme	se	o	miliardách	veřejných	
peněz,	 které	byly	 spravovány	unijní	 komisí	prostřednictvím	
tajných	dohod	přímo	vedených	s	generálním	ředitelem	společ-
nosti	Pfizer.

Nejdůležitější	informace	z	úst	zástupkyně	Pfizeru	je	však	ta,	
že	Pfizer	nikdy	netestoval	vakcínu,	aby	zjistil,	 jestli	 zastavuje	
přenos	viru!	Tím	se	prakticky	odstranil	celý	právní	základ	pro	
covid	pasy.	Slyšel	někdo	z	vás	 tuto	 informaci	v	médiích?	Byli	 
jsme	všichni	záměrně	klamáni.

Výbor	 se	 zabýval	 taky	obsahem	smluv	uzavřených	mezi	
společnostmi	Pfizer	a	Moderna	a	Evropskou	komisí,	které	mají	
každá	100	stran	a	z	toho	desítky	stran	jsou	téměř	zcela	začerněny	
a	nejsou	veřejnosti	ani	europoslancům	známy!	Proč?	Co	 tyto	
smlouvy	skrývají?	Co	nechtějí,	abychom	věděli?

Do	listopadu	2021	podepsala	Evropská	komise	jménem	člen-
ských	státu	smlouvy	na	nákup	4,6	miliard	dávek	covid	vakcíny	
v	hodnotě	71	miliard	eur.	Při	celkovém	počtu	448	mil.	obyvatel	
celé	EU	se	jedná	o	10	dávek	pro	jednoho.

Stále	častěji	 se	hovoří	a	píše	o	vedlejších	účincích	vakcín,	
jejichž	 seznam	by	zabral	několik	 stran.	Přesto	všechno	stále	
probíhá	kampaň	vyzývající	 k	dalšímu	očkování,	 aniž	by	 lidé	
dostali	všechny	informace.	To	je	neomluvitelné.

Podobné	 je	 to	 s	 informacemi	ohledně	cen	energií	 a	kon- 
fliktu	na	Ukrajině.	Opět	 je	 tu	 jenom	 jedna	pravda.	Všechny	 
zdroje,	které	podávají	 jiné	 informace,	se	musí	zakázat,	zablo- 
kovat	nebo	vymazat.		Zdravý	rozum	a	logický	úsudek	se	úplně	
vytrácí.	Normální	lidé	se	začínají	bát	říct	nahlas	svůj	názor.

I	přes	to,	že	jsme	významným	výrobcem	a	vývozcem	elek-
trické	energie,	máme	ve	srovnání	s	ostatními	státy	EU	nejdražší	
elektřinu	ze	všech.	To	povede	k	destabilizaci	našeho	hospodář-
ství,	 hyperinflaci,	 krachu	 a	 odchodu	 firem	do	 jiných	 zemí,	
propouštění	a	výraznému	snížení	životní	úrovně.	Jako	červená	
nit	se	táhne	v	oficiálních	vyjádřeních	vlády,	že	za	zdražení	ener- 
gie	může	 konflikt	 na	Ukrajině.	Opět	 záměrná	manipulace.	 
Cena	elektřiny	výrazně	vzrostla	už	na	podzim	roku	2021.	Komu	
z	vás	zkrachoval	v	 této	době	dodavatel,	nebo	skončila	smlou- 
va	 se	 stávajícím	dodavatelem,	můžete	 to	potvrdit.	Důvodem	

zdražování	je	energetická	politika	EU,	obchodování	s	emisními	
povolenkami	a	obchodování	elektřiny	přes	energetickou	burzu.	
I	přes	to,	že	stát	vlastní	70	%	ČEZu,	neexistuje	ze	strany	vlády	
vůle	tuto	situaci	řešit	a	z	energetické	burzy	vystoupit.	Komu	tato	
vláda	slouží?	Čí	zájmy	prosazuje?	Ty	české	rozhodně	ne.

Na závěr snad už jen přidám několik nápadů z EU:

–	 Zrušíme	 jaderné	a	uhelné	 elektrárny	a	nahradíme	 je	 so- 
lárními	kolektory	a	větrníky.	Že	to	nebude	stačit?	Kdo	si	to	
vůbec	dovolil	 říct!	 Je	nepřípustné	 zpochybnit	 teorii	 glo- 
bálního	oteplování	vlivem	lidské	činnosti.	I	sám	autor	této	
teorie	přiznal,	že	se	mýlil.

–	 Auta	se	spalovacími	motory	zakážeme	a	nahradíme	elektro-
mobily.	Že	jsou	drahé?	Nevadí,	stejně	už	na	ně	nebudete	mít	
peníze	z	důvodu	vysokých	cen	energií,	vysokých	životních	
nákladů	a	daní.

–	 Krávy	produkují	obrovské	množství	 skleníkového	plynu.	
Zrušíme	3000	 zemědělských	 farem	v	Holandsku.	Že	 se	
majitelé	těchto	farem	bouří	a	protestují?	 	Že	bude	na	trhu	
nedostatek	masa?	No	a	co.		Nebojte	se,	už	pro	vás	připravu-
jeme	pochoutky	z	červů	a	cvrčků.

–	 Zakážeme	 zemědělcům	hlubokou	orbu	–	při	 ní	 se	 totiž	
uvolňuje	do	ovzduší	hodně	dusíku.

–	 Zrušíme	hotové	peníze	a	zavedeme	digitální	měnu.	Vy	bude- 
te	šťastni	a	my	budeme	mít	vše	pod	naprostou	kontrolou.

–	 Ustanovíme	 jedinou	 celoevropskou	 vládu	 se	 společnou	
armádou	atd.

Já	jsem	také	byl	pro	vstup	ČR	do	EU.	Ale	to	měla	být	unie	
suverénních	států,	založena	na	volném	obchodu	a	volném	pohybu	
obyvatel.	Stal	se	z	ní	byrokratický	moloch,	který	vydává	jedno	
nesmyslné	rozhodnutí	za	druhým,	postupně	likviduje	suverenity	
jednotlivých	zemí,	potlačuje	národní	povědomí,	upřednostňuje	
zájmy	velkých	členských	zemí,	 zpochybňuje	 tradiční	význam	
rodiny.

Vážení	spoluobčané,	nenechejme	se	rozdělit,	nenechejme	se	
poštvat	proti	sobě	navzájem,	nenechejme	se	ovládat	strachem.	
To,	co	se	kolem	nás	děje,	není	náhoda.	Vše	někdo	dopředu	naplá-
noval	a	připravil,	tak	jako	už	v	minulosti	mnohokrát.

Záleží	mi	na	naší	budoucnosti,	na	budoucnosti	našich	dětí,	
a	přeji	si	žít	ve	svobodné	zemi,	v	demokratické	společnosti,	bez	
cenzury.

Mějme	mysl,	srdce	a	oči	otevřené.

Přeji	Vám	krásné	a	pohodové	prožití	vánočních	svátků.	Do	
nadcházejícího	roku	2023	Vám	přeji	hlavně	pevné	zdraví,	vnitřní	
pohodu,	spokojenou	rodinu,	dobré	přátele	a	co	nejvíce	pozitiv-
ních	zpráv.

Luděk Bujnošek, starosta



– 3 –

výsadba v obci hukvaldy – alej, sad a mokřad
V	letošním	roce	byla	dokončena	realizace	akce	„Výsadba v obci Hukvaldy – Alej, sad a mokřad“,	

která	byla	finančně	podpořena	z	Operačního	programu	životního	prostředí.

Cílem	projektu	byla	osvěta	a	 šíření	povědomí	o	významu	
zachování	genofondu	 starých	ovocných	 stromů	a	 fungování	
mokřadu	v	krajině	a	zvýšení	znalostí	o	ekosystémových	službách,	
které	mokřady	poskytují.

Na	několikahektarové	ploše	pod	Hukvaldským	dvorem	vznikl	
velký	ovocný	sad	s	mokřady	a	systémem	naučných	tabulí	obo- 
hacený	mobiliářem,	který	bude	sloužit	místním	občanům,	ale	
i návštěvníkům	Hukvald,	školám	a	zájemcům	k	pozorování	života	
živočichů	a	rostlin	v	různých	ekosystémových	společenstvech.

Výsadba	byla	 realizována	pod	současnou	plochou	nového	
biskupského	parkoviště	pod	areálem	Hukvaldského	dvora.	Areál	
sadu	 je	oddělen	 štěrkovou	cestou	pro	pěší,	 která	 slouží	 jako	
přístupová	 komunikace	 a	 zároveň	 jako	návštěvnická	 trasa	
naučného	chodníku	různých	ekosystémů.

Pro	návštěvníky	je	zde	umístěn	altán,	lavičky,	dřevěné	molo	
a	4	informační	cedule.

Ovocné	stromy	jsou	vysázeny	ze	starých	regionálních	odrůd	
–	švestky,	ryngle,	jabloně	a	hrušně.

Součástí	sadu	je	i	květinová	louka,	keře	a	několik	mokřadů.	
V	důsledku	nerovnosti	terénu	a	přirozeného	natékání	spodních	
vod	zde	vznikly	oproti	původně	plánovaným	třem	mokřadům	
další	dva.	Jejich	výstavba	bude	přirozeně	přispívat	k	zadržení	
vody	v	dané	lokalitě.

Realizaci	prováděla	na	 základě	projektové	dokumentace	 
Ing.	Ivana	Tachezyho	firma	Lesostavby	z	Frýdku-Místku	a	žádost	
o	dotaci	včetně	další	administrace	nám	zpracovávala	Ing.	Andrea	
Konečná	z	Fryčovic.

Celkové	náklady	(způsobilé	i	nezpůsobilé)	činily	4	584	518	Kč,	
z	toho	dotace	3	379	414	Kč,	podíl	obce	1	205	104	Kč.	V	celkových	
nákladech	je	zahrnuta	i	následná	péče	do	roku	2023.

Ivana Hrčková, místostarostka

dotace
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Také	v	roce	2022	probíhala	díky	získaným	dotacím	další	
etapa	obnovy	dřevěnky	na	Podoboří.	Částkou	449	285	Kč	přispěl	
Moravskoslezský	kraj	a	100	000	Kč	jsme	získali	z	Ministerstva	
kultury.	 Celkové	 náklady	 činily	 898	 571	Kč,	 podíl	 obce	 byl	 
349	286	Kč.	Práce	prováděla	za	dozoru	pracovníka	Národního	
památkového	ústavu	v	Ostravě	 firma	Pukýš	Dřevostavby	ze	
Střelné,	která	 realizovala	 i	předcházející	 etapy	a	má	zkuše- 
nosti	s	pracemi	na	historických	památkově	chráněných	objek-
tech.

V této 4. EtApě došlo:

1.	 k	obnově	stávajícího	ochozu	a	schodiště	v	přední	 i	zadní	
části	stavení,	které	neodpovídalo	původnímu	historickému	
vzhledu:

–	 rozbití	 a	 odstranění	 stávajícího	 kamenného	 ochozu	
a schodiště

–	 nový	kamenný	chodník	a	schodiště
–	 rozbití	stávajícího	schodiště	u	zadních	dveří
–	 úpravy	a	opravy	zděných	pohledových	částí	u	prahů	

dveří

2.	 úpravě	povrchů:

–	 vnější	a	vnitřní	omítky	(vymazání	spár	hliněnou	omítkou	
v	interiéru	a	omítka	vnější	u	zadních	dveří)

–	 vnitřní	malba	hašeným	vápnem	(strop,	stěny,	komínové	
těleso)

3.	 tesařské	konstrukce

–	 broušení	podlah	včetně	nátěru	a	lišt
–	 výměna	sklepního	poklopu
–	 repase	dřevěné	okenice	do	chlívku	včetně	zasklení,	zališ-

tování	a	nátěru
–	 instalace	 nových	 schodů	 k	 zadnímu	 vchodu	 včetně	

nátěru
–	 instalace	roštu	pro	 tepelnou	 izolaci	stropu,	zatlučení	

prkny
–	 izolace	spár	mechem	(úprava,	vyčištění	a	doplnění	stáva-

jících)

4.	 truhlářské	konstrukce

–	 očištění,	vybroušení	a	nátěr	dveří

5.	 nátěry	a	izolace

–	 ošetřující	nátěr	šindelové	střechy
–	 olejový	nátěr	schodiště
–	 izolace	ovčí	vlnou

6.	 součástí	rozpočtu	byl	i	přesun	hmot	včetně	lešení

Obnova	byla	provedena	v	intencích	limitů	a	zájmů	památ-
kové	péče	–	byly	zachovány	všechny	konstrukce	objektu,	archi-
tektonické	a	stavební	prvky	a	materiály,	v	případě	vynucených	
výměn	budou	respektovány	způsoby	osazování	a	 spojování,	
líčení,	barevnost.

Ivana Hrčková, místostarostka obce

obnova dřevěnky č. e. 0113 na podoboří – 4. etapa
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Turistické	informační	centrum	Hukvaldy	
má	sídlo	v	rodném	domě	hudebního	skladatele	
Leoše	Janáčka	na	Hukvaldech,	č.p.	40	a	stává	
se	zlepšováním	svých	služeb	stále	více	navštěvovanějším	a	oblí-
benějším,	 a	 od	 roku	2018	každoročně	 získává	 ocenění	 jako	
nejlepší	informační	centrum	v	Moravskoslezském	kraji.

Informační	centrum	je	financováno	z	rozpočtu	obce	Huk- 
valdy	a	díky	dotačnímu	programu	Moravskoslezského	kraje	na	
podporu	činnosti	informačních	center	se	obci	daří	získávat	pro- 
středky,	které	napomáhají	k	rozvoji	a	rozšiřování	služeb.	Také	
v	letošním	roce	2022	jsme	díky	financím	z	Moravskoslezského	
kraje	mohli	realizovat	následující	aktivity:

1. Modernizace stránek www.ic-hukvaldy.cz	se	zaměřením	 
na	naučné	stezky	–	byl	vytvořen	podpůrný	web	www.huk- 
valdskestezky.cz,	který	je	propojený	se	stávajícími	stránkami	
www.ic-hukvaldy.cz	s	jazykovou	mutací	v	angličtině	a	polštině.	
Byl	vytvořen	tak	e-shop	pod	www.ic-hukvaldy.cz,	kde	si	budou	
moci	zájemci	objednat	regionální	literaturu	a	turistické	zboží,	
které	si	nestihnou	pořídit	při	návštěvě	Hukvald

–	 30	800	Kč	(dotace	20	365	Kč,	podíl	obce	10	435	Kč)

2. Nabíjecí stanice pro elektrokola včetně stojanu
–	 10	900	Kč	(dotace	7	207	Kč,	podíl	obce	3	693	Kč)

3. Úhrada poplatku certifikace tIC na další období
–	 4	500	Kč	(dotace	2	975	Kč,	podíl	obce	1	255	Kč)	TIC	

Hukvaldy	získalo	certifikát	stupně	B

4. pořízení multifunkční tiskárny včetně tonerů
–	 19	469	Kč	(dotace	12	873	Kč,	podíl	obce	6	596	Kč)	pro	

tisk	informací,	plánků	map	pro	turisty

5. Nový monitor k pC 
–	3	545	Kč	(dotace	2	344	Kč,	podíl	obce	1	201	Kč)

6. Vnitřní kamery 
–	 5	886	Kč	(dotace	3	892	Kč,	podíl	obce	1	994	Kč)

7. Výroba propagačních materiálů (včetně	 grafiky,	 tisku	
a materiálu)	
– 34 465	Kč	(dotace	22	188	Kč,	podíl	obce	12	277	Kč)	

Propagační	materiály	o	zajímavostech	v	obci	 jsou	určeny	
pro	návštěvníky	IC,	část	je	věnována	nově	vznikajícímu	turis-
tickému	produktu	„Klíč	do	ZEMĚ	HRADŮ“.	Jedná	se	o	hru	pro	
všechny	generace,	okruh	zaměřený	na	historii a	na poznání hradů	
a	zámků	včetně	hradu	Hukvaldy	a	tzv.	hradů	lašské	brány. 

vylepšování služeb TIC Hukvaldy pro spokojenosT návšTěvníků
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Návštěvník	stálé expozice	ZEMĚ	HRADŮ	(která	se	nachází	v	budově	
TIC	Hukvaldy) se	pomocí	tajenek, hádanek	a	poznávacích	úkolů dozví	
spoustu	nového	a	po	předložení vyřešených	úkolů	získá	v	informačním	
centru	Hukvaldy	tzv.	Klíč do	ZEMĚ	HRADŮ.  	Odměnou	bude	drobný	
dárek	a	speciální	razítko	a	možnost	se	zúčastnit	slosování	o	ceny.

8. pořízení objektivu k fotoaparátu
–	 12	335	Kč	(dotace	8	156	Kč,	podíl	obce	4	179	Kč)	pro	focení	akcí	

TIC,	potřebu	obce,	promofoto	pro	sociální	sítě	atd.)

Celkové náklady  – 121 900 Kč
dotace MSK   – 80 000 Kč – 65,63%
podíl obce Hukvaldy  – 41 900 Kč – 34,37 %

Ivana Hrčková, místostarostka



– 8 –

prosinec 2022
HUKVALDSKÝ OBČASNÍK

Ve	dnech	23.	a	24.	října	2022	se	konaly	komunální	volby.	
V obci	Hukvaldy	kandidovalo	5	stran,	nezávislí	„Občané	20+10“	
a	„Občané	pro	obec“,	Křesťanská	demokratická	unie	–	Česká	
strana	lidová	a	nově	vzniklé	strany	SONK	a	Nezávislí.

Celkový	počet	voličů	zapsaných	na	voličských	seznamech	
byl	1714,	voleb	se	zúčastnilo	1084	voličů,	což	značí	vysokou	
volební	účast	63,24	%.

pořAdí polItICKýCH StrAN:

1.	 Hukvaldy	20	+	10	–	6 411	hlasů	–	43,70	%	–	7	mandátů
2.	 Občané	 pro	 obec	 2022–2026	 –	 3	 354	 hlasů	 –	 22,86	%	 

–	4	mandáty
3.	 Křesťanská	 demokratická	 unie	 –	 Česká	 strana	 lidová	 

–	2	340	hlasů	–	15,95	%	–	2	mandáty
4.	 SONK	 –	 Sdružení	 opravdu	 nezávislých	 kandidátů	 

–	1637	hlasů	–	11,15	%	–	1	mandát
5.	 KSČM+Nezávislí	kandidáti	–	927	hlasů	–	6,31	%	–	1	mandát

SložENí zAStUpItElStVA podlE počtU HlASů:

1.	 Luděk	Bujnošek	–	726	hlasů	(Hukvaldy	20	+	10)
2.	 Ivana	Hrčková	–	632	hlasů	(Občané	pro	obec		2022–2026)
3.	 Jiří	Sedlář	–	539	hlasů	(Hukvaldy	20	+	10)
4.	 Alena	Lévová	–	520	hlasů	(Hukvaldy	20	+	10)
5.	 Martin	Vicher	–	486	hlasů	(Hukvaldy	20	+	10)
6.	 Vladimíra	Nevludová	–	486	hlasů	(Hukvaldy	20	+	10)
7.	 Markéta	Kološová	–	474	hlasů	(Hukvaldy	20	+	10)
8.	 Petr	Laník	–	370	hlasů	(Hukvaldy	20	+	10)
9.	 Zbyněk	Sedlář	–	349	hlasů	(Občané	pro	obec	2022–2026)
10.	Lukáš	Strakoš	–	335	hlasů	(SONK	–	Sdružení	opravdu	nezá-

vislých	kandidátů)
11.	Petr	Axmann	–	302	hlasů	(KDU-ČSL)
12.	Stanislav	Kološ	–	287	hlasů	 (Občané	pro	 obec		

2022–2026)
13.	Adam	 Holub	 –	 271	 hlasů	 (Občané	 pro	 obec	 

2022–2026)
14.	Tomáš	Sasín	–	238	hlasů	(KDU-ČSL)
15.	 Ivo	Dienelt	–	177	hlasů	(KSČM+NK)

Ve	čtvrtek	20.	listopadu	2022	se	konalo	ustavující	
zastupitelstvo	obce	Hukvaldy,	na	kterém	složili	slib	
všichni	zastupitelé,	kteří	získali	mandát	v	zářijových	
komunálních	volbách.	Na	ustavujícím	zastupitelstvu	
bylo	zvoleno	vedení	obce,	starostou	se	opět	stal	Mgr.	
Luděk	Bujnošek	(Občané	20+10)	a	místostarostkou	
Ing.	Ivana	Hrčková	(Občané	pro	obec).	Radními	byli	
zvoleni	Jiří	Sedlář,	Ing.	Martin	Vicher,	Ing.	Petr	Laník	
(Občané	20+10).	Členy	Finančního	výboru	se	stali	

Ing.	Zbyněk	Sedlář	 (předseda),	 Ing.	 Ivo	Dienelt,	Aleš	Drlík,	
Pavel	Reisig	a Ing.	Adam	Holub.	Členy	Kontrolního	výboru	byli	
zvoleni	Petr	Axmann	(předseda),	Stanislav	Kološ,	Ing.	Lukáš	
Strakoš,	Bc.	Markéta	Kološová	a	Jan	Jašurek.

Ráda	bych	poděkovala	všem	kandidátům,	kteří	kandidovali	
v	 letošních	 volbách	 a	 chtěli	 se	 zapojit	 do	 veřejného	 života	
a  obecního	 dění.	Věřím,	 že	 jejich	 plány	 a	 nadšení	 neskončí	
s volbami	a	že	přestože	nebyli	zvoleni,	budou	chtít	být	své	obci	
nápomocni	ať	už	zapojením	se	při	různých	kulturních	či	jiných	
akcích,	ale	také	svými	nápady	a	vizemi.

Dík	patří	také	všem	bývalým	zastupitelům,	radním	a	členům	
výborů,	občanům	obce,	podnikatelům	za	práci	v	minulém	volebním	
období.	Za	všemi	je	vidět	kus	poctivě	a	dobře	odvedené	práce.

Nové	zastupitelstvo	 je	více	než	z	 jedné	třetiny	obměněno	
a má	v	sobě	určitě	ohromný	tvůrčí	potenciál.	Tvoří	jej	noví	zastu-
pitelé,	kteří	mají	jiný	pohled	na	dění	v	naší	krásné	obci,	ale	také	
zastupitelé,	kteří	už	mají	něco	za	sebou	a	mají	hlavně	zkušenosti.	
Na	všech	 je	pak	hledání	a	nalezení	společné	 řeči,	 skloubení	
energie	a	nadšení	těch	nových	se	zkušenostmi	služebně	starších.

Věřím,	že	v	sobě	všichni	najdeme	dostatek	odvahy	a	zodpo-
vědnosti	při	přípravě	a	realizaci	nových	projektů,	dokončení	
rozpracovaných,	které	přinesou	užitek	obci,	našim	spoluob-
čanům,	prostě	nám	všem	a	také	věřím,	že	budeme	společně	hájit	
zájmy	naší	obce.	Nemusíme	mít	na	vše	stejný	názor,	ale	měli	
bychom	se	navzájem	respektovat,	tolerovat,	a	hlavně	se	musíme	
chtít	domluvit	a	snažit	se	společnou	a	vzájemnou	komunikací	
dospět	k	cíli,	kterým	je	fungující	obec	a	spokojení	občané.

Ivana Hrčková, místostarostka

komunální volby 2022
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Od	jara	letošního	roku	probíhá	rekonstrukce	Mostu	přes	řeku	Ondřejnici,	která	ve	velké	míře	ovlivňuje	život	a	hlavně	dopravu	
v	naší	obci.	Podle	informací	od	zhotovitele	bude	doprava	s	tímto	omezením	trvat	do	konce	února	2023,	poté	budou	následovat	
změny	v	objízdných	trasách,	se	kterými	budou	občané	včas	obeznámeni.

Ivana Hrčková, místostarostka

most přes řeku ondřejnici

MíStNí poplAtKy 2023

Poplatek	ze	psů		 	 100,-	Kč/rok
Splatnost do 31.3.2023

Poplatek	za	komunální	odpad	 600,-	Kč/osobu/rok
Splatnost do 30.4.2023 nebo ve dvou stejných splátkách,  

a to nejpozději do 30.4. a do 30.9.2023

Od	1.1.2023	je	mění	ceník	služeb	za	kabelovou	televizi	MINI	
a	ZÁKLADNÍ	nabídky,	ostatní	ceny	u	televize	a	internetu	zůstá-
vají	stejné.

KAbEloVá tElEVIzE MěSíčNě

Mini 130,- Kč

základní 230,- Kč

Balíček	FILM	1 290,-	Kč

Balíček	FILM	2 130,-	Kč

Balíček	SPORT 110,-	Kč

INtErNEt MěSíčNě

MINI 190,-Kč

PROFI 390,-Kč

FIRMA 490,-Kč

Splatnost poplatků televize a internetu:

měsíčně		 do	10.	v	příslušném	měsíci

10.1.	 	 Poplatek	za	televizi	a	internet

10.4.	 	 Poplatek	za	televizi	a	internet	–	2.	čtvrtletí

10.7.	 	 Poplatek	za	televizi	a	internet	–	2.	pololetí, 
	 	 3.	čtvrtletí

10.10.	 Poplatek	za	televizi	a	internet	–	4.	čtvrtletí

Pavla Kovalová

ceník poplatků v roce 2023

ceník vodného a stočného od 1. 1. 2023

         VodNé	(SMVak)	 	 54,54	Kč/m3	(bez	DPH)	 	 59,99	Kč	(vč.	10	%	DPH)
         StočNé	(SMOPO)		 	 46,40	Kč/m3	(bez	DPH)	 	 51,04	Kč	(vč.	10	%	DPH)
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V	sobotu	12.	listopadu	2022	jsme	v	obřadní	síni	obecního	
úřadu	 slavnostně	přivítali do řad občanů obce Hukvaldy 
11 nových občánků, 5 chlapců a 7 děvčátek.	Vítali	jsme	děti	
narozené	v	období	od	dubna	do	září	2022.

Nové	občánky	přišla	pozdravit	děvčata	ze	základní	školy	na	
Hukvaldech	pod	vedením	paní	učitelky	Radmily	Křenkové,	které	
na	začátku	spolu	 s	paní	matrikářkou	přivítaly	 jednotlivé	děti	
básničkou	a	předáním	symbolického	andílka	pro	štěstí.

Děvčata	pak	pokračovala	ve	vystoupení	pásmem	písniček	
a říkánek,	které	bylo	proloženo	projevem	místostarostky	obce	
Ivany	Hrčkové.

Každý	přivítaný	novorozenec	je	zapsán	do	Pamětní	knihy,	
kde	se	podepsali	i	rodiče.

Na	památku	děti	obdržely	pamětní	list,	knihu	s	věnováním	
a	 drobný	 dárek,	maminky	 pak	 krásnou	 kytičku,	 tentokrát	
orchidej	ze	zahradnictví	od	Matulů.

Se	souhlasem	všech	přítomných	následovalo	společné	foto-
grafování	a	pak	 i	oblíbené	 focení	v	kolébce	a	další	 fotografie	
s rodiči,	prarodiči,	kteří	je	doprovázejí	a	berou	tuto	událost	jako	
malou	oslavu.

Po	zpracování	děti	dostanou	na	památku	soubor	fotografií	
a	DVD	z	celé	akce.

Přejeme	našim	nejmenším	i	všem	jejich	blízkým	spokojený	
život	plný	lásky,	radosti,	spokojenosti	a	úspěchů.

Na	závěr	si	přejeme,	abychom	mohli	 tuto	krásnou	 tradici	
pořád	opakovat.

Ivana Hrčková, místostarostka

vítání občánků – podzim 2022
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Nálezy	–	doklady,	věci	a	ceniny:	6

odchyt a převoz psa:	15

odstranění vraku:	4

Asistence u dopravní nehody:	1

přestupky dle zákona č. 251/2016 Sb: 42

přestupky v dopravě dle zákona č. 361/2000 Sb.:	616

trestný čin:	1

Kontrolní činnost:	456

Veřejnoprávní smlouva: město	Brušperk,	obec	Staříč

Vybraná částka na pokutách za spáchané přestupky:	338	800	Kč

Radim Šťastný,  
Obecní policie Hukvaldy

evidence událostí za období 1. 1. 2022 až 18. 11. 2022

Ve	druhé	polovině	měsíce	října	oslavil	své	životní	jubileum	
také	nejčerstvější	 čestný	občan	Hukvald,	 akademický	malíř	
Antonín	Kroča	(*1947,	Dolní	Sklenov).	Věřím,	že	tuto	svéráznou	
uměleckou	osobnost	není	třeba	dlouze	představovat.	Krásně	jej	
vystihl	historik	umění	PhDr.	Karel	Bogar	při	svém	úvodním	slovu	
na	nedávné	výstavě,	která	proběhla	v ostravském	klubu	Atlantik	
v dubnu	tohoto	roku:	„Antonín Kroča se našeho světa zmocňuje 
doslova svýma rukama, aby mu byl co nejblíže, jako sedlák, řezník, 
kovář, horník… Při jeho interpretaci si nebere servítky. Vzrušuje jej 
zrod, vývoj, budoucnost, a tak ji hledá u křehkých pramenů potoků, 
ve kterých cítí už budoucí řeky, v klínu žen, kdy cítí budoucí generace, 
nebo změní mírnou letní oblohu nad hukvaldským hradem v drama 
přírodních i lidských bouří. Díla plná testosteronu mají svoje kořeny 
ve spoustě působivých kreseb, plných napětí, dramatu, vášně, ale 
i poezie všedního svátečního dne.“ (Z	deníku	Frýdecko-místecký	
Patriot,	6/2022,	s.	8)

Antonín	Kroča	se	narodil	21.	října	1947	v Dolním	Sklenově	
do	rodiny	autolakýrníka	Mikuláše	Kroči	a	jeho	manželky	Marie,	
rozené	Strakošové.	Rod	 jeho	otce	pocházel	z  jižní	Moravy,	ze	
Starého	Města	u	Uherského	Hradiště.	Jeho	dědeček	se	na	severní	
Moravu	vydal	za	prací	v kopřivnické	automobilce	Tatra	a	usadil	
se	právě	ve	Sklenově.	

Kroča	studoval	na	Uměleckoprůmyslové	škole	v Uherském	
Hradišti	v letech	1963-1967	pod	vedením	učitelů	Karla	Hofmana,	
Jana	Blažka	a	 Josefa	Berana.	Mezi	 léty	1967-1973	absolvoval	
Akademii	výtvarných	umění	v Praze	v ateliéru	Jana	Smetany	
a Jiřího	Johna.	Po	ukončení	studia	pobýval	několik	let	v Praze,	
poté	se	vrátil	do	své	rodné	obce.	Samostatně	vystavuje	od	roku	
1978.	Začal	malovat	v 	expresivním	pojetí	nové	figurace,	odtud	
pak	volně	přešel	k monumentální	akční	malbě.	Inspirovalo	ho	
prostředí	 venkovského	života,	 rituály	 ročního	cyklu	a	 zvyky,	
hospodská	atmosféra:	Velká zabijačka	(1982-1984),	Hospodská 

vřava (1994).	V	 jeho	díle	 lze	nalézt	 také	ženské	akty	a	mnoho	
portrétů.	Z 90.	 let	 jsou	 také	 známé	náměty	 existenciálních	
a bolestných	prožitků:	Kristus	 (1989),	Nádor	 (1990).	Krajina	 
jeho	domova	ho	 inspirovala	k  tvorbě	nefigurativních	obrazů	

Obecní krOnika
akademický malíř antonín kroča oslavil své 75. narozeniny
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s přírodními	motivy	–	vznikl	cyklus	Potoky	 či	 energií	nabité	pohledy	na	Hukvaldy	
a beskydská	zákoutí.	Provedl	také	několik	realizací	v architektuře,	z nichž	nejznámější	
je	Drama	(1991)	pro	foyer	Beskydského	divadla	v Novém	Jičíně.	Uspořádal	na	desítky	
samostatných	výstav	doma	i	v zahraničí,	zúčastnil	se	mnoha	kolektivních	výstav	a	aukcí	
výtvarného	umění.	K nejprestižnějším	patřily	výstavy	ve	Výstavní	síni	Mánes	Praha,	
Národním	technickém	muzeu	Praha,	Domě	umění	v Ostravě,	Výstavní	síni	Viléma	Wün- 
scheho	v Havířově,	Západočeské	galerii	v Plzni,	Českém	centru	ve	Varšavě.	Jeho	obrazy	
jsou	zastoupeny	ve	sbírkách	Národní	galerie	v Praze,	Galerie	výtvarného	umění	v Ostravě,	
Galerii	für	moderne	Kunststiller	ve	Vídni	a	v soukromých	sbírkách	po	celém	světě.	

Antonín	Kroča	 je	dlouholetým	členem	obnoveného	Spolku	výtvarných	umělců	
Mánes,	obesílá	všechny	organizované	výstavy,	 je	stále	v kontaktu	s děním	v Praze.	
V rámci	Mánesa	bylo	také	uspořádáno	několik	velkých	bilančních	výstav	k jeho	jubileím	
v	letech	1997,	2007,	2012	a	zatím	poslední	k jeho	70.	narozeninám	v roce	2017,	současně	
s	jednou	z větších	retrospektivních	výstav,	která	proběhla	v prostorách	Muzea	Beskyd	

ve	Frýdku-Místku	pod	názvem	Antonín Kroča 
a rodina.	V roce	2020	proběhla	velká	výstava	
s názvem	Antonín Kroča – Na dřeň	v Galerii	
Ludvíka	 Kuby	 v  Poděbradech.	 Jednou	
z  posledních	 výstav	 byla	 kromě	 té	 výše	
zmíněné	v ostravském	klubu	Atlantik	 také	
expozice	Něžně	v prostorách	bývalé	Moravia	
banky	ve	Frýdku-Místku	letos	v	létě.	

panu Kročovi přejeme dodatečně 
k jeho krásným 75. narozeninám, hlavně 
hodně zdraví, úspěchů, životního elánu 
a nevysychající studnici tvůrčí inspirace!

Michaela Hrčková, kronikářka obce
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podzimní jubilea roku 2022

Rok	2022	je	poměrně	bohatý	na	významná	jubilea.	Kromě	
těch	životních,	která	 jsme	si	 letos	připomněli	v případě	akad.	
malířů	Antonína	Kroči	 a	 Jana	Václava	Sládka	a	 spolkových	
(výročí	padesáti	 let	od	založení	hukvaldského	Klubu	seniorů,	
o kterém	se	dočtete	na	následujících	stranách),	bych	ráda	zmínila	
ještě	dvě.

45. výročí od položení základního kamene nové školy

Přesně	před	45	lety	se	udála	jedna	z	nejdůležitějších	událostí	
hukvaldského	 školství.	Dne	21.	 října	 roku	1977	byl	položen	
základní	kámen	stavby	zcela	nové	budovy	základní	školy.	V tento	
den	se	tak	splnil,	jak	píše	paní	kronikářka	Karla	Klečková	v obecní	
kronice,	dlouholetý	velký	sen	všech	obyvatel	obce.	„Budeme mít 
novou školu.“	Za	tohoto	krásného	slunečného	dne	se	totiž	před	
14.	hodinou	odpolední	 sešli	občané	obou	Sklenovů,	Hukvald	
i Rychaltic	na	staveništi	nové	školní	budovy.	Okolo	tribuny	se	
shromáždili	pionýři	a	žáci,	hrála	mládežnická	kapela.	Na	tribuně	
pak	 zaujali	místa	hosté	 z  řad	 zástupců	patronátních	 závodů	
a Pozemních	staveb	Ostrava,	které	byly	pověřeny	výstavbou,	
představitelé	obce,	ředitelství	školy	a	další	čestní	hosté	(např.	
akademický	malíř	Jan	Václav	Sládek).	Po	slavnostních	projevech	
a	 symbolickém	poklepání	na	základní	kámen,	vyjel	ověnčený	
buldozer,	aby	zahájil	skrývku	zeminy.	Celková	hodnota	díla	měla	
dle	zápisu	v kronice	z roku	1977	činit	16	miliónů	Kčs.	Nová	škola	
měla	sestávat	ze	4	objektů	(učebny,	speciální	dílny,	tělocvična,	
kuchyně	s jídelnou)	s kapacitou	pro	360	žáků.	

z hukvaldských kronik
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K	slavnostnímu	otevření	nové	základní	školy	došlo	až	8.	listo-
padu	1980.	I	 tentokrát	se	zúčastnila	řada	hostů	včetně	bývalé	
ředitelky	Zdeňky	Lochmanové,	 za	 jejíhož	působení	a	osobní	
angažovanosti	se	stavba	uskutečnila,	a	Danuše	Jaržemské	–	nové	
ředitelky.	Sešla	 se	 většina	občanů	naší	 obce,	 žáci	 a	učitelé.	
K  tomuto	dni	bylo	předáno	do	užívání	 celkem	devět	učeben,	
obdobné	učebny	fyziky	a	chemie,	žákovská	knihovna,	dílna,	síň	
Leoše	Janáčka	a	galerie	J.	V.	Sládka,	výtvarná	učebna,	hudebna,	
dále	pak	provozní	část	s bytem	školníka,	kotelnou,	WC,	sprchami	
a	tělocvičnou,	v patře	ředitelna	a	školní	družina,	v prosinci	téhož	
roku	byla	do	provozu	uvedena	tělocvična.	Později	byla	do	provozu	
uvedena	i	stravovací	část	se	sklady	v přízemí	a	školní	jídelnou	
v patře.	

50 let od posvěcení zvonů kostela sv. Mikuláše v  rychal- 
ticích

Po	 rozsáhlém	požáru	kostela	 sv.	Mikuláše	v Rychalticích	
v roce	1945,	kdy	za	oběť	ohni	padl	památný	zvon	z roku	1506,	
který	se	vysokým	žárem	roztavil,	byl	poté	využíván	pouze	jeden	
malý	zvonek,	který	byl	v 60.	 letech	minulého	století	nahrazen	
magnetofonem	a	nahrávkou	zvonění.	Kostel	byl	po	válečném	
neštěstí	za	obrovské	pomoci	místních	farníků	opraven	již	v roce	
1947,	avšak	zvony,	které	dnes	slýcháme,	byly	dosazeny	a	posvě-
ceny	až	v roce	1972.

Jak	se	píše	ve	farní	kronice,	téměř	celý	rok	1972	se	soustře-
dila	pozornost	rychaltických	farníků	právě	na	instalaci	nových	
zvonů.	Poslední	 zvon	byl	dodán	v  lednu	1972.	 Jejich	 instala- 
ce	nebyla	 snadnou	záležitostí,	protože	bylo	nutno	demonto- 
vat	celé	staré	nosné	zařízení	ve	věži	a	zbudovat	nové	ocelové.	 
Rovněžbylo	 rozhodnuto	 ještě	 před	usazením	 zvonů	pořídit	 

kompletní	elektrické	zařízení	k automatickému	zvonění	včetně	
elektromagnetického	 samočinného	 spouštěče.	 Tuto	 novou	
ocelovou	konstrukci	pořídili	 farníci	 svépomocí	–	brigádami.	
Vedením	celé	akce	se	po	stránce	 technické	ujal	pan	František	
Sasín,	který	byl	původním	povoláním	učitel,	ale	pro	„nábožen-
skou	horlivost“	měl	 v  tomto	povolání	obtíže	a	byl	 tak	nucen	
nastoupit	do	zaměstnání	v kopřivnické	Tatře	jako	dělník	kovo-
obráběč.	Jeho	obětavost	neznala	mezí.	Dalším	veleobětavým	byl	
pan	Josef	Čajánek,	varhaník,	který	zhotovil	vše,	co	bylo	ze	dřeva	
zcela	zdarma	včetně	poskytnutého	materiálu.	Dílenské	práce	na	
konstrukci	zdarma	provedl	místní	kovář	pan	Štefek.	Předním	
pracovníkem	byl	také	pan	Vít	Zahradník	a	mnoho	dalších	oběta-
vých	 farníků.	Pořízení	 zvonů	 samotných	pak	bylo	 zásluhou	
bývalého,	tehdy	již	zesnulého	otce	administrátora	pana	Bohu-
slava	Dohnala	a	věřících.	Při	elektroinstalaci	pracoval	také	pan	
Urban,	elektrikářský	mistr	z Nového	Jičína,	který	byl	synovcem	
toho	 roku	zemřelého	otce	 faráře	Aloise	Urbana.	Na	slavnost	
svěcení	 zvonů	 se	 věřící	 připravovali	 šestitýdenní	 duchovní	
obnovou.	

Slavný	den	posvěcení	nových	zvonů	nastal	12.	listopadu	1972.	
Světitelem	byl	otec	kapitulní	vikář	Josef	Vrána,	za	přítomnosti	
dvanácti	kněží	a	velkého	množství	věřících.	Kostel	byl	prý	zaplněn	
do	posledního	místa.	Kapitulního	vikáře	doprovázel	kanovník	
Eduard	Hurník	z Ostravy	a	místecký	děkan	Bohumil	Nerychel.	
Slavnost	započala	v 15	hodin	a	byla	zakončena	radostným	zpěvem	
Mnohaja, blahaja ljeta	otci	ordináři,	kněžím,	zasloužilým	pracov-
níků	a	všem	věřícím.	Společnou	večeři	vzorně	připravil	tehdejší	
Hotel	Hukvaldy.	Během	následujícího	týdne	byly	zvony	vytaženy	
na	věž,	upevněny,	byla	dokončena	elektroinstalace	a	v neděli	 
19.	listopadu	poprvé	vítaly	věřící	k bohoslužbě.

poSVěCENy byly třI zVoNy:

Sv. Cyril a Metoděj –	nejmenší	o	váze	
260	kg,

Sv. Mikuláš	–	střední	o	váze	420	kg,

Panna Maria, královna míru	–	největší	
zvon	o	váze	715	kg.

Výrobcem	 všech	 tří	 zvonů	 byla	
firma	Schilling	 a	 synové	 z  tehdejší	
Německé	 demokratické	 republiky	
(Apolda).	 Zvony	 kolaudoval	 a	 též	
uvedenou	 trojici	doporučil	pan	 Jaro- 
slav	Dobrodinský	z Pelhřimova.

Michaela Hrčková,  
kronikářka obce
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Letos	v říjnu	tomu	bylo	již	třicet	let,	co	svoji	obec	navždy	opustil	její	čestný	
občan	a	rodák	z Podlesí,	malíř	a	spisovatel	Jan	Václav	Sládek	(1909-1992).	
Již	během	letošního	srpna	obec	oslovil	PhDr.	Lukáš	Průša,	Ph.D.,	který	vyučuje	
český	jazyk	a literaturu	na	gymnáziu	v Ostravě	a	jenž	současně	spolupracuje	
s	Filozofickou	fakultou	Ostravské	univerzity	s tím,	že	by	rád	přímo	na	Hukval-
dech	připomněl	formou	přednesu	tuto	Sládkovu	významnou	osobnost.

Přednáška	 s  názvem	„Setkání nad dílem Jana Václava Sládka“	 se	
nakonec	uskutečnila	ve	středu	26.	 října	2022	v prostorách	Turistického	
informačního	centra	a rodného	domu	Leoše	Janáčka	na	Hukvaldech	i	za	
účasti	malířovy	blízké	rodiny.	Všichni	přítomní	byli	v úvodu	přivítáni	paní	
místostarostkou,	poté	se	již	chopil	slova	přednášející	pan	dr.	Průša,	který	
nastínil	Sládkův	soukromý	i	umělecký	život	i	inspirační	zdroje	jeho	tvorby.	
Zaměřil	se	převážně	na	jeho	publicistické	dílo,	vycházel	a	předčítal	úryvky	
ze	Sládkových knih	Hukvaldské miniatury a Hukvaldské siluety	i	z jeho	samo-
statně	vydávaných	fejetonů.	Nezapomněl	zmínit	Sládkovu	blízkou	spolu-
práci	s	bibliofilem	a nakladatelem	Leopoldem	Čadou.	A	také	Sládkovo	blízké	
a křehké	duševní	spojení	s celým	tímto	krajem,	vesnicí,	hradem	i	osobností	
a	dílem	hudebního	skladatele	Leoše	Janáčka.	Během	přednášky	byly	také	
v pozadí	promítány	fotografie	z 20.	a	30.	let	minulého	století	zachycující	
malířovo	dětství	a	život	 jeho	rodiny,	ke	kterým	občas	podala	vysvětlení	
Sládkova	neteř,	paní	Vlasta	Doležalová,	a	také	fotokopie	Sládkových	obrazů	
z knihy	Hukvaldské obrazy,	které	celou	akci	hezky	dokreslily.	

Michaela Hrčková, kronikářka obce

setkání nad dílem jana václava sládka v tic hukvaldy
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Výjezdy žáků do zahraničí v rámci projektu Erasmus +  
Green deal on the plate
Srebrna Góra – youth Exchange, Erasmus +

Někteří	naši	žáci	vyměnili	prázdninový	odpočinek	za	nové	
zkušenosti.	V	polovině	 srpna	 je	načerpali	 v Polsku.	Nadšená	
šestice	 absolvovala	 výměnu	mládeže.	Srebrna	Góra	 jim	 tak	 
zprostředkovala	setkání	 s polskými	 i	 slovenskými	vrstevníky.	
Komunikovali	spolu	výhradně	anglicky.	

Seznámili	se	s programem	Erasmus	+,	jeho	kompetencemi,	
také	 s  ekologickými	programy	 spolupracujících	 zemí.	Podle	
tradičních	 receptů	 tvořili	 zdravé	pokrmy,	naučili	 se	pracovat	
v  digitálním	 programu	CANVA.	 S  novými	 zahraničními	
kamarády	zažili	i	zajímavé	výlety,	navštívili	indiánskou	vesnici,	
kde	se	seznámili	s historií	indiánů,	vyzkoušeli	si	hod	oštěpem	do	
stojícího	i	pohyblivého	terče,	stříleli	ze	vzduchové	pušky,	luku	
a změřili	své	síly	v indiánském	šampionátu.	Na	závěr	uspořádali	
barbecue.

Zajímavým	výletem	byl	 i	 výjezd	do	areálu	pro	paintball	
a  únikové	 hry,	 rovněž	 prohlídka	města	Ząbkowice	Śląskie	
v Dolnoslezském	vojvodství.	Nejstarší	dokument	(z	roku	1280)	
se	o	něm	zmiňuje	pod	německým	názvem	Frankenstein. Žáci	
zde	viděli	mnoho	památek,	krásné	náměstí,	šikmou	věž	i	dům	
Frankensteina.	Poslední	den	nás	okouzlila	vojenská	tvrz	Srebrna	
Góra	(česky Stříbrná	Hora).	

Celkově	hodnotím	tento	výměnný	pobyt	s angličtinou,	množ-
stvím	her	a	výletů	s pestrým	programem	na	výbornou.		

Děkuji	pořadatelům,	 rodičům	a	vedení	 školy	za	podporu,	
Silvii	Jati	za	pomoc	a	účastníkům	za	krásně	strávený	týden.

Mgr. Marcela Jašková, vedoucí žákovské skupiny Hukvaldy

„Na	Erasmu	jsem	si	to	moc	užila	i	s novými	kamarády,	při	
aktivitách	paintballu,	únikovkách	nebo	v indiánském	městečku.	
Spolupracovali	jsme	v týmech	a	tím	jsme	se	více	poznávali.	Jsem	
moc	ráda,	že	jsem	měla	příležitost	jet	na	Erasmus	+,	poznat	nové	
lidi,	místa	a	příště	pojedu	určitě	znovu.“

Rozálie Lyčková, 8.B

základní škola
výjezdy žáků do zahraničí v rámci projektu erasmus +
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KApUCE od MIKINy

V rámci	projektu	Celé	Česko	čte	dětem,	se	
nám	podařilo	 získat	 zdarma	knihy	pro	 žáky	 
9.	ročníku,	metodické	příručky	pro	učitele	a	dvě	
vyučovací	 hodiny	workshopu	 pro	 žáky	 pod	
vedením	zkušené	lektorky.	Kapuce	od	mikiny	se	
kniha	jmenuje	proto,	že	si	starší	žáci	a	mládež	
schovává	pod	kapuci	své	problémy,	sny	a touhy.	

A jak knihu vidí žáci 9. ročníku?

Na	 sbírce	 povídek	Kapuce	 od	mikiny	 se	
podílelo	 patnáct	 současných	 autorů.	 Jejich	
témata	jsou	nám	blízká.	Rádi	občas	utíkáme	do	
virtuálního	 světa	prostřednictvím	digitálních	
technologií,	 potřebujeme	 se	 schovat	 před	
realitou.	Také	na	nás	doléhají	společenské	stere-
otypy,	které	nám	mnohdy	zbytečně	komplikují	
život.	 Trpíme	předsudky,	 jsme	 vztahovační,	
pyšní,	 ne	 vždy	 se	 nám	 zamlouvají	 pravidla.	
Míváme	pocit,	 že	nám	dospělí	nerozumí.	Hle- 
dáme	dobré	vzory,	někdy	bohužel	potkáme	 ty	
nevhodné.	Jsme	zranitelní,	rodiče	i	učitelé	se	nás	
proto	snaží	 chránit,	upozorňují	nás	na	nebezpečí	 šikany,	kyberšikany.	Ublížit	nám	může	nezdravé	stravování,	 často	slýcháme	
o poruchách	příjmu	potravy.	K tomu	všemu	se	po	nás	chce	odpovídající	výkon.	Chápeme	to,	protože	máme	své	sny,	k jejichž	naplnění	
vede	mnohdy	složitá	cesta.	Knížka	nám	ale	zároveň	připomněla,	že	v životě	je	hodně	důležitá	odvaha,	obětavost,	zodpovědnost,	čest,	
sebekritika,	laskavost	a	tolerance.	A	nepřináší	nám	jen	příběhy,	ve	čtenářské	dílně	s texty	dál	pracujeme	a	rozvíjíme	svou	čtenářskou	
gramotnost.

Žáci 9. třídy ZŠ a MŠ L. J. Hukvaldy

projekt celé česko čte dětem

Fotografie	Pepíka	Benkeho	s kapucí	je	pouze	
ilustrativní.

Stejně	jako	v	loňském	školním	roce,	tak	i	v	tom	letošním,	se	
deset	žáků	z	druhého	stupně	naší	školy	zapojilo	do	mezinárod-
ního	projektu	Let’s	sing	Oratorio	music,	který	je	spolufinancován	
z	Evropské	unie	a	programu	Kreativní	Evropa.

Slezské	divadlo	Opava	oratorium	na	motivy	díla	Georga	
Friedricha	Händela	premiérově	uvedlo	16.	října	2022.

Naši	 žáci	Elena	Kazíková,	Hana	Horová,	Charlota	 Jati,	
Amélie	Bílá,	Marek	Matula,	Natálie	 a	Pavel	Kolečtí,	Natálie	
Černíková,	Rozálie	Bílá	a	Eliška	Rašková	věnovali	přípravám	
spoustu	svého	volného	času,	neboť	se	přípravám	věnovali	 jak	
o intenzivním	víkendovém	soustředění,	tak	do	pozdních	večer-
ních	hodin.	Zkoušky	v	opavském	divadle	se	konaly	taktéž	dopo-
ledne,	místo	vyučování,	kdy	povinností	dětí	bylo	samozřejmě	

mezinárodní divadelní projekt let’s sing oratorio music
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foto:	Tamara	Černá-SofiG.

foto:	Tamara	Černá-SofiG. foto:	Tamara	Černá-SofiG.

doplnění	zameškaného	učiva.	Zajímavou	zkušeností	pro	děti	bylo	
také	natáčení	hudebního	klipu	s	úryvky	z	představení,	které	pro- 
běhlo	 za	podpory	profesionálního	 filmařského	 štábu	 jak	 ve	 
společenském	sále	ZŠ	a	MŠ	L.	 Janáčka	v	Hukvaldech,	 tak	na	
hradě	Hukvaldy.	Opět	zde	obrovskou	roli	hrálo	trpělivé	chování	
a	disciplína	dětí.	Nicméně	všichni	velmi	dobře	obstáli	a	zaslouží	
si	pochvalu	za	skvěle	odvedenou	práci	hodnu	dospělého	herce.

Vystupování	na	prknech	divadla	se	skutečnými	profesionály	
je	pro	děti	nezapomenutelným	zážitkem	na	celý	život,	tréning	
osobní	disciplíny	a	trpělivosti.

Silvie Jati, 
 koordinátorka projektu za ZŠ a MŠ L. Janáčka Hukvaldy
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S blížícím	se	koncem	roku	i	my	finalizujeme	letošní	aktivity	
a	vše,	co	 jsme	v  letošním	roce	stihli	 realizovat.	A	nebylo	 toho	
málo.	V dubnu	to	byl	výroční	desátý	Karnevalový	rej.	Jak	úspěšná	
akce	to	byla	se	mnozí	z vás	přesvědčili	osobně	anebo	na	stránkách	
minulých	občasníků.	Ve	 spolupráci	 s  vedením	 školy,	 učiteli	
i  ostatními	 zaměstnanci	 školy	 jsme	po	dvou	 letech	nekonání	
z důvodu	pandemických	opatření	v červnu	uspořádali	Mejdan	
za	školou.	Dětský	den	jsme	vzhledem	k úpravám	v okolí	školy	
přesunuli	 do  areálu	 koupaliště.	A	 že	 to	 byla	 akce	 úspěšná.	
K soutěžním	aktivitám	se	přihlásilo	220	dětí,	překonali	jsme	tak	
rekord	–	bylo	to	nejvíce	v historii	konání	této	akce.	Do	vlastní	
organizace	se	zapojili	i	naši	loňští	déváťáci,	za	což	jim	patří	velký	
dík.	Za	odměnu	obdrželi	příspěvek	na	jejich	závěrečný	večírek.	
Třetí	velkou	akcí	byl	lampiónový	průvod,	k výročí	17.	listopadu.	
I	přes	deštivé	počasí	byla	účast	skvělá.	Věříme,	že	plný	sál	dětí	
byl	spokojený	s programem,	ve	kterém	děti	bavili	klauni	a	DJ.		
Nejen	je	ale	i	všechny	dospělé	pak	potěšil	ohňostroj	a	občerstvení,	
které	jsme	pro	ně	připravili.	

Mimo	tyto	dvě	velké	akce	podporujeme	další	aktivity	školy.	
Přispíváme	na	dopravu	žáků	na	sportovní	a	další	akce	reprezen-
tující	školu,	na	odměny	prvňáčkům	–	pasovaní	na	čtenáře,	účast-
níkům	recitačních,	vědomostních	i	výtvarných	soutěží	apod.	

V  letošním	roce	 jsem	škole	věnovali	neúčelový	dar	ve	výši	
50.000,-.	Prostředky	byly	použity	na	podporu	jazykového	vzdě-
lávání	žáků	–	rodilého	mluvčího	v	AJ.

Informace	o	nich	i	o	hospodaření	sdružení	jsou	k dispozici	
na	webových	stránkách	školy.

Také	 pro	 rok	 2022	 jsme	 od	 obce	Hukvaldy	 získali	 dar	
v hodnotě	90.000,-.	 Jak	 jsme	 jej	 využili	 a	 jaké	 školní	aktivity	
našich	dětí	jsme	podpořili,	je	vidět	v přiložené	tabulce:

Děkujeme	všem	rodičům,	příznivců,	zaměstnancům	školy,	
vedení	obce	a	vůbec	všem,	které	pro	jejich	velký	počet	nemohu	
vyjmenovat,	za	spolupráci	v letošním	roce	a	těšíme	se	na	setkání	
při	dalších	v roce	2023.	

S přáním	krásného	adventního	času	a	pohodových	vánočních	
svátků	

Za sdružení rodičů Daniela Nyklová

sdružení rodičů v roce 2022
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realizované aktivity, hrazené z obecního grantu

termín Aktivita Cena Kč

11.	5.	2022 Doprava	ZOO	Ostrava	 
5.A	+	5.B 5 944

19.	5.	2022 Doprava	Bouzov,	Mladeč	 
6.A	+	7.A 13 978

23.	+	24. 
	+	25.	5.	2022

Doprava	Dopr.	hřiště	Příbor	 
4.A,	5.A,	5.B 7 671

25.	5.	2022 Doprava	Elektrárna	Dlouhé	
Stráně	7.B	+	8.A 17 753

1.	6.	2022 Doprava	zámek	Kunín	 
4.A	+	1.A 3 983

3.	6.	2022 Doprava	zámek	Kunín	 
2.A,	2.B	+	3.A 9	370

23.	6.	2022 Odměny	žákům	na	konci 
školního	roku 4	900

10.	6.	2022 Doprava	–	sport.	akce	
Brušperk 6	500

11.	5.	2022
Párky	pro	děti,	akce	pro	žáky	
na	koupališti	z důvodu	
odstávky	elektrického	proudu

3	402

11.	6.	2022 Mejdan	za	školou	–	skákací	
hrad	+	odměny	dětem 12 768

23.	6.	2022 Odměny	žákům	 
za	reprezentaci	školy 3 731

Celkem 90 000

Děkujeme	vedení	obce	Hukvaldy	panu	starostovi	Luďkovi	
Bujnoškovi,	paní	místostarostce	Ivaně	Hrčkové,	členům	obecního	
zastupitelstva	a	 členům	Sdružení	 rodičů	pod	vedením	Petra	
Červinky,	Pavla	Reisiga	a	Daniely	Nyklové	za	finanční	prostředky	
na	podporu	zkvalitnění	výuky.	Velmi	si	toho	vážíme.

Mgr. Alena Lévová,  
ředitelka školy
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V roce	2008	vyhověl	Krajský	úřad	Moravskoslezského	kraje	
žádosti	 školy	 a	Obce	Hukvaldy	o	 zřízení	 školního	klubu	při	
Základní	škole	a	Mateřské	škole	Leoše	Janáčka	Hukvaldy.

Vedoucí	školního	klubu	a	školní	družiny	je	Eva	Rimlová.

Ve	školním	klubu	jsou	zapsáni	žáci,	kteří	nejsou	zapsáni	ve	
školní	družině.	V naší	 škole	 slouží	klub	pro	činnost	kroužků,	
kterých	se	účastní	jak	žáci	školní	družiny,	tak	školního	klubu.	
Vedoucí	kroužků	jsou	hrazeni	ze	státního	rozpočtu,	díky	čemuž	
poplatek	za	kroužek,	který	rodiče	platí,	není	tak	vysoký	jako	ve	
městech	(250	Kč	měsíčně).	Žák	může	navštěvovat	libovolný	počet	
kroužků	za	jeden	poplatek.

Vedoucími	kroužku	 jsou	učitelé,	ale	 také	 rodiče	a	přátelé	
školy.	Všichni	si	zaslouží	velké poděkování,	že	se	věnují	dětem	
ve	svém	volném	čase.	

V kroužcích	vedoucí	rozvíjí	u	žáků	klíčové	kompetence,	které	
jsou	v souladu	s Rámcovým	vzděláváním	pro	základní	vzdělávání	
– kompetence k učení; kompetence k řešení problémů; kompe-
tence komunikativní; kompetence sociální a personální; 
kompetence občanské; kompetence pracovní; kompetence 
digitální.

Své	schopnosti	v nich	rozvíjejí	žáci	se	speciálními	vzděláva-
cími	potřebami	i	žáci	nadaní.

V lEtošNíM šKolNíM roCE 2022/2023 MáME tyto 
KroUžKy:

Název kroužku Vedoucí

Šikovné	ruce	–	nejen	háčkování Hana	Piskořová,	
Kateřina	Kociánová

Florbal Radoslav	Jarošek

Modelář	–	mladší	žáci Stanislav	Čajánek

Modelář	–	starší	žáci Stanislav	Čajánek

Literárně	tvůrčí Markéta	Kološová

Sbor Radmila	Křenková

Keramika Kateřina	Větřilová,	
Lenka	Stiborková

Dramatický	a	mediální Helena	Daňková

„Muzikálové	hrátky“	–	 
hudebně-dramatický Silvie	Jati

Vaření	–	mladší	žáci Bláhová	Klára,	 
Mičincová	Ludmila

Vaření	–	starší	žáci
Petr	a	Kateřina	Eliášovi	
–	Restaurace	 
U	námořníka	Hukvaldy

Muzikálové hrátky“ – hudebně – dramatický kroužek:  
Silvie Jati

V	letošním	školním	roce	se	vzhledem	k	velikému	zájmu	dětí	
a	náročnosti	zkoušení	scházíme	ve	dvou	skupinách,	ve	středu	
a ve	čtvrtek. 

školní klub při základní a mateřské škole leoše janáčka hukvaldy
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Náplní	 kroužku	 je	mimo	zábavy	 a	 kreativního	 rozvíjení	
dětské	fantazie,	také	příprava	hudebních	vystoupení	pro	veřej-
nost	i	diváky	z	řad	spolužáků.	Kluci	i	holky	z	kroužku	pracují	
velmi	pilně.	Součástí	vystupování	je	i	memorování	textů,	trpěli-
vost	s	opakováním	a	vylepšováním	již	nacvičeného.	V	neposlední	
řadě	 také	 časová	 přizpůsobivost,	 neboť	mnohdy	 nám	 čas	
vymezený	kroužku	nestačí. 

Vaření – mladší žáci: bláhová Klára, Mičincová ludmila

Kudy vede cesta do kuchyně a kdo je ta paní, která se chce 
rovnat s šéfem?

Chcete-li	 vědět,	 jak	 se	 to	 stane,	 že	vystudujete	ekonomii,	
živíte	se	oděvní	tvorbou	a	volný	čas	trávíte	se	13	dětmi	ve	školní	
kuchyni,	 tak	 je	 to	poměrně	 jednoduché.	Všechno	z	toho	musí	
bavit.

Na	zdejší	základku	chodí	mé	tři	děti	a	tak,	když	jsem	v	září	
seděla	 v	 sále	na	 setkání	 rodičů	a	 zaslechla,	 že	 letos	nebude	
kroužek	vaření,	kam	dcera	tak	ráda	chodívala	a	druhá	se	děsně	
těšila,	říkala	jsem	si,	že	doma	bude	neveselo	a	určitě	nejen	u	nás.	
Vařím	odmalička	ráda	a	myslím,	že	i	dobře.	A	když	zvládám	doma	
v	kuchyni	své	tři	děti,	zvládnu	jich	tam	určitě	ještě	dalších	deset.	
A	tak	jsem	se	šla	po	skončení	schůze	nabídnout	paní	ředitelce,	
že	kroužek	ráda	povedu.	Když	se	ale	vedle	mne	objevila	Kateřina	
Eliášová	se	slovy	„my	s	Petrem	uvažujeme,	že	bychom	to	vaření	
vedli“,	myslela	jsem,	že	se	podhrabu	pod	parkety.	Co	jsem	si	to	
na	 sebe	ušila?	 Jak	se	mohu	stavět	vedle	 takové	profesionální	
dvojky? 

Cesta kolem světa tam a zpátky

Aniž	bych	chtěla	pochlebováním vylepšovat	 svým	dětem	
známky	k	pololetí,	musím	hluboce	smeknout	před	učitelským	
sborem	a	výchovnými	pracovníky.	Práce	s	dětmi	je	fakt	náročná.	
I	když	jsem	tušila,	že	to	nebude	úplně	s	rukama	v	kapsách,	že	po	
prvním	vaření	padnu	v	půl	deváté	vyřízená	do	postele,	to	překva-
pilo	i	mne	samotnou.	Každopádně,	děcka	byla	hrozně	šikovná	

a poctivou	česnečku	s	chlebovými	krutony	a	smažené	tvarohové	
koblížky	zvládly	na	prvním	vaření	levou	zadní.	Následovaly	tolik	
oblíbené	boloňské	 špagety,	které	 jsem	pořádně	nestíhala	ani	
nafotit,	jakou	rychlostí	mizely	z	hrnců	a	talířů.	Na	třetím	setkání	
jsme	si	pohráli	s	listovým	těstem	a	naučili	se	ještě	trošku	něco	
jiného,	než	jsou	tradiční	šneci	a	sýrové	tyčinky.	Tohle	by	totiž	
kuchaříci	zvládli	levou	zadní.	I	když	sebekriticky	musím	přiznat,	
že	se	špenátovou	náplní	do	točeného	koláče	mě	málem	vypískali	
a	téměř	všichni	si	na	konci	lekce	ládovali	koláč	do	svačinových	
krabiček	se	slovy	„to	je	pro	mamku“.	Ovšem	po	kuřecích	řízeč-
cích	v	pivním	těstíčku	se	jen	zaprášilo,	děti	si	tuhle	volbu	tento-
krát	hodně	hlasitě	pochvalovaly,	a	tak	pokud	by	maminky	přeci	
jen	rády	ochutnaly,	pak	jsme	vařili	podle	receptu	Romana	Vaňka	
z	 jeho	kuchařky	Kuře.	Řízečky	 jsme	doplnili	 luxusní	brambo-
rovou	kaší	a	jablečnými	muffiny. 

A	co	nás	čeká	dále?	Před	Vánoci	pravděpodobně	zabrousíme	
do	Asie	na	krevety	a	„čínské	nudle“,	následně	si	dáme	pořádnou	
Ameriku	ve	formě	burgerů,	děti	mě	také	lanaří	do	Japonska	na	
sushi,	a	já	tuším,	že	to	vezmeme	i	přes	Itálii	a	nějakou	dobrou	
pastu	či	 risotto.	Do	konce	školního	 roku	obletíme	zeměkouli	
určitě	několikrát	a	já	věřím,	že	děti	se	na	tu	jízdu	těší	minimálně	
tak,	jako	já	a	má	kolegyně	Ludmila	Mičincová.

Klára Bláhová, vedoucí kroužku vaření

podíváte-li se na fotografie, tak vidíte, že vychováváme 
a  vedeme k  práci tolik potřebné nové pracovníky v  gastro-
nomii, průmyslu a ve službách. 

Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy
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pedagogičtí pracovníci základní školy a Mateřské školy 
leoše Janáčka Hukvaldy se pravidelně vzdělávají.

Tentokrát	to	bylo	v srpnu	2022	v prostorách	Univerzity	Palac-
kého	v Olomouci	vzdělávání	pro	učitele	tělocviku	Tělolomouc.

Úterý	30.	srpen	2022,	13:00	–	Text:	Martin	Višňa	

pohybové hry z mnoha úhlů pohledu, gymnastiku v tělo-
cvičně i ve vodním prostředí, nordic walking, různá zábavná 
cvičení, ale i debaty nad problematickými tématy a především 
kopu inspirace nejen pro výuku tělesné výchovy nabídl 
třináctý ročník pracovního setkání těloolomouc, který na 
Fakultu tělesné kultury Up přilákal čtyři stovky tělocvikářů 
z celé země.

Během	dvou	dnů	nabitých	především	praktickými	lekcemi,	
které	připravili	nejen	vyučující	z pořádající	katedry	sportu,	ale	
i  z dalších	pracovišť	 fakulty	a	 také	externí	 spolupracovníci,	 si	
učitelé	před	zahájením	nového	školního	roku	vydatně	protáhli	
svaly	a	vyzkoušeli	si,	čím	mohou	obohatit	svoji	výuku.	Aktivity	
zaplnily	nejen	prostory	Aplikačního	centra	BALUO	a	tělocvičen	
v Hynaisově	ulici,	ale	účastníci	v modrých	tričkách	mířili	 i	na	
Střední	zdravotnickou	školu	E.	Pöttinga	a	základní	školu	na	třídě	
Spojenců.

Jednou z nich byla Marcela Jašková, která učí tělesnou 
výchovu na základní škole leoše Janáčka v  Hukvaldech. 
„Naprosto	 to	 splnilo	moje	 očekávání,	 jsem	 stoprocentně	

spokojená	 a	příště	určitě	přijedu	 zase.	Z programu	 jsem	se	
zaměřila	hlavně	na	pohybové	hry,	hledala	jsem	náměty	k oživení	
svých	hodin	vhodné	jak	pro	žáky	prvního,	tak	i	druhého	stupně.	
Absolvovala	 jsem	lekce	s Ferdinandem	Mazalem,	jeho	nápady	
mě	nejvíce	zaujaly,	pak	 také	s  Janem	Bělkou.	Úžasná	ale	byla	
třeba	i	hodina	aktivit	s lany,	také	jsem	byla	na	házené	nebo	na	
woudinku.	Doufejme,	že	mi	to	jako	inspirace	do	dalšího	ročníku	
vydrží,“	řekla.

Vedle	 samotných	 lekcí	 samozřejmě	nechyběl	 ani	 čas	na	
posezení	a	výměnu	zkušeností	a	zážitků	pracovních	a	 jiných,	
případně	 i	 tanec	za	hudebního	doprovodu	kapely	Aliance.	Ta	
společně	 s  děvčaty	 z Oddílu	 gymnastiky	 SK	UP	 zpestřila	
i  zahájení	 akce,	kde	účastníky	pozdravila	 vedoucí	pořádající	
katedry	sportu	Soňa	Formánková	a	děkan	fakulty	Michal	Šafář.	
Zájemci	se	také	mohli	s průvodcem	vydat	do	olomouckých	ulic	
nebo	si	na	kole	projet	okolí	města.

Těloolomouc	 je	 jednou	 z  tradičních	akcí	Fakulty	 tělesné	
kultury	UP,	pořádá	jej	od	roku	1995.	Úspěch	prvních	ročníků	
následně	inspiroval	ke	vzniku	podobných	akcí	v	Praze	a	dalších	
městech,	setkání	v Olomouci	nicméně	zůstalo	pro	učitele	a tělo-
výchovné	pracovníky	škol,	klubů	či	středisek	volného	času	svým	
rozsahem	nejatraktivnější.	Letošní	 třináctý	 ročník	 se	 kvůli	
epidemii	 covidu-19	 konal	 o	 rok	 později,	 než	 byl	 původně	
plánován,	a	byl	jednou	z připomínek	30.	výročí	vzniku	fakulty.

Více	o	akci	na	www.teloolomouc.upol.cz.

tělolomouc
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V pondělí	28.11.	2022	byla	ve	výstavní	síni	Turistického	informačního	centra	
Hukvaldy	zahájena	prodejní	výstava	výtvarných	prací	paní	učitelky	Terezy	Samie-
cové,	která	je	členkou	našeho	pedagogického	týmu	Základní	školy	a	Mateřské	školy	
Leoše	Janáčka	Hukvaldy.	Mnoho	kolegů	ze	školy	ji	také	přišlo	podpořit.

Terezka	se	narodila	v  roce	1986,	na	střední	 škole	vystudovala	počítačovou	
grafiku,	poté	učitelství	pro	mateřské	školy	a následně	učitelství	výtvarné	výchovy	
pro	ZUŠ	a	SŠ.	Třikrát	 ji	 nevzali	 na	 výtvarnou	 školu.	Nenechala	 se	 odradit	
a výsledkem	je	tato	její	první	výstava.

Pracovala	jako	grafik,	sázela	knihy,	dělala	loga,	weby,	ilustrovala	a	pracovala	
jako	grafik	na	počítačové	hře.	V současné	době	pracuje	 jako	učitelka	mateřské	
školy.	Děti	jsou	jí	velmi	blízké.	Jejich	upřímnost	v tvorbě	Terezku	inspiruje.	

Není	jenom	malířka,	ale	všestranně	nadaná	mladá	a	pracovitá	žena.	Kromě	
malování	působí	v metalové	kapele	Ennoia	a vytrvalostně	běhá.

O	své	tvorbě	točí	videa	na	youtube.

Má	dvě	děti,	a	 jak	sama	říká,	 také	 jednoho	trpělivého	manžela,	který	se	na	
zahájení	představil,	nejen	jako	podpora	své	ženy,	ale	také	skvělý	hudebník.	Zahrál	
pásmo	klasické	hudby	na	akustickou	kytaru.

Na	výstavě	můžete	vidět	z její	tvorby	hlavně	olejomalby	(portréty),	jednu	figuru	
kreslenou	tužkou	a	obrazy	ze	skicáku	(zvětšené,	vyrobené	jako	plakáty).	Jejími	
hlavními	náměty	jsou	lidé	a	příroda.	Maluje	především	ve	venkovním	prostředí.

Říká,	že	není	důležité,	že	člověka	nevzali	na	výtvarnou	školu,	ale	to,	že	má	pro	tvorbu	vášeň.

Pokud	budete	mít	zájem,	můžete	více	informací	získat	na	následujících	odkazech:	

e-mail:	tsamiecova@gmail.com
web:tadyterka.cz,	instagram:tadyterka.cz

Přeji	Terezce	hodně	inspirace,	tvůrčích	sil,	zdraví	do	další	tvorby	a	do	záslužné	práce	s našimi	malými	„bobišky“	z mateřské	školy.

Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy

vernisáž výstavy obrazů paní učitelky terezy samiecové
v turistickém informačním centru hukvaldy

Úspěšný rok 2023

Za zaměstnance Základní školy a Mateřské školy Leoše Janáčka 
Hukvaldy přeji všem občanům naší krásné obce hodně zdraví,  
sil ke zvládnutí všech problémů, lásky nejbližších a porozumění 
v rodině.

Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy
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AUtorSKé čtENí NEKlAN A HolíK  
V KNIHoVNě

Ve	 čtvrtek	22.	 9.	 2022	 se	 v	 knihovně	 konalo	
autorské	 čtení	 dvou	místních	 literátů	 –	 Petra	
Benkeho	alias	Neklana	a	Radka	Holíka.	Oba	autoři	 se	věnují	
poezii	a	to	zejména	krátkým	básním	reflektujícím	aktuální	dění	
doma	i	ve	světě,	Neklan	pak	přednesl	i	své	povídky.	Ačkoli	byla	
účast	spíše	menší	než	větší,	ti,	kteří	věnovali	svůj	čas	komornímu	
setkání,	 rozhodně	 nelitovali.	 Bránice	 jen	 těžko	 odolávala	
výbuchům	smíchu	a	po	skončení	čtení	si	mnozí	nadšeně	zakou-
pili	básnické	sbírky	obou	autorů.	K	dobrému	občerstvení	hrála	
také	 tematická	hudba	a	 to	v	podání	Terezy	Holexové	(housle)	
a Markéty	Kološové	(akordeon,	kytara),	které	společně	zhudeb-
nily	některé	básně	Radka	Holíka.	Děkujeme	všem	návštěvníkům	
a	těšíme	se	na	další	literární	setkání.	

NAd KNIHoU A šálKEM KáVy

Jak	již	víte	z	předchozích	čísel	občasníku,	naše	knihovna	již	
několik	let	provozuje	aktivitu	nazvanou	Knížkohrátky	s	robátky,	
která	vychází	z	projektu	Bookstart	–	S	knížkou	do	života.	V rámci	
Knížkohrátek	se	setkávají	maminky	s	dětmi	ve	věku	0,5	až	5	let	
a	podporují	děti	v	cestě	za	čtenářstvím.	Děti	od	úzkého	věku	
vnímají	knihovnu	jako	přirozený	komunitní	prostor	a	sáhnout	
po	knize	je	pro	ně	přirozené.	

Jelikož	je	v	tomto	ohledu	knihovna	jedno	z	mála	míst,	kde	se	
mohou	maminky	takto	setkávat,	vzešla	z	našich	Knížkohrátek	
potřeba	 trochu	méně	organizované	herničky.	A	 tak	 vznikla	
aktivita	Nad	knihou	a	šálkem	kávy,	která	cílí	na	stejnou	skupinu	
rodičů	 s	 dětmi	 a	 spočívá	 v	 tom,	 že	 se	 sejdeme	 v	 knihovně,	
maminky	si	prohlédnou	novinky	ze	světa	literatury,	popovídají	
si,	dají	 si	 šálek	kávy	a	děti	 si	 spolu	pohrají.	V	případě	zájmu	
o navštívení	této	herničky	určitě	sledujte	facebookové	a	webové	
stránky	knihovny,	kde	je	pravidelně	vyvěšen	termín	setkání.	

KNIHoVNA NA JArMArKU

Každoročně	dostáváme	od	pořadatelek	Jarmarku	pro	dobrou	
věc	 příspěvek	 na	 nákup	 knih,	 za	 který	 jsme	 velmi	 vděční.	
V letošním	roce	jsme	se	rozhodli	také	přispět	se	svou	troškou	do	
mlýna	a	společně	s	některými	čtenářkami	z	8.	třídy	jsme	vyrobili	
ozdoby	a	dekorace	z	recyklovaných	knih,	které	jsme	na	jarmarku	
nabízely.	Výtěžek	z	tohoto	prodeje	jsme	se	rozhodly	použít	na	
nákup	nových	knih	tzv.	young	adult	literatury,	kterou	s	oblibou	
čte	právě	tato	věková	skupina.	Děkujeme	všem,	kteří	nás	zakou-
pením	našich	 výrobků	podpořili	 a	 za	 knihovnu	 také	děkuji	
děvčatům,	která	se	zapojila	do	přípravy.	

loVCI pErEl – čtENářSKá SoUtěž

Od	 října	 letošního	 roku	probíhá	 v	 knihovně	
čtenářská	soutěž	Lovci	perel.	Je	určena	pro	děti	ve	
věku	5–15	let,	které	jsou	registrovanými	čtenáři	naší	

knihovny.	Za	každou	přečtenou	knihu	„perlorodku“	(seznam	
perlorodek	naleznete	na	www.lovciperel.cz)	dostane	každý	perlu	
na	náramek,	který	si	po	 jeho	zaplnění	může	odnést.	Navíc	ke	
každé	perle	dostane	10	morionů	(speciální	knihovnická	měna),	
za	které	si	v	pololetí	a	na	konci	školního	roku	může	v	knihovně	
vybrat	hmotnou	odměnu.	Drobné	ceny	do	této	soutěže	věnoval	
mimojiné	i	Moravskoslezský	kraj	–	odbor	kultury.	

lItErárNí SoUtěž o brUšpErKU

Do	konce	sprna	probíhala	pod	záštitou	Městské	knihovny	
v Brušperku	 literární	 soutěž	o	nejlepší	povídku	 s	 tematikou	
Brušperka.	 Soutěže	 se	 zúčastnila	 také	 naše	 čtenářka	Bar- 
bora	Rakárová,	která	 se	nakonec	umístila	na	1.	místě.	Barča	 
je	vášnivou	čtenářkou,	ale	stejně	ráda	také	literárně	tvoří.	Patří	
jí	velká	gratulace	a	přejeme	jí,	aby	měla	do	dalšího	psaní	spoustu	
elánu	a skvělých	nápadů.	

Obecní knihOvna infOrmuje
Obecní knihOvna



– 31 –

zMěNA proVozNí doby KNIHoVNy

Od	1.12.2022	bude	trvale	změněna	provozní	doba	knihovny,	a	to	vždy	v úterý	a	ve	čtvrtek,	kdy	bude	otevřeno	
do	18	hodin	(namísto	současných	19	hodin).	

Během	vánočních	svátků	bude	knihovna	od 22.12 do 30.12. uzavřena z důvodu	čerpání	dovolené.	

přejeme všem čtenářům poklidné prožití vánočních svátků a do nového roku štěstí na dobré lidi 
a kvalitní knih.

Markéta Kološová, knihovnice
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Na	 jaké	kulturní	 akce	 jste	mohli	 zavítat	do	 rodného	domu	Leoše	 Janáčka	
v roce	2022?	Výběr	byl	velmi	pestrý,	a	na	to,	že	oslovuje	čím	dál	větší	množství	
zájemců,	odkazuje	i	jejich	stoupající	počet	–	v roce	2022	k nám	v období	leden–
listopad,	zavítalo	neuvěřitelných	24 367	návštěvníků.	V tomto	roce	jsme	se	také	
po	páté	v řadě	umístili	na	prvním	místě	v anketě	o	Nejoblíbenější	turistické	infor-
mační	centrum	roku	2022.	Všem,	kteří	pro	nás	hlasovali	a	podporovali	nás,	moc	
děkujeme	

Akce v rodném domě leoše Janáčka

do	9.1.		 Výstava:	lumír Kraus – retrospektiva

10.1.–28.2.		 Výstava:	Mgr. Josef Gazda – odlesky starých mistrů 

1.3.–16.5.	 	Výstava:	Martin legerski – Na konci světla 

2.3.	–	31.5.	 Výstava:	lenka rožnovská / bujonošková – barvy srdce

12. 3.  Vernisáž výstavy Martina legerského 

25.	3.		 Cestovatelská	přednáška:	Národní parky západu USA	(Hukvaldský	
potlach)

17.	5.	–	31.8.	 Výstava:	 Ivo ševčík – Krajiny, květiny, přírodní, symbolické, 
meditační a energetické obrazy

23.5.  Absolventský koncert zUš brušperk

26.5.		 Křest	knihy: Starokladrubští koně v arcibiskupském hřebčíně na 
Hukvaldech, Ing. dalibor Gregor 

29.5.–24.11.		 Výstava:	Stanislava Slováková –	Z očí	do	očí

1.6.  Vernisáž výstavy	Stanislavy	Slovákové

17.6.–19.6. Absolventský koncert Mistrovského kurzu s  Ivanem ženatým 
pořádaný	v rámci	MHF	Leoše	Janáčka

16. 6. MHF leoše Janáčka – Janáčková sonáta pro housle 

5.8.		 Neformální	koncert Antonína parise,	loutna

23.8.  přednáška: Ivo ševčík – tarot a sebepoznání

1.9.–31.10.	 Výstava:	lenka Hrdá – obrazy

23.9.		 Křest	CD:		lašský král – pasávala Kravarečka 

22.10.		 den turistických informačních center

26.10.		 Přednáška:	 	phdr. lukáš průša – Setkání nad dílem  J. V. Sládka

24.11.–31.12	 Výstava:		tereza Samiecová –	Výstava	obrazů

25.11.		 Přednáška:	Himaláje – Nepál – tibet	(Hukvaldský	potlach)

28.11.  Vernisáž výstavy terezy Samiecové 

Přejeme	všem	úspěšný	a	poklidný	rok	2023	plný	splněných	snů	a	přání.	Budeme	se	těšit	na	další	setkání	v	příštím	roce	

Jaroslava Matušíková/Bitterová, vedoucí TIC Hukvaldy

výstavy a přednášky
turistické informační centrum hukvaldy
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obecní expozice země hradů v roce 2022

Stejně	jako	v minulých	letech,	i	v roce	2022	došlo	k rozšíření	
a	doplnění	expozice.		Konkrétně	se	jednalo	o	tyto	nově	pořízené	
prvky:

•	 26	ks	papírových	modelů	hradů	a	zámků	
•	 2	nové	modely	s terénem	od	pana	Sýkory
•	 2	nové	modely	od	pana	Lhotského
•	 model	funkčního	obléhacího	stroje	–	trébuchetu
•	 nové	výstavní	vitríny:	hukvaldský pivovar	(vstupní	chodbička),	
dvě	 vitríny	 pro	modely hradu Bezděz	 (současná	místnost	
expozice),	dvě velké vitríny pro novou část expozice (bývalá	
kuchyňka	Fondu	Janáčkovy	Hukvaldy)

•	 exponáty	do	vitríny	o	hukvaldském	pivovaru	(pivní láhve, pivní 
sud, bednářský poříz, pivní etikety, originál pivní korbel 
z hukvaldského zámku, doklad o výkupu lahví)

•	 mince	nalezené	na	hradě	Hukvaldy	a	v jeho	okolí,	zapůjčené	
z	Muzea	Novojičínska,	p.o.

•	 hraniční	kámen	z panství	Hukvaldy,	darovaný	rodinou	Kowo-
lowskich	z Horního	Sklenova

•	 erbovní	kámen,	zapůjčený	z Muzea	Novojičínska,	p.o.
•	 snímače	vlhkosti,	stojánky	do	vitrín,	lupy	na	mince
•	 nový	herní	set	do	dětského	koutku

V tomto	roce	byla	obměněna	i	samotná	expozice	–	původní	
vystavované	modely	byly	nahrazeny	novými.	

Za	 obrovský	 úspěch	 se	 dá	 považovat	 letošní	 nominace	
odborné	poroty	na	Cenu	cestovního	ruchu,	kdy	se	naše	expozice	
ZEMĚ	HRADŮ	dostala	mezi	tři	finalisty	z jedenácti	nominova-
ných	v kategorii	O	nejlepší	turistický	produkt	turistické	oblasti	
Beskydy-Valašsko.	Držte	naší	expozici	pěsti,	slavnostní	vyhlášení	
vítěze	proběhne	v lednu	roku	2023.	

I	kdybychom	na	vítězství	nedosáhli,	samotná	tato	nominace	
je	velkým	oceněním	snahy	tvůrců	a	také	samotné	obce	Hukvaldy.

Návštěvnost	expozice	v roce	2022	(leden – listopad):	2877	ná- 
vštěvníků.	

Přínos	do	obecní	pokladny	 (vybrané vstupné leden - listopad):	 
52.260,-

Expozici	můžete	navštívit	i	v předvánočním	a	vánočním	čase,	
denně	9.00	–	16.00	hod.		

Od	12.	12.	2022	pro	vás	chystáme	překvapení	–	expozici	
doplníme	o	historické	hradní	betlémy.	

Těšíme	se	na	Vaši	návštěvu	–	u	nás	je	stále	co	objevovat	

Vánoce	plné	pohody	 a	pokoje,	 v  roce	2023	hodně	 štěstí	
a zdraví	přeje	kolektiv	TIC	Hukvaldy	a	expozice	ZEMĚ	HRADŮ.	

Jaroslava Matušíková/Bitterová, Miroslav Bitter, 
 provozovatelé stále expozice ZEMĚ HRADŮ a TIC Hukvaldy
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Dne	6.	října	2022	Klub	seniorů	Hukvaldy	oslavil	50.	výročí	
založení.	

Oslava	proběhla	v	sále	ZŠ,	které	se	zúčastnili	jednak	členové	
KS	Hukvaldy,	dále	hosté,	členové	spřátelených	klubů	seniorů	
z Kozlovic,	Chlebovic,	Palkovic	 a	Krmelína.	Pozvání	 přijal	
starosta	obce	Luděk	Bujnošek,	místostarostka	 Ivana	Hrčko- 
vá,	 ředitelka	 školy	Alena	Lévová,	Mudr.	Marcela	Chalupová,	
Mudr.	Aleš	Václavík	a	sestřičky	Radka	Lančová	a	Lenka	Opělová.	
V	neposlední	řadě	pozvání	přijala	i	bývalá	první	dáma,	čestná	
občanka	naší	obce	paní	Livia	Klausová.	

Kulturním	programem	přispěli	 žáci	ZŠ	Leoše	 Janáčka	
Hukvaldy	pod	vedením	paní	učitelky	Radmily	Křenkové	a	taneční	
skupina	Beseda	z	Ostravy-Poruby.	Obdobím	činnosti	posledních	
deseti	let	Klubu	seniorů	nás	provedl	pan.	Stanislav	Gelnar	formou	
videoprojekce.	Členové	 si	 tak	 zavzpomínali	na	předešlá	 léta	
a připomněli	členy,	kteří	se	již	výročí	nedožili.	Potom	následovalo	
občerstvení	–	 řízek	s	bramborovým	salátem,	který	připravili	
zaměstnanci	školní	kuchyně	ZŠ	Hukvaldy.	Pro	přítomné	byla	
následně	připravená	tombola.	Oslovili	jsme	místní	podnikatele,	
kteří	do	tomboly	ochotně	přispěli,	a	další	část	výher	byla	zakou-
pena	z	prostředků	KS.	Nakonec	nám	pro	dobrou	náladu	zahrála	
paní	Mudr.	Marcela	Chalupová	se	 svými	přáteli.	Oslava	byla	
přítomnými	hodnocena	velice	kladně.	

Vedení	KS	 touto	cestou	děkuje	všem	sponzorům,	vedení	 
školy	a	vedení	Obce	Hukvaldy	za	pomoc	při	realizaci	oslav.

Za vedení Klubu seniorů Dagmar Blahutová

oslavy 50 let od založení klubu seniorů na hukvaldech
klub seniorů

Foto	Stanislav	Gelnar
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Dne	13.	října	2022	jsme	se	vypravili	na	jednodenní	
zájezd	na	 jihovýchodní	Moravu.	Program	zájezdu	
obsáhl	tři	turisticky	atraktivní	lokality.

Prvním	zajímavým	místem	byla	návštěva	Archeoskanzenu 
Modrá.	Replika	postupně	budovaného	opevněného	slovanského	
sídliště	z dob	Velké	Moravy	má	v současnosti	již	ucelenou	podobu	
a	nabízí	 tak	názornou	představu	o	životě	 lidí	na	 tomto	území	
někdy	v průběhu	9.	 století	n.	 l.	 Jednotlivé	objekty	znázorňují	
způsoby	a	podmínky	bydlení	různých	sociálních	vrstev	obyva-
telstva,	způsoby	jejich	obživy,	čili	zemědělskou	činnost	spojenou	
s chovem	domácích	zvířat.	V	rámci	komentované	prohlídky	jsme	
měli	možnost	mimo	jiné	nahlédnout	i	do	tehdejší	internátní		školy	
a	 z  jejich	 jídelníčku	 jsme	 také	 třeba	ochutnali	pečené	obilné	
placky.	Díky	odbornému	výkladu,	prokládanému	častými	kont-
rolními	otázkami,	 si	pan	průvodce	 takto	udržoval	naši	 stálou	
pozornost,	 která	 v průběhu	prohlídky	 vyústila	 v podrobnou	
instruktáž	 a	 praktický	 výcvik	 v  disciplíně	 lukostřelba.	
O lukostřelbu	projevily	značný	zájem	zejména	naše	seniorky.		Na	
závěr	jsme	se	účastnili	názorné	ukázky	výroby	užitkové	keramiky	
na	hrnčířském	kruhu	s poutavým	vyprávěním	pana	hrnčíře.	Tím	
byla	naše	 téměř	dvouhodinová	prohlídka	slovanského	sídliště	
ukončena.

Jelikož	 se	Archeo	 skanzen	Modrá	nacházel	pouze	 jeden	
kilometr	 od	 poutního	místa	Velehrad,	 nemohli	 jsme	 tuto	
zastávku	vynechat.	Kromě	poutního	areálu	 jsme	si	prohlédli	
zejména	interiér	jednoho	z nejvýznamnějších	poutních	chrámů	
na	Moravě	baziliku	Nanebevzetí	P.	Marie	a	sv.	Cyrila	a	Metoděje,	

která	v posledních	letech	prošla	náročnou	restaurá-
torskou	obnovou,	a	je	nyní	nádherná.	

Po	prohlídce	Velehradu	jsme	se	přesunuli		do	30	
km	vzdálené	Strážnice,	kde	jsme	si	v rámci	volného	programu	
prohlédli	toto	známé	historické	městečko	s Baťovým	kanálem.	
Místo	je	také	velice	dobře	známé	pravidelným	konáním	Meziná-
rodního	folklorního festivalu	Strážnice.	V odpoledních	hodinách	
jsme	navštívili	Zámek	Strážnice.	Kromě	historické	části	s komna-
tami,	zámeckou	knihovnou	a	zámeckou	kaplí	jsme	si	s velkým	
zájmem	prohlédli	i	stálou	expozici	lidových	hudebních	nástrojů	
vybavenou	 interaktivní	audiotechnikou.	Velice	zajímavá	byla	
i rozsáhlá	expozice	krojů	z	různých	koutů	Moravy.	Zámek	obklo-
puje	nádherný	park,	který	si	z časových	důvodů	už	prohlédneme	
někdy	příště.	

Za Klub seniorů Hukvaldy Jaroslav Nytra

zájezd klubu seniorů na jižní moravu

Foto	Jaroslav	Nytra
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Jak	 jsme	 Vás	 již	 informovali	
v  předchozím	 Hukvaldském	
občasníku, 	 Obec	 Hukvaldy	
získala	 dotaci	 z  Programu	 na	

podporu	zdravého	stárnutí	v	MSK	na	rok	2022.	Název	projektu	
je	„podpora hukvaldských seniorů při cestách za kulturou 
a poznáváním krás naší země“. Další	akcí,	kterou	jsme	usku-
tečnili,	byl	dvoudenní	zájezd	do	Prahy	a	okolí.	15.	června	jsme	
vyrazili	směr	Praha.	Cesta	ubíhala	bez	delších	zdržení	na	D1.	
Část	seniorů	vystoupila	v	Průhonickém	parku,	ostatní	směřovali	
do	centra	velkoměsta.	Autobus	nás	dovezl	k	hlavnímu	nádraží,	
kde	byl	 rozchod	a	každý	pokračoval	 individuálně	v	prohlídce	
hlavního	města.	Večer	 jsme	navštívili	představení	Kdyby	 tisíc	
klarinetů	v	SEMAFORU.	Ráno	v	9,00	hod.	 jsme	vyrazili	 do	
Pardubic.	Navštívili	jsme	soukromé	muzeum	perníku	–	Perní-
kovou	chaloupku.	Poté	následoval	oběd	a	výlet	do	Babiččina	
údolí,	 kde	 jsme	měli	 zamluvenou	prohlídku	zámku.	Po	 jeho	
zhlédnutí	jsme	se	vydali	k	domovu.

Počasí	nám	vcelku	přálo.	Věřím,	že	se	zájezd	jeho	účastníkům	
líbil.	

Po	prázdninové	přestávce	jsme	se	v září	opět	sešli	v „klubovně“.	Na	15.	září	jsme	měli	naplánovaný	zájezd	do	Vsetína	pod	názvem	
Vánoce	se	blíží.	Navštívili	jsme	výrobní	družstvo	IRISA,	kde	se	vyrábí	vánoční	ozdoby.	Dále	jsme	pokračovali	do	Horního	Lidče,	kde	
jsme	si	prohlédli	mechanický	betlém.	Betlémská	scéna	je	umístěna	na	ploše	170	m2,	z	toho	betlém	má	rozlohu	50m2.	V betlému	je	asi	

230	figur,	 z	 toho	75	pohyb- 
livých	 a	 více	 než	 100	 vyře- 
závaných	staveb.	Cestou	zpět	
k  domovu	 jsme	 navštívili	
zámek	Lešná	u Valašského	
Meziříčí,	který	byl	majetkem	
rodu	Kinských.	Po	 rozsáhlé	
rekonstrukci	byl	 zámek	ote- 
vřen	pro	veřejnost	v r.	2000.

Další	 akcí	 z	 „projektu“	
byla	návštěva	muzikálového	
představení	Kočky	v	divadle	
Jiřího	Myrona	v	Ostravě.

Za	Klub	seniorů	Hukvaldy	

Dagmar Blahutová

podpora hukvaldských seniorů při cestách za kulturou 
a poznáváním krás naší země
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Foto:	Stanislav	Gelnar

VítězStVí V záVodU požárNICKé VšEStrANNoStI 
pUtUJE do HUKVAld

Každý	 rok	se	přibližně	v polovině	 října	koná	okresní	kolo	
závodu	požárnické	všestrannosti,	mezi	hasiči	nazývaný	braňák.	
Letos	tímto	dnem	byla	sobota	15.	října.	Místem	činu	byly	Zelin-
kovice,	stejně	jako	v loňském	roce.		Vždy	býval	tento	závod	zahá-
jením	nového	ročníku	hry	Plamen,	která	vrcholila	celodenním	
kláním	na	atletickém	stadionu	TJ	Slezan	Frýdek-Místek.	Na	
podzim	došlo	k úpravě	směrnic	a	pravidel	pro	hru	Plamen	platné	

od	roku	2023,	kde	je	závod	požárnické	všestrannosti	klasifikován	
jako	samostatná	postupová	soutěž.	Závod	se	nově	otevře	také	
pro	zájmové	spolky	z  řad	„laické	veřejnosti“,	které	budou	mít	
svou	kategorii.	

V září	se	naše	sestava	ustálila	na	12	členech	v poměru	deset	
děvčat	 a	dva	 chlapci.	Všichni	už	 trénují	 v  kategorii	 staršího	
žactva,	i	když	dvě	děti	jsou	věkem	ještě	mladší	žáci.	Přes	prázd-
niny	 jsme	 se	 zbavili	 hořké	pachuti	 křivdy	 z	 okresního	kola	
Plamenu,	kterou	v nás	zanechali	rozhodčí,	když	ne	všem	týmům	
přiznali	skutečný	počet	trestných	minut	v nejtěžší	disciplíně	celé	
soutěže,	v požárním	útoku	CTIF.	Tenkrát	se	nám	jako	jedinému	
týmu	podařila	nula,	avšak	radost	trvala	velmi	krátce.	Do	braňáku	
jsme	museli	nastoupit	s čistou	hlavou.

Šest	tréninků	do	soutěže,	to	není	moc,	když	je	třeba	poprázd-
ninová	aklimatizace.	Běžecky	máme	silná	družstva,	v teorii	taky	
moc	nechybujeme,	sem	tam	se	pokazí	z nervozity	uzel.	Určování	
azimutu	konkrétního	bodu	v terénu	je	tak	trochu	loterie.	Disci-
plína,	která	nám	vždy	 rozhodne	výsledek,	 je	 střelba	ze	vzdu-
chovky.	Už	se	nestřílí	do	dřevěných	špalků,	jak	tomu	bylo	ještě	
nedávno,	ale	využívají	se	sklopné	terče.	Starší	žactvo	střílí	bez	
podpěry	a	zbraně	nabíjejí	sami.	Střílí	ze	vzdálenosti	10	metrů	do	
terčů	o	rozměrech	7	x	5	cm.	Vše	jsme	vsadili	na	trénink	střelby.	

sdh hukvaldy
hasiči
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Natrénováno	 bylo	 dostatečně,	 nálada	 v  týmu	 bojovná,	
trenérky	sestavily	pětičlenná	družstva,	která	byla	běžecky	docela	
vyrovnaná.	Družstvo,	které	se	vydalo	na	trať	jako	první,	bylo	ve	
složení:	Vojta	Červinka,	Valča	Kollerová,	Barča	a	Klára	Máchovy	
a	Jirka	Mlčoch.	Druhá	pětice	běžela	ve	složení:	Klára	Kozová,	
Zuzka	Mlčochová,	Eliška	Rašková,	Maruška	Škorvánková	
a Aneta	Žáčková.	Páťa	Petrová	 a	Klára	Žáčková	hostovaly	
v jednom	z družstev	sousedního	SDH	Rychaltice.	Všech	dvanáct	
dětí	tak	mohlo	v braňáku	startovat	a	vytěžit	ze	svého	tréninku	
maximum.	Naše	áčko	(první	startující	pětice)	šokovalo	hned	na	
úvodní	disciplíně,	 kterou	byla	 střelba.	Zůstaly	 jim	pouze	 tři	
neshozené	 terče	z patnácti.	Zdravá	motivace	na	 trať	v  terénu	

o délce	2-3	km.	Spolu	s týmem	z SDH	Řepiště	zastříleli	nejlépe.	
V cíli	byli	za	20	minut,	předvedli	nejrychlejší	běh	z celého	star-
tovního	pole.	Naše	druhá	pětka	nechala	stát	osm	terčů,	což	byla	
jediná	slabina	v  jinak	parádním	výkonu.	Získali	dokonce	 tzv.	
zdržný	 čas,	 když	 se	 jim	podařilo	doběhnout	dříve	 startující	
družstvo	a	v součtu	z toho	byl	druhý	nejrychlejší	běžecký	čas.	

Mladí	hasiči	z Hukvald	tak	poprvé	zvítězili	v závodu	požár-
nické	všestrannosti,	a	to	v náskoku	necelých	tří	minut	na	druhé	
družstvo	ze	Skalice	a	více	než	tří	a	půl	minut	na	třetí	družstvo	
z Raškovic.	Pro	nás	je	toto	vítězství	velmi	cenné,	protože	SDH	
Skalice	i	Raškovice	patří	k tradičním	favoritům	braňáku	i	celé	hry	
Plamen.	V kategorii	 staršího	žactva	se	 soutěže	zúčastnilo	26	
družstev	sborů	dobrovolných	hasičů	z celého	frýdecko-místeckého	
okresu.		Vyhlášení	soutěže	by	mělo	proběhnout	na	konci	letošního	
roku.	 Jako	poděkování	za	úspěšnou	sezónu	 jsme	všem	našim	
členům	nechaly	vyrobit	mikiny.	Na	jejich	výrobu	jsme	využily	dar	
od	Spolku	nezávislých	venkovských	žen	Hukvaldy.	Děkujeme	za	
podporu.

Děkujeme	za	reprezentaci	SDH	Hukvaldy	i	obce	Hukvaldy.

Markéta Máchová, SDH Hukvaldy
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MlAdí HASIčI z ryCHAltIC V HyUNdAI MorAVSKo-
SlEzSKé lIzE 2022

V	sezóně	2022	se	celkem	3	družstva	mladých	hasičů	z	Rych-
altic	zapojila	do	Hyundai	Moravskoslezské	ligy	mladých	hasičů	
v	požárním	útoku.	Byla	 to	družstva	starších	žáků	a	družstva	
mladších	žáků	A	a	B.	Kromě	těchto	družstev	se	většiny	soutěží	
zúčastnilo	i	družstvo	mini	a	mladší	žáci	C.

Hyundai	Moravskoslezská	 liga	mladých	hasičů	 (dále	 take	
MSL	MH)	 je	série	17	soutěží	na	území	okresů	Frýdek-Místek	
a Nový	Jičín.	Jednotlivá	ligová	kola	jsou	bodována,	body	sečteny	
a	na	závěr	sezóny	vyhlášeny	výsledky	na	slavnostním	zkončení	
ligy,	které	letos	proběhlo	ve	Frýdlantě	nad	Ostravicí	12.  listo- 
padu.

O	výsledcích	 jednotlivých	družstev	z	Rychaltic	přinášíme	
podrobnosti	dále.

StArší žáCI oVládlI MorAVSKoSlEzSKoU lIGU

Družstvo	starších	žáků	vstupovalo	do	sezóny	plné	očekávání.	
Avšak	to,	že	se	jim,	v	konkurenci	18	družstev,	povede	celou	soutěž	
vyhrát	zřejmě	nikdo	neočekával.	Hlavní	předností	družstva	byla	
po	celou	sezónu	vyrovnanost	výkonů,	stabilní	složení	a	zdravé	
sebevědomí	družstva.	Starší	žáci	 take	vytvořili	 ligový	 rekord,	
když	se	do	vedení	dostali	po	vítězství	na	druhém	ligovém	kole	v	
Krmelíně	a	vedení	udrželi	po	celý	zbytek	sezóny.

Družstvo	vyhrálo	celkem	čtyřiligová	kola,	třikrát	bylo	druhé	
a	jednou	třetí.	Jako	jediné	dokázalo	během	sezóny	stlačit	čas	pod	
13	vteřin,	vítězným	časem	z	Bruzovic	12,84	a	je	držitelem	také	
druhého	a	třetího	nejlepšího	času	sezóny	(13,00	v	Oprechticích	
a	13,35	v	Brušperku).	Celkové	vítězství	 si	 vybojovali	 ziskem	
celkem	349	bodů,	druhé	Trojanovice	měly	bodů	325	a	třetí	Ný- 
dek	323.

Družstvo	ve	složení	Natálie	Rezáková,	Lucie	Skalková,	Pavel	
Volný,	 Jan	Fojtík,	Adéla	Bednářová,	Adéla	Skotnicová,	 Julie	
Čajánková	a	Liliana	Čajánková	zůstane	navždy	zapsáno	v	kroni-
kách	jako	nejlepší	družstvo	MSL	MH	v	sezóně	2022.	Jako	vedoucí	
jim	děkuji	 za	 skvělou	sezónu	a	věřím	v	další	úspěchy	v	příští	
sezóně,	kdy	někteří	budou	stale	soutěžit	v	ketegorii	starších	žáků	
a	někteří	v	kategorii	dorostu.

Ml Adší žáCI doK ázAlI přEdVéSt špIčKoVé 
VýKoNy

V kategorii	mladších	žáků	 se	do MSL	MH	2022	zapojilo	
21 družstev.	Družstvu	Rychaltice	B	se	zadařilo	již	ve	2.	kole,	a	
to	v Krmelíně,	kde	skončilo	na	krásném	3.	místě	s časem	18,96 s.	
Rychaltice	A	pak	zazářily	ve	3.	kole	v	Petřvaldíku	a	s časem	17,50 s	
vybojovaly	3.místo,	úspěch	družstva	pokračoval	 i	 v	5. kole	ve	
Fryčovicích,	kde	získalo	zlato	s časem	16,33 s.	Štěstí	se	Rychal-
ticím	A	vrátilo	v 10.	kole	v Lubně,	kde	získalo	krásné	4.	místo	
s  časem	17,77  s.	Po	krátké	pauze	 se	na	přední	příčku	vrátily	
i Rychaltice	B	s časem	15,16	s	získaly	v 16.	kole	v Lučině	úžasné	
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3. místo.	 Poslední	 17.	 kolo	 v Nýdku	uzavřely	Rychaltice	A	
1. místem	s časem	15,40 s.

čas 15,16 s se stal 4. nejlepším časem celé ligy a čas 15,40 
5. nejlepším časem.

Na	závěrečném	slavnostním	zakončení	ligy	si	Rychaltice	A	
odnesly	pohár	za	10.místo	a	Rychaltice	B	za	14.	místo	z celkového	
počtu	21.

Celkem	jsme	během	této	sezóny	měli	aktivních	28	mladších	
žáků,	kteří	po	celou	dobu	pilně	trénovali	a	většinu	soutěží	jsme	
díky	tomu	objeli	i	s družstvem	Rychaltice	C,	které	do	ligy	snad	
také	brzy	přihlásíme.

Ivan Rožnovský, vedoucí starších žáků  
a Veronika Michnová, vedoucí mladších žáků

drUžStVo MINI – bUdoUCí HVězdy zAčíNAJí zářIt

Letošní	rok	byl	skvělý!

S	dětmi	 jsme	se	pravidelně	setkávali	 v	 zimě	v	 tělocvičně,	
a když	nám	na	 jaře	sluníčko	dovolilo,	 tak	 jsme	se	v	dubnu	už	
vydali	na	tréninky	ven	na	cvičiště.

Tam	začala	ta	pravá	zábava	pro	všechny,	jeden	útok	střídal	
druhý.	To	taky	díky	vedoucím	a	rodičům,	kteří	nám	pomáhali	
motat	a	vypouštět	hadice.	A	my	mohli	trénovat	o	106	a	připra-
vovat	se	na	soutěže.

A	že	jsme	jich	teda	stihli.	Během	soutěžní	sezony	jsme	objeli	
14	soutěží	a	do	hasičárny	jsme	přivezli	3	zlaté	poháry,	4	stříbrné,	
3	bronzové,	dále	3	pytle	brambor	za	čtvrté	místo	a	jednou	jsme	
skončili	úplně	poslední.	Z	každé	soutěže,	na	které	jsme	byli	jsem	
měla	obrovskou	radost.	Vidět	na	těch	mrňatech,	jak	je	to	baví,	
jak	se	snaží	a	jak	jim	záleží	na	dobrém	výsledku,	aby	měli	nějakou	
tu	medaili.	Zmínila	bych	jednu	soutěž.	V	Bruzovicích	na	noční,	
tam	se	nám	to	nepovedlo.	Skončili	jsme	poslední.	Ale	malí	hasiči	
ukázali,	jak	si	dokážou	navzájem	pomoci,	když	to	někomu	nejde,	
nezlobí	se	na	sebe,	a	radují	se	i	z	posledního	místa,	protože	jsou	
přece	první	od	konce.	Moc	bych	chtěla	poděkovat	i	všem	rodičům,	
kteří	vozí	své	děti	na	soutěže,	pomáhají	nám	vedoucím,	dělají	
dozor	a	hlavně	všem	fandí.	Bez	nich	by	se	to	neobešlo.

Mimo	soutěže	jsme	si	v	dubnu	zaskákali	v	jumping	centru	ve	
Frýdě.	S	některými	jsem	strávila	čas	na	víkendovce	v	Brumově.	
Na	dětském	dni	jsme	se	ukázali,	jak	umíme	hasit	opravdový	požár	
školky.	Bylo	toho	dost.

A	když	jsem	v	hasičárně	Natálku	Smolíkovou,	Artura	Rožnov-
ského,	Nelu	Volnou	a	Adama	Pavelku	19.	října	pasovala	na	mladší	
žáky,	skoro	jsem	brečela.	Jak	vyrostli,	co	všechno	se	za	tu	dobu	v	
miníkách	naučili	a	kolik	pěkných	věcí	jsme	spolu	zažili. 

Jsem	ráda,	že	můžu	být	teta,	paní	učitelka	:).

Šárka Rožnovská, trenérka a vedoucí miníků z Rychaltic
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oKrESNí záVod požárNICKé VšEStrANNoStI 
V zElINKoVICíCH

Sezóna	mladých	hasičů	2022/23	začala	tradičně	okresním	
kolem	závodu	požárnické	všestrannosti,	letos	možná	naposled	
v	klasické	 formě.	 Jedná	se	o	závod,	kde	děti	běží	na	 trati	2–3	
kilometry	a	v	trati	plní	různé	úkoly,	ku	příkladu	šplh,	střelba	ze	
vzduchovky,	ošetření	zranění,	práce	s	buzolou	a	podobě.	Závod	
se	letos	konal	v	Zelinkovicích	v	sobotu	15.	října.

Celá	soutěž	začala	brzy	ráno,	kategorií	dorostu.	Za	Rychal-
tice	startovali	dva	zástupci	–	Vojta	Volný,	který	ve	starším	dorostu	
obsadil	 4.	místo	 a	 Julie	Čajánková,	 která	 vybojovala	krásné	 
3.	místo	mezi	středními	dorostenkami.

Následovala	kategorie	mladších	žáků,	 zde	 se	představily	 
dvě	pětičlenné	hlídky	–	úspěšnější	z	nich	získala	skvělé	2.	místo.	
Čas	druhé	hlídky	by	stačil	na	místo	11.

Na	závěr	dne	soutěžili	žáci	starší,	z	Rychaltic	také	dvě	hlídky	
a	to	taky	díky	vypomoci	dvou	sester	z	Hukvald,	kterým	tímto	
ještě	jednou	děkujeme.	Starší	žáci	skončili	ve	vyrovnané	soutěži	
na	5.	místě,	čas	pomalejší	hlídky	by	znamenal	11.	místo.

Všem	medailistům	gratulujeme	a	ostatním	děkujeme	za	
krásné	výkony.

Ivan Rožnovský, vedoucí starších žáků
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brANNý záVod V KozloVICíCH

Poslední	 závod	sezóny	mladých	hasičů	se	konal	22.	 října	
v Kozlovicích,	a	to	branný	závod,	který	vycházel	ze	závodu	požár-
nické	všestrannosti.	

Závodníci	předvedli	 své	nadání	ve	střelbě	ze	vzduchovky,	
v  běhu,	 znalosti	 vázaní	 uzlů,	 zručnosti	 přenášení	 hasícího	
přístroje,	šplhu,	přeskočení	překážky	a	běhu	po	kladině.	Pořa-
datelé	si	letos	připravili	i	překvapení	–	disciplínu	v	řezaní	větve	
pilkou,	i	když	jsme	na	tuto	disciplínu	nebyli	připraveni,	zvládli	
ji	naší	mladí	hasiči	na	výbornou.	

Závodu	se	zúčastnila	celkem	dvě	družstva	mladších	žáků	
a dvě	družstva	starších	žáků	po	4	účastnících.	Jako	první	vyběhlo	
klučičí	 družstvo	mladších	 žáků	 ve	 složení:	Oliver	Řeháček,	
Vincent	Řeháček,	Kryštof	Močkor	a	Ríša	Brys.	Trénovaní	kluků	
se	vyplatilo	a	vybojovali	úžasné	1.	místo.	Další	na	řadě	bylo	dívčí	
družstvo	mladších	žáků	ve	složení:	Danielka	Opělová,	Maruška	
Hrčková,	Ema	Čajánková	a	Natálka	Smolíková,	družstvo	skončilo	
na	krásném	6.	místě.	Po	kategorii	mladších	žáků	přišlo	na	start	
první	družstvo	starších	žáků	ve	složení:	Barča	Špačková,	Marek	
Pělucha,	Julie	Rezáková	a	Kristýna	Oralová,	i	tito	naší	hasiči	byli	
šikovní	a	umístili	 se	na	krásném	7.	místě.	Poslední	družstvo	
našich	starších	žáků	běželo	ve	složení:	Adéla	Bednářová,	Adéla	
Skotnicová,	Liliana	Čajánková	a	Vítek	Volný,	toto	družstvo	vybo-
jovalo	krásné	2.	místo.

Z  tohoto	závodu	 jsme	si	odvezli	zážitky,	medaile	a	hlavně	 
2	krásné	poháry.	Všichni	naši	mladší	 i	 starší	 žáci	byli	úžasní	 
a	stejně	jako	loni	zde	vyhráli	2	poháry.

Veronika Michnová, vedoucí mladších žáků
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MASAryKoVA VAtrA 2022

28.	říjen	–	den,	kdy	si	státním	svátkem	připomínáme	vznik	
Československa	a	našeho	prvního	prezidenta	T.	G.	Masaryka,	
a taky	den,	kdy	letos	již	po	13.	vzplála	na	Vrchách	naše	Masary-
kova	vatra.		

Během	pátečních	dopoledních	hodin	vyrostla	u	zvoničky,	
díky	našim	šikovným	členům,	8.20	m	vysoká	vatra,	která	byla	
v 19:00	za	proslovu	velitele	sboru	Luboše	Bůžka	a	zvuku	české	
hymny	zapálena.		

Na	zahřátí	a	zahnání	žízně	po	výstupu	několika	mála	výško-
vých	metrů	byl	připraven	svařák,	čaj	–	do	něj	i	něco	ostřejšího	
a k zakousnutí	klobása	přímo	z uďáku.	

Vzhledem	k tomu,	že	je	tato	akce	v našem	okolí	opravdu	jedi-
nečná	a	počasí	víc,	než	přálo,	byla	účast	opravdu	hojná,	a	to	nejen	
z řad	občanů	naší	obce,	ale	také	sousedních	i	nesousedních	obcí.	

Děkujeme	za	přízeň	a	těšíme	se	na	vás	v příštím	roce.	

Zuzana Fojtíková
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SportoVNí drUžStVA SdH ryCHAltICE  
V roCE 2022

SdH ryCHAltICE žENy

Do	 letošní	 soutěžní	 sezóny	vstoupily	holky	vítězstvím	na	
domácí	půdě,	když	 jsme	7.	května	pořádali	okrskovou	soutěž	
v  požárním	útoku.	Následovalo	další  vítězství	 na	pohárové	
soutěži	ve	Fryčovicích	a	soutěžní	sezóna	byla	velmi	slušně	rozjeta.	
Celkem	se	naše	ženské	družstvo	ve	složení	Tereza	Skalková,	Lucie	
Velartová,	Eva	Čajánková,	Šárka	Rožnovská,	Nikola	Piskořová,	
Zuzana Fojtíková,	Daniela	Jurečková	a	Julie	Čajánková	zúčastnily	
23	soutěží.	Vítězství	slavily	doma	v	Rychalticích,	Staré	Vsi	nad	
Ondřejnicí,	Milíkově,	Palkovicích,	Místku-Bahně,	Dolní	Líštné	
a	v	Lukavci.	Dále	si	děvčata	připsala	na	třech	soutěžích	druhé	
místo	a	třikrát	se	slavilo	i	místo	třetí.	Celkem	tedy	dámy	získaly	
na	23	soutěžích	13	pohárů	a	 společně	s	nejrychlejším	časem	
17,426	 sekund	můžeme	hovořit	 o	parádní	 sezóně!	Aktuálně	 

chodí	holky	trénovat	do	běžeckého	tunelu	v	Příboře	pod	vedením	
Petry	Mifkovičové	a	my	jim	přejeme	hodně	úspěchů	v	příštím	
roce.

SdH ryCHAltICE MUžI

V	letošním	roce	nám	vedle	žen	vzniklo	i	družstvo	mužů	ve	
složení	Martin	Rožnovský,	Ivan	Rožnovský,	Martin	Velart,	Tomáš	
Smolík,	Jiří Pavelka,	Vojtěch	Volný	a	Pavel	Volný.	V	mužstvu	jsou	
jak	staří harcovníci,	tak	mladí	kluci,	kteří zatím	sbírají	zkuše-
nosti,	a	letošní	sezóna	byla	spíše	taková	seznamovací.	Přesto	se	
nám	podařilo	i	několik	úspěchů	jako	vítězství	na	pohárové	soutěži	
v	Místku-Bahně	nebo	třetí	místo	na	okrskové	soutěži.	Družstvo	
se	v	zimě	rovněž	připravuje	v	běžeckém	tunelu	v	Příboře	a	už	
vyhlíží	sezónu	2023.

Martin Rožnovský,  
vedoucí družstev
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Rádi uvidíme všechny, co mají 
chuť se zapojit a projít se 

s námi ulicemi Rychaltic (po 
hlavní cestě ke Sklenovskému 

mostu a zpět za vodou) 
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Máme	tu	podzim	jako	víno,	a	to	znamená	jediné.	Sebrat	se	
a jet	na	pár	dní	někam	do	přírody.	Tentokrát	to	bude	oddílovka	
jak	se	patří,	jelikož	jedeme	nejen	z	Hukvald,	ale	i	ze	Šlapanic.	Ofi- 
ciálně	je	nás	60,	abychom	se	vešli	na	ubytování.	Realitu	zná	jen	
bůh	a	dalších	76	členů	výpravy.

Šlapanice	jedou	busem	a	Hukvalďané	vlakem	z	Ostravy.

Ráno	kolem	7.	 čekám	u	cesty,	kde	mě	má	nabrat	Lenka.	
Během	krátkého	čekání	odmítám	4	nabídky	svezení	od	liščích	
a kocouřích	rodičů	(je	milé,	jak	se	o	mě	staráte,	díky	:-)),	skáču	
k Lence	do	auta	a	mastíme	to	směr	Ostrava.

Času	máme	dost,	jízdenky	koupené	předem,	takže	se	nasáč-
kujeme	do	vlaku,	kde	chytáme	super	místa,	takže	nejsme	rozhá-
zení	po	celém	vlaku,	a	vyrážíme.	S	Kocoury	bereme	místo	vedle	
sympatické	holčiny,	která	vede	v	Ostravě	tomíky	(TOM).	Inici-
ativně	se	zapojuje	a	ujímá	se	mých	Kocourů,	což	velice	kvituji,	
protože	můžu	v	klidu	dopsat	chybějící	zápis	do	kroniky.	Cesta	
nám	hezky	ubíhá	a	hrajeme	různé	hry.	U	Lišek	se	ujímá	macháček	
(Neplést	si	s	tím,	co	znáte	z	hospody!	Jsme	skauti	a	krom	vedou-
cích	nikomu	není	18	 :-)).	U	Kocourů	zase	baví	hádání	zvířat.	
Chcete-li	tipy	na	něco	opravdu	těžkého,	tak	zkuste	kril,	ploštici	
nebo	vakovlka.

V	Domašově	chvíli	čekáme	na	Šlapaňáky	a	pak	si	poslech-
neme	přednášku	na	téma	ubytování,	žvýkaček	a	čištění	bot.	Mně	
nejvíce	utkvívá	v	hlavě,	že	toaletní	papíry	skladujeme	v	mrazícím	
boxu	na	chodbě.	Pořádek	holt	musí	být.	

Potom,	co	se	ubytujeme,	vyrážíme	spolu	se	Šlapanickýma	
do	nedalekého	lomu.	Jura	ve	srandě	zmiňuje,	že	nejkratší	cesta	
je	 brodem	přes	 řeku.	To	 samozřejmě	nezůstane	bez	odezvy	
a několik	 skautíků	 to	musí	opravdu	zkusit.	Nutno	zmínit,	 že	
pokusy	 překročit	 potok	 suchou	 nohou	 povětšinou	 selhaly	
a někteří	zjistili,	že	limitem	nepromokavých	bot	je,	spíš	než	vodní	
sloupec,	hloubka	řeky.	Zkrátka	když	vám	voda	sahá	10	cm	nad	
okraj,	tak	můžete	mít	třeba	gumáky	a	je	to	úplně	jedno	:-)

V	 lomu	nás	 čekají	 hry,	 počasí	nám	přeje	 a	 je	 to	paráda.	
Jednomu	z	Kocourů	 jsem	nucen	zabavit	 sirky,	 jelikož	pokus	
o rozdělání	ohníčku	v	suché	trávě	hodnotím	jako	dost	nešťastný.	
Sirky	tak	propadly	kolektivu	a	během	nadcházejících	dní	zastaly	
spoustu	užitečné	práce	v	kuchyni.

V	pátek	nás	pak	opět	čeká	bohatý	program,	který	zahajujeme	
výpravou	k	Rabštejnu.	Já	s	Lenkou	a	pár	dalšími	se	otáčíme	dříve,	
ať	stihneme	připravit	obědovečeři.	Nevíme,	jestli	chutná	nebo	
jen	mají	takový	hlad,	ale	jedí	to	všichni	:-).	Večer	dáváme	riskuj,	
kde	jsou	suprové	otázky	typu	–	kdo	z	vedoucích	má	nejdelší	vousy,	

co	je	to	kulíšek	nebo	kolik	je	v	celém	objektu	žárovek	(což	bylo	
součástí	úvodní	přednášky	před	ubytováním).	Zlatým	hřebem	
večera	 je	pak	sfoukávaná.	Pokud	někoho	z	 rodičů	zajímá,	 jak	
nejlépe	dostat	zaschlý	vosk	z	oblečení,	tak	to	také	nevím	a	ocením	
vaše	rady	:-).	Pak	na	chvíli	kytara	a	spát.

Vstáváme	do	 sychravé	 soboty,	 jejímž	hlavním	bodem	 je	
výprava	do	Moravského	Berouna.	Cestou	máme	hru,	 která	
spočívá	v	 tom,	že	děcka	musí	nepozorovaně	sebrat	vedoucím	
papírovou	ruličku,	kterou	mají	umístěnou	někde	na	sobě.	Pokud	
si	toho	vedoucí	všimne,	tak	mu	musí	být	za	trest	splněno	nějaké	
přání.	Já	si	svou	ruličku	schovávám	dost	provokativně	na	hodně	
exponované	místo	ramenního	popruhu	na	batohu,	takže	ji	všichni	
vidí,	ale	zároveň	mám	perfektní	přehled,	kdo	mi	ji	chce	sebrat.	
Jeden	za	druhým	mi	pak	plní	různá	přání;	tak	třeba	namátkou	
jsem	si	přál,	 ať	 rozváží	Uzlovi	 tkaničky,	ať	ostatním	zatančí,	
zazpívají	nebo	ať	Veverkám	nesou	batoh.	Takovou	Káju	pak	nena-
padne	zrovna	nic	lepšího	než	si	přát,	aby	mě	Sojka	zatahala	za	
knír.	Au!	Mou	velice	dobře	chráněnou	ruličku	pak	sebere	Tobák,	
který	dá	na	mé	rady,	moc	si	mě	nevšímá	a	počká	si	na	moment,	
až	ztratím	pozornost	a	obezřetnost.

V	Berouně	na	náměstí	pak	dáváme	oběd,	hru	a	 rozchod.	
Zpátky	 pak	 jedeme	 vlakem,	 který	 nejede,	 tak	 skáčeme	na	
autobus,	který	nemáme	komu	zaplatit.	 Jak	 jsem	 již	 zmiňoval	
v jednom	z	minulých	reportů.	Když	už	něco	nefunguje,	nemusí	
to	být	vždy	ke	škodě…	Večer	už	jsou	všichni	utahaní	jak	koťata,	
takže	dáváme	 jen	pár	písniček	na	 kytaru	 a	 pak	 zasloužený	
odpočinek.

V	neděli	už	jen	snídaně,	úklid,	vlak	a	domů.	Díky	za	parádní	
výpravu	a	zase	příště.

Vašek Čajánek – Klepeto

výprava do domašova (27.–30. 10. 2022)
skauti



– 47 –



– 48 –

prosinec 2022
HUKVALDSKÝ OBČASNÍK

tábory troJlíStKU 2022

JUMANJI V MAlé štáHlI

Je šero, i když by slunce podle hodinek ještě dlouho nemělo 
zapadnout. To velké zelené listy liánami porostlých stromů zakrývají 
výhled na nebe. Kdyby šlo vidět, bylo by šedé, zakalené –  brzy přijde 
období dešťů. Kolem je klid, i když jen zdánlivý. Zní jako šplouchání 
vln, jako syčení a vrčení. Zní jako záhadné dunění, které čas od času 
prořízne tichý šum života džungle.

Takto	nás	přivítal	 deštný	prales,	 do	kterého	 jsme	 se	na	
začátku	července	vydali	se	skupinou	táborníků	od	4.	do	9.	třídy	
na	stanový	tábor.	Tentokrát	nám	domov	dělala	řeka	a	les	poblíž	
Malé	Štáhle	na	Bruntálsku.	Již	první	večer	nás	při	objevování	
zarazilo	záhadné	dunění…	po	krátkém	pátrání	jsme	narazili	na	
zdroj	–	velká	stolní	hra	s	nezvyklým	názvem	Jumanji.	Zvědavost	
v	nás	přemohla	opatrnost	a	my	se	rozhodli	pustit	se	do	hry.	Co	
se	ale	nestalo	–	hned	po	prvním	hodu	jsme	zjistili,	že	to	nebude	
tak	jednoduché	a	hru	opustit	jen	tak	nelze.	Místo	toho	na	nás	hra	
každý	den	plivala	jeden	problém	za	druhým:	masožravé	květiny,	

divou	zvěř	 i	potopu.	Na	poslední	chvíli	 jsme	naštěstí	přišli	na	
způsob,	jak	hru	předčasně	ukončit.	Ze	srdce	sopky	jsme	přinesli	
drahokam	a	vložili	jej	do	hry,	která	se	poté	sama	ukončila.

Naštěstí	boj	o	život	nebylo	to	jediné,	co	na	nás	v	létě	čekalo.	
Stavěli	jsme	například	vory,	které	jsme	si	pak	rovnou	vyzkoušeli	
v	řece.	U	té	jsme	také	měli	možnost	slavit	mši	svatou	pod	širým	
nebem,	když	 se	 za	námi	přijel	podívat	pan	 farář,	otec	David	
Tyleček.	Večer	jsme	rozdělávali	slavnostní	ohně	a	plnili	stezky	
odvahy,	prozkoumávali	okolí,	užívali	si	volnou	přírodu	a	trávili	
spolu	aspoň	část	našich	prázdnin,	na	kterou	budeme	ještě	dlouho	
vzpomínat.

HlEdáNí MAléHo prINCE V  KUNčICíCH pod 
oNdřEJNíKEM 

Přemýšleli	jste	někdy	nad	tím,	co	všechno,	kdo	všechno	se	
skrývá	mezi	hvězdami?	Tady	na	Zemi	bydlíme	my,	ale	kdo	asi	
žije	na	planetě,	která	je	tak	malinká,	že	by	šla	obejít	pěti	kroky?	
My,	kteří	jsme	byli	na	srpnovém	stanovém	táboře,	už	to	víme.	

trojlístek
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podzIMNí čINNoSt troJlíStKU V roCE 2022

Již	v	loňském	školním	roce	vznikla	po	příměstském	táboře	
v rámci	Trojlístku	nová	družinka	Lvíčat,	kterou	vedou	Martina	
Rašková	a	Markéta	Kološová.	Pravidelná	 setkání	 jednou	 za	 
14 dní	narušila	ještě	proticovidová	opatření,	nicméně	od	letoš-
ního	září	se	scházíme	jednou	týdně	každou	středu	ve	společen-
ském	centru	v	Rychalticích.	Náplní	naší	činnosti	je	poznávání	
přírody,	sport,	hry	a	také	základní	dovednosti	jako	jsou	vázání	
uzlů,	poznávání	mapových	značek,	živočichů	apod.	Družinku	
navštěvuje	cca	12	dětí	ve	věku	od	5	do	11	let.	

VýprAVA do bArtošoVIC A NA pEtřKoVICKoU 
HorU

V sobotu	15.	10.	2022	 jsme	podnikli	 celodenní	 výpravu.	
Nejprve	jsme	dopoledne	navštívili	Stanici	pro	záchranu	živočichů	
v	Bartošovicích.	Děti	měly	možnost	vidět	živé	exempláře	různých	
druhů	zvířat	včetně	kriticky,	či	silně	ohrožených	druhů	(např.	
sova	pálená,	sýček	obecný,	orel	skalní)	a	dozvědět	se	o	nich	plno	
zajímavostí	a	také	o	jejich	ochraně.	Některé	si	mohly	zkusit	krmit	
vydru	nebo	otevřít	soví	příbytek.	Mladší	děti	si	nejvíce	oblíbily	
roztomilé	 veverky.	K vidění	byly	 také	ovce	plemene	Valaška,	
jelikož	se	záchranná	stanice	od	roku	2006 zapojila	do	záchrany	
a	chovu	ovcí	tohoto	plemene.	

Pak	jsme	si	šli	prohlédnout	blízký	zámecký	přírodně	kraji-
nářský	park	s	mnoha	cennými	stromy.	Jedním	z	nich	je	platan	
javorolistý,	podle	pověsti	zasazený	v roce	1834,	který	dnes	patří	
k  nejmohutnějším	a	nejstarším	 stromům	v České	 republice	
(s obvodem	kmene	780	cm	a	výškou	36 m)	a	děti	hned	využily	
možnosti	na	něj	vylézt.	Naše	cesta	pak	pokračovala	po	Zámecké	
naučné	stezce	Bartošovice	k Dolnímu	Bartošovickému	rybníku,	
kde	 jsme	pozorovali	 okolní	přírodu,	především	vodní	ptáky,	
a uviděli	jsme	i	orla	mořského.

Odpoledne	jsme	se	vydali	zdolat	Petřkovickou	horu,	kde	byl	
nádherný	výhled	na	zříceninu	Starojického	hradu	nebo	na	Štram-
berk	a	Bílou	horu.	Došli	 jsme	až	na	poutní	místo	Petřkovické	
Lurdy,	kde	 jsme	naši	akci	zakončili	mši	svatou,	kterou	sloužil	
náš	pan	farář	Mgr.	David	Tyleček.	

VýprAVA do rožNoVA pod rAdHoštěM

Dne	17.	11.	2022	jsme	se	staršími	dětmi	podnikli	celodenní	
výpravu	do	Rožnova	pod	Radhoštěm.	Nejprve	jsme	si	dopoledne	
zahráli	zábavnou	dobrodružnou	hru	„Valašský	Boyard“.	Rozdělili	
jsme	se	do	šesti	skupin	a	soutěžili,	kdo	nejdříve	otevře	truhlu	
s pokladem.	To	však	nebylo	jednoduché,	aby	se	soutěžící	dostali	
k  pokladu,	museli	 zdolat	 všechny	úkoly,	 prokázat,	 že	mají	
týmového	ducha,	 trpělivost,	mrštnost,	 vynalézavost	 i	 logické	
uvažovaní.	Někdy	byla	potřeba	i	malá	nápověda.	Odpoledne	jsme	
se	vydali	na	nedaleký	zalesněný	kopec	Hradisko,	kde	se	nachází	
zřícenina	hradu	Rožnov	a	na	zpáteční	cestě	se	především	kluci	
vyřádili	na	venkovní	posilovně.	

Drahoslav Budák a Markéta Kološová

Během	hledání	Malého	Prince	jsme	navštívili	spoustu	planet,	na	
kterých	jsme	se	k	našemu	udivení	setkali	s	Králem,	Domýšlivcem,	
Opilcem,	Businessmanem,	Lampářem	nebo	třeba	i	Zeměpiscem.	
A	i	když	jsme	u	nich	nenašli	to,	nebo	spíše	koho	jsme	hledali,	
u každého	z	nich	 jsme	se	naučili	něčemu	novému.	S	Malým	
Princem	 jsme	se	nakonec	 také	 shledali,	 a	 to	pro	nás	byla	 za	
všechno	vynaložené	úsilí	opravdu	odměna.	

Stanové	tábořiště	v	Kunčicích	p.	O.	se	pro	nás	a	naši	skupinu	
táborníků	1.	až	6.	třídy	na	pár	dní	v druhé	polovině	srpna	stalo	
naší	vlastní	malou	planetou.	Společně	jsme	na	ní	hráli	hry,	plnili	
tzv.	mustangy,	kteří	nás	naučili	novým	znalostem	a	schopnos- 
tem,	ve	velkém	vedru	jsme	na	ní	hráli	vodní	bitvu	a	večer	u	ohně	
zpívali	táborové	písně.	Možná	jste	náš	zpěv	slyšeli	z	dálky	i	na	
vaší	planetě,	 stejně	 jako	my	 tušili	 ve	hvězdách	smích	Malého	
Prince.

Markéta Elbelová
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fotbal – mládež
TJ SOKOL

Už	během	sezóny	2021/2022	došlo	k nárustu	počtu	hráčů	
u mládežnických	družstev.	Což	nám	udělalo	velkou	radost,	ale	
taky	menší	 starost	 z  důvodu	nedostatku	 trenérů	ochotných	
obětovat	spoustu	svého	volnéhočasu	fotbalu.	Ale	nakonec	se	dílo	
podařilo	a	přibylo	nám	pět	nových	trenérů.	Což	znamenalo	po	
konci	Marka	Mlčocha	a	přechodu	Jirky	Matuly	k mužům	plus	tři	
trenéři	navíc.	Takže	v sezoně	2022/2023	jsme	měli	tyto	družstva	
a	 trenéry:	mladší	 přípravka	–	 trenéři	Pavel	Zajíček	 a	 Josef	
Wilczek,	mladší	žáci	–	trenéři	Luděk	Žáček	a	Pavel	Mlčoch,	starší	
žáci	–	trenér	Petr	Žáček	a	dorost	–	trenéři	Václav	Fojtík	a	Jan	
Sasín.	Kromě	mladší	přípravky	se	všichni	ostatní	přihlásili	do	

okresních	 fotbalových	 soutěží.	Mladší	 přípravka	 je	 velkým	
příslibem	do	budoucna,	jelikož	počet	hráčů	a	hráček	je	tak	velký,	
že	bez	pomocí	některých	tatínků	by	tréninky	nezvládali	ani	dva	
trenéři.	Tak	snad	se	možná	najde	další	trenér.	Mladší	žáci	po- 
kračují	v trendu	jak	výkonnostního	růstu,	tak	i	zvyšovaní	počtu	
hráčů,	 což	nás	hodně	 těší.	V podzimní	části	 soutěže	obsadili	
krásné	 5.	místo	 z  11	 týmu	 s minimální	 ztrátou	na	 čelo	 ta- 
bulky.	Tak	snad	to	na	jaře	bude	ještě	lepší.	Starší	žáci	skončili 
5.	ze	7,	ale	mají	jedno	odložené	utkání	k dobru	a	třetí	místo	je	 
na	dosah.	Tak	uvidíme,	co	po	zimní	přípravě	předvedou.	Do- 
rostenců	je	momentálně	málo,	tak	se	přihlásili	do	soutěže	7+1.	
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Dne	5.	listopadu	v sále	základní	školy	proběhla	první	akce	pořádaná	ASPV	po	
covidové	době	temna	pro	společenské	akce,	a	to	Strašidelný	večírek.	Tak	bychom	se	
chtěli	 podělit	 o	některé	momenty.	Dříve	 jsme	pořádali	Mikulášský	 večírek,	 ale	
vzhledem	k nabitému	kalendáři	akcí	konaných	na	Hukvaldech	a	v okolí,	nám	vyšel	
termín	o	měsíc	dřív,	než	je	doba	Mikuláše	a	čertů.	Proto	jsme	je	raději	nechali	ještě	
odpočívat,	ať	neberou	síly	na	5.	prosince.	A	rozhodli	 jsme	se	pro	inovaci,	která	se	
inspirovala	především	americkým	svátkem	Halloween,	ale	věříme,	že	se	i	tak	trošku	
nesla	v duchu	našich	„dušiček“.	

Věříme,	že	se	všichni	přítomní	skvěle	bavili	i	přes	nízkou	účast,	alespoň	dle	našich	
ambicí.	Ještě	jednou	děkujeme	všem	okostýmovaným	i	neokostýmovaným	návštěv-
níkům,	všem	pořadatelům,	všem	přispívajícím	a	zástupcům	základní	školy,	neboť	
tímto	jste	podpořili	sport	na	Hukvaldech.

A	na	 závěr	bych	zopakoval,	pro	některé	neznalé,	 že	ASPV	 je	 zkratka,	 která	
znamená	„Asociace	Sportu	Pro	Všechny“,	 což	 je	 jedna	 ze	 čtyř	 složek	TJ	Sokol	
Hukvaldy.	Tak	snad	se	potkáme	na	příštím	večírku.	Anebo	třeba	i	dřív,	tedy	když	si	
přijdete	s námi	zasportovat.	

Nabízíme	vám	dva	volejbalové	kroužky,	ve	středu	a	v sobotu,	dva	kroužky	zdravot-
ního	cvičení,	v pondělí	a	ve	středu,	páteční	kruhový	trénink	a	také	badminton	ve	čtvrtek.	

Tak	na	viděnou.

Za	složku	ASPV	 	 	 	 	 Martin Vicher

strašidelný večírek

Dorostence	doplňují	starší	žáci,	kteří	tak	získávají	cenné	zku- 
šenosti.		Soutěž	hraje	pouze	5	týmu,	takže	hrají	každý	s každým	
dvakrát	na	podzim	a	dvakrát	na	 jaře.	Momentálně	 jsou	 sice	
poslední,	 ale	 není	 započítán	 kontumační	 výsledek	 s Mety- 
lovicemi,	které	na	poslední	zápas	podzimu	vůbec	nedorazily.	 
Po	započtení	budou	4.	Tak	 to	 je	 shrnutí	podzimní	 sezóny	za	
mládež	a	vzhůru	do	zimní	přípravy,	ať	je	to	na	jaře	ještě	lepší.	

S mládežnickými	týmy	se	ještě	na	závěr	sezóny	uskutečnil	
fotbalový	zájezd	na	přátelský	zápas	České	republiky	s Faerskými	
ostrovy	v Olomouci	dne	16.11	2022.	Fotbalový	 svaz	vyhlásil	 
akci	10+1	lístku	zdarma	pro	fotbalovou	mládež.	Tak	jsme	objed-
nali	22	lístků	a	čekali,	jaký	bude	zájem.	Ten	předčil	naše	očeká-
vání,	 takže	 jsme	 ještě	 lístky	doobjednávali	 a	museli	 jsme	 si	
objednat	velký	autobus.	Akce	se	nakonec	zúčastnilo	28	mládež-
níků	a	9	dospělých.		Myslím,	že	se	všem	zájezd	líbil,	tak	snad	si	
to	někdy	zopakujeme.		

Petr Žáček
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KČT HuKvaldy

podzIMNí záJEzd – bAbIA GórA 28. 9. 2022

Z Hukvald	jsme	vyjeli	brzy	ráno	ještě	za	tmy	autobusem.	Cesta	
se	vcelku	prodloužila	ze	dvou	vážných	důvodů.	Prvním	byly	turis-
tické	boty	 jedné	z účastnic	ve	stádiu	rozkladu,	které	bylo	nutné	
v průběhu	cesty	nahradit	slušivými	botičkami	ze	světoznámé	polské	
obchodní	sítě	Biedronka.	Staré	boty	skončily	v popelnici.	Druhým	
důvodem	byla	nesouhra	řidiče	autobusu	s jeho	novou	velice	kvalitní	
navigací	a	z toho	vyplývající	prodloužení	trasy.	Minimálně	v zadní	
části	autobusu	to	však	náladu	vůbec	nezkazilo.

Po	zaplacení	vstupného	do	Babiogorskego	Parku	Narodowego	
jsme	byli	cca	v 11:00	vpuštěni	na	krásně	upravený	horský	chodník.	
Cesta	vedoucí	po	červené	 turistické	značce	překvapivě	 rychle	
ubíhala,	i	když	zpočátku	bylo	stoupání	velice	strmé.	Po	cestě	jsme	
ještě	mohli	ochutnat	již	přezrálé,	ale	stále	docela	chutné	borůvky	
a	po	cca	40	minutách	jsme	dorazili	na	první	vyhlídkové	místo,	kde	
se	nám	otevřely	poprvé	výhledy	na	polskou	stranu.	Dále	chodník	
pokračoval	v porostu	nízké	kosodřeviny	a postupně	se	zvyšovala	
síla	větru.	Mezi	kameny	na	chodníku	jsme	tu	a	tam	mohli	pozo-
rovat	staré	pohraniční	kameny	D-S	z druhé	světové	války,	které	
Němci	asi	na	hranici	se	Slovenskem	nakonec	moc	nevyužili.	Druhá	
půlka	výstupu	už	nebyla	tak	strmá	a	cca	po	1,5	hodině	jsme	se	octli	
na	vrcholu	Babí	hory.	Síla	nárazového	větru	na	vrcholu	ve	výšce	
1725	m	byla	obrovská	až	ďábelská.	Jako	by	nám	hora	chtěla	připo-
menout	i	její	druhý	název	Diablak.	Vzhledem	k počasí	jsme	se	chvíli	
pokochali	pohledem	na	zasněžené	Vysoké	Tatry,	údolí	Oravské	
přehrady	a	na	polské	straně	Kraków.	Vrcholovou	fotku	jsme	pro	
tentokráte	vynechali	vzhledem	k nepřízni	počasí.

Sestup	po	žluté	značce	se	po	pár	stech	metrech	proměnil	
v procházku	ve	velice	příjemném	počasí	bez	větru,	na	sluníčku	
a s	výhledy	na	Slovensko.		Z	rozhledny	u	Hviezdoslavovej	horárni	
jsme	si	mohli	naposledy	prohlédnout	vrcholky	Vysokých	Tater	
skrze	instalovaný	dalekohled.	Pak	už	zbývaly	poslední	dva	kilo-
metry	po	rovině	k přistavenému	autobusu	u	chaty	Slaná	voda,	
kde	bylo	možné	 se	občerstvit	před	cestou	nazpátek	a	vyčkat	
příchodu	některých	opozdilců.	

Na	zpáteční	cestě	si	již	šofér	a	navigace	rozuměli	o	poznání	
lépe	a	cca	po	1,5	hodině	jsme	vystupovali	z autobusu	na	Hukval-
dech.	Za	perfektní	přípravu	celého	zájezdu,	organizaci	 jeho	
průběhu	a	s tím	vším	spojené	„nervy“	je	myslím	potřeba	velice	
poděkovat	vedoucímu	zájezdu	p.	Jaromíru	Červenkovi.	

Za	výbor	KČT	 Martin Raška
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CyKlIStICKý záJEzd broUMoVSKo  
(9.-11. září 2022)

V loňském	roce	výbor	KČT	plánoval	čtyřdenní	pěší	zájezd	do	
oblasti	Broumovska	v severovýchodních	Čechách,	který	se	ale	
pro	nezájem	z řad	členů	i	nečlenů	mimo	turistický	oddíl	neusku-
tečnil.	Proto	jsme	se	v letošním	roce	rozhodli	zkusit	zopakovat	
místo,	pobyt	o	den	zkrátit	a	vyměnit	pěšárnu	za	kola.	Docela	
oříšek	bylo	naplánovat	trasy,	protože	místní	skalnatý	terén	není	
pro	kola	úplně	dělaný,	ale	šlo	to…	Někteří	se	ale	i	přesto	vydali	
na	pěší	túry.

Ranní	 sraz	v pátek	9.	 září	2022	 jsme	měli	 i	nyní	v areálu	
sběrného	dvora	v Rychalticích	z důvodu	opravy	dolnosklenov-
ského	mostu.	Jásali	jsme,	že	máme	novější	autobus,	ve	kterém	
bude	určitě	lépe	fungovat	klimatizace	v zadní	části.	Kola	se	naklá-
dala	den	předtím	večer	za	slušného	lijáku,	takže	jsme	jen	naložili	
věci,	připojili	 vozík,	nasedli	a	pokračovali	 směr	Olomouc.	Za	
obcí	Polom,	ještě	před	nájezdem	na	dálnici	v Bělotíně,	se	nám	
ale	přihodila	opravdu	nemilá	věc.	Tažné	zařízení	na	našem	novém	
krásném	autobusu	neustálo	tíhu	vozíku	s koly.	Po	dvou	ranách,	
které	 probudily	 všechny	 ještě	 dřímající	 cestující,	 jsme	 jen	
s hrůzou	sledovali,	jak	neovladatelný	vozík	mizí	v dálce	a	sjíždí	
ze	silnice.	Bylo	to	asi	štěstí	v neštěstí,	že	sjel	v jediném	možném	
místě,	kde	nebyla	svodidla,	že	třeba	nepokračoval	do	protisměru,	
kde	mohl	 způsobit	nepředstavitelnou	katastrofu.	Zastavil	 se	
o mladý	strom	jeřábu,	který	bohužel	porazil,	avšak	díky	němu	
nepokračoval	dál	do	rozmáčeného	pole.	Zůstal	stát	u	obslužné	
silnice	tak,	že	ho	stačilo	jen	připojit	ke	druhému	autobusu,	který	
pro	nás	musel	dojet.	Museli	při	nás	v ten	den	stát	všichni	svatí!	
Myslím,	a	ostatní	účastníci	se	mnou	jistě	budou	souhlasit,	že	na	
tento	zájezd	jen	tak	nezapomeneme	a	kdykoliv	v budoucnu	proje-
deme	po	této	silnici,	zamrazí	nás	nepříjemný	pocit,	co	se	všechno	
mohlo	stát	a	zároveň	vděk	za	to,	že	se	téměř	nic	nestalo.	

Startovali	 jsme	 až	 v  odpoledních	 hodinách	 z  města	
Broumova,	kde	někteří	 ještě	prozkoumali	překrásný	barokní	
premonstrátský	klášter	a	zapili	hrůzný	zážitek	místním	kláš-
terním	pivem	–	olivětínským	Opatem.	Ostatní	pokračovali	po	
naplánované	asi	čtyřicetikilometrové	trase	do	vesnice	Stárkov,	
kde	jsme	měli	domluvené	luxusní	ubytování	v krásných	chatkách	
rozesetých	po	údolí.	Já	jsem	si	ale	pro	sebe	a	mého	parťáka	Aleše	
trochu	pozměnila	trasu,	protože	jsem	na	Broumovsku	kdysi	byla	
v  rámci	našich	katederních	vysokoškolských	uměnovědných	
exkurzí	a	nemohla	jsem	si	nechat	ujít	návštěvu	barokní	skupiny	
broumovských	kostelů,	které	jsou	rozesety	v okolních	vesnicích	
a	krásně	zapadají	do	okolní	krajiny,	a	které	byly	v červenci	letoš-
ního	 roku	konečně	zapsány	na	seznam	národních	kulturních	
památek!	Moje	baroko	milující	srdce	zase	plesalo	a	vzpomínalo.	
Hodně	kvalitní	část	na	trase,	kterou	jsme	si	s	Alešem	opravdu	
užili,	pak	byla	stará	lesní	stezka	dlážděná	velkými	kameny,	jež	

je	 součástí	 tzv.	 vambeřické	poutní	 cesty,	 kterou	 jsme	projeli	
z opačného	směru	z Božanova	do	Machova.	V	cílovém	Stárkově	
nás	přivítali	s výbornou	večeří	a	v sobotu	ráno	při	snídani	nás	
zdravilo	 sluníčko	a	poetický	 výhled	na	okolní	 vysoké	kopce	
a pasoucí	se	vysokou	zvěř	na	polích.	Hlavně	jsme	se	modlili	za	
hezké	počasí,	aby	se	nám	vyhnuly	bouřky,	které	byly	v předpo-
vědi.	Druhý	den	jsme	pokračovali	v objevování	„mých“	barokních	
kostelů.	Trochu	jsem	si	zanadávala	při	výjezdu	hodně	obtížné	
části	trasy,	kdy	se	přejíždělo	z jedné	strany	Broumovských	stěn	
na	druhou	stranu	a	většina	lidí	kola	táhla	pěšky.	Zároveň	jsme	
tam	začali	potkávat	cyklisty,	kteří	ve	stejný	den	stejnou	částí	trasy	
jeli	jeden	z nejtěžších	maratonů	horských	kol	v České	republice	
–	závod	Qayron rallye Sudety,	jehož	nejtěžší	kategorie	musela	
zdolat	dlouhých	113	km.	A	že	jim	patří	můj	obdiv	v tomto	terénu.	
My	jsme	se	s Alešem	odtamtud	opět	vydali	mimo	plánovanou	
trasu	na	rozhlednu	na	Ruprechtickém	špičáku.	Tam	jsme	bohužel	
chytili	první	z bouřek	a	ledový	déšť.	Terén	na	zpáteční	cestě	po	
modré	směrem	na	Polsko	by	sjeli	asi	jen	ti	nejotrlejší.	Za	Mezi-
městím	 jsme	vjeli	 do	další	 silné	bouřky,	 kterou	 jsme	museli	
přečkat	v místní	autobusové	zastávce.	Po	zjištění,	že	jsme	v pět	
večer	teprve	v jedné	třetině	trasy,	jsme	se	rozhodli	pro	její	radi-
kální	 zkrácení,	 takže	 jsme	přišli	 o	 výhled	na	Ardšpašská	 a	
Teplická	 skalní	města,	 která	 jsme	ale	navštívili	 vloni	pěšky.	
Odměnou	nám	pak	byla	další	výborná	večeře	ve	Stárkově.	Na	
neděli	12.	září	nám	pak	Jirka	Pělucha,	kterému	tímto	děkujeme	
za	naplánování	všech	 tras,	vymyslel	přejezd	ze	Stárkova	přes	
Červený	Kostelec	Boženy	Němcové	až	do	Nového	Města	nad	
Metují.	Na	trase	bylo	ještě	město	Náchod,	kde	mají	krásný	zámek	
a	chovají	u	něj	medvědy.	Ovšem	výjezd	k němu	se	nám	úplně	
nevyplatil,	protože	ostatní	pokračovali	po	 cyklostezce	až	do	
Bartoňovy	útulky	od	na	Moravě	velmi	dobře	známého	architekta	
Dušana	Jurkoviče	v údolíčku,	kterému	se	říká	Peklo	a	stihli	se	tu	
schovat	před	deštěm	a	dobře	se	najíst.	My	jsme	z Náchoda	vyjíž-
děli	v  tom	největším	 lijáku	a	do	cílového	už	 lehce	osluněného	
Nového	Města	 jsme	přijeli	komplet	promočení.	Na	novoměst-
ském	náměstí	jsme	si	dali	zmrzku	a	zkoukli	jsme	i	zámek	s trpas-
ličí	galerií	a	krásným	Jurkovičovým	mostem	v zámecké	zahradě.	
A	pak	se	naložila	kola	a	jelo	se	zas	domů.

Děkujeme	tímto	ještě	jednou	Jirkovi	Pěluchovi	za	sestavení	
všech	tras,	a	také	Slávkovi	Kovalovi,	který	tvořil	trasy	pro	loňský	
neuskutečněný	pěší	 zájezd,	na	který	 jsme	 s Alešem	vyrazili	
soukromně.	A	za	zařízení	super	ubytování	patří	poděkování	taky	
Katce	Štolfové.	

Akce	a	činnost	KČT	Hukvaldy	můžete	sledovat	také	na	webu	
www.kcthukvaldy.cz.

Za	výbor	KČT	Hukvaldy

Míša Hrčková



– 55 –



– 56 –

prosinec 2022
HUKVALDSKÝ OBČASNÍK

proCHázKA po NAUčNé StEzCE  
lEoš JANáčEK očIMA dětí 2. říJNA 2022

V	neděli	2.	října	2022	se	uskutečnil	již	tradiční	pochod	KČT	
Hukvaldy	po	Naučné	stezce	Leoš	Janáček	očima	dětí.	Pochodu	
se	zúčastnilo	dohromady	28	rodičů	a	dětí.	Start	byl	ve	13:30	hod.	
od	oborní	brány	na	Hukvaldech	a	pokračovalo	se	kolem	hřbitova	
směr	Horní	Sklenov,	korýtka	a	zvonička	na	kopci	Vrchy.	Tam	
jsme	udělali	 společné	 foto	a	pokračovali	po	 trase	do	Dolního	
Sklenova	k	„Vajtovi“.	Další	zastávka	byla	v	hospůdce	Koupaliště	
Hukvaldy,	kde	jsme	se	občerstvili	a	děti	dostaly	od	našeho	odboru	
KČT	pití	a	něco	dobrého	na	zub.	Někteří	už	svou	pouť	ukončili	
zde,	ale	zdravé	jádro	pokračovalo	na	Janáčkovou	lavičku	a	okruh	
uzavřelo	opět	u	oborní	brány.	Během	cesty	děti	luštily	hádanky	
z	infocedulí,	které	naučnou	stezku	tvoří.	Počasí	nám	přálo,	a	tak	
to	bylo	příjemné	strávení	nedělního	odpoledne.

Za	výbor	KČT		 	 	 	 							Aleš Drlík

po zAroStléM CHodNíčKU  
– SpAdANýM lIStíM

V sobotu	22.	 října	2022	uspořádal	odbor	KČT	Hukvaldy	
41. ročník	tradičního	turistického	pochodu	Po zarostlém chod-
níčku – spadaným listím.	Vycházelo	 se	 jako	obvykle	 z  areálu	
bývalého	koupaliště	na	Hukvaldech,	kde	se	turisté	registrovali	
a mohli	se	před	cestou	občerstvit	a	zahřát,	protože	počasí	nám	
v tento	den	moc	nepřálo	a	částí	trasy	nás	provázel	poměrně	silný	
a	vytrvalý	déšť.	Podzimní	 trasa	vede	oproti	 té	 jarní	opačným	
směrem	–	tedy	přes	Janáčkovu	lavičku,	pod	Zadní	Babí	horou	po	
Naučné	stezce	Hůrky	až	na	Kubánkov	a	odtud	pak	směrem	do	
Kozlovic	přes	křížovou	cestu	u	skanzenu	„Na	Mlýně“,	zadní	oboru	
a	s možností	návštěvy	hradu	zpět	přes	Podoboří	na	koupaliště.

Každý	registrovaný	účastník	pochodu	získal	účastnický	list,	
na	který	si	mohl	hned	na	startu	otisknout	všechna	razítka,	která	
se	během	41	let	používala	při	této	příležitosti.	Pochodu	se	zúčast-
nilo	celkem	158	registrovaných	turistů,	místních	i	přespolních.	
Účastníci	měli	jako	každý	rok	možnost	navštívit	bezplatně	hrad	

Hukvaldy,	 tímto	děkujeme	Muzeu	Beskyd	za	 tuto	každoroční	
laskavou	spolupráci.	Poděkování	také	náleží	Spolku	Koupaliště	
Hukvaldy	a	jeho	členům	za	zázemí	a	za	výbornou	zelňačku.

Celá	akce	proběhla	za	podpory	organizací: Turistické	 in- 
formační	centrum	Hukvaldy,	Muzeum	Beskyd	Frýdek-Místek	
a jeho	pobočka	hrad	Hukvaldy,	Spolek	Koupaliště	Hukvaldy,	z.s.,	
Minipivovar	Hukvaldy	a	obec	Hukvaldy.	Velké	díky	patří	všem	
organizátorům	i	zúčastněným.

Za výbor KČT Míša Hrčková



– 57 –



– 58 –

prosinec 2022
HUKVALDSKÝ OBČASNÍK

Děkovnou	úklonou	a	dlouhým	potleskem,	 skončil	 čtvrtý	
ročník	Hukvaldského	potlachu.

Tento	zasloužený	potlesk	 sklidili	bratři	Malinové	a	Pavel	
Peroutka,	bluegrassové	kvarteto	pod	názvem	Malina	brothers.	
Ale	abychom	nepředbíhali,	i	tento	ročník	festivalu,	byl	napěcho-
vaný	řadou	kvalitních	kapel	a	lidé	si	přišli	opravdu	na	své.	Už	
tradičně	 festival	 zahrnoval	 směs	žánru	 táborových	ohňů,	od	
folku,	country,	přes	bluesové	 tóny	až	k	bluegrassu.	O	kvalitě	
a oblibě	festivalu	mluví	i	to,	že	se	nám	daří	naplňovat	kapacitu	
sálu,	ale	také	děkovné	e-maily	kapel,	které	si	chválily	zdejší	atmo-
sféru	a	krásný	koncertní	sál.	Bylo	krásně	vidět,	že	když	se	propo-
jily	esence,	jako	právě	náš	koncertní	sál,	kvalitní	hudba,	skvělý	
zvukař	(Ivan	Honzák)	a	vděčné	publikum,	které	dokáže	ocenit	
muzikantovo	srdíčko,	které	v tu	chvíli	tluče	jen	pro	ně,	je	z toho	
nezapomenutelný	zážitek,	který	 se	publiku	na	dlouho	zapíše	
do podvědomí.	

Kdo	už	někdy	pořádal	větší	akci,	ví,	že	je	za	tím	spoustu	práce	
a	obětování	svého	volného	času.	U	potlachu	to	nebylo	jiné.	Celý	
rok	se	skládal	jeden	dílek	puzzle	vedle	druhého,	od	kapel	až	po	
zelňačku,	až	je	celý	festivalový	obraz	sestaven	a	může	se	spustit.	
Je	 toho	spoustu	a	bez	pomoci	přátel	bychom	tohle	nezvládli,	
proto	jim	všem	touto	cestou	děkujeme.	Nezapomínáme	ani	na	
skauty,	kteří	se	k festivalu	připojili	a	už	druhým	rokem	jsou	nám	
v mnohém	nápomocni.		

A	kdo	 letos	obohatil	 čtvrtý	 ročník?	 Jako	první	vystoupila	
folková	kapela	–	Dominika,	pod	vedením	Jaroslava	Bruthanse	
„Hans“,	který	 je	 také	 skvělým	 textařem.	Alespoň	za	všechny	
jmenujme	Slepého	krále	a	Něžný	barbar.	Dva	ženské	vokály	
a bluesová,	melodická	kytara	Petra	Čadila,	dokreslily	atmosféru	
jeho	písní	a	lidé	v tu	chvíli	začali	tušit,	že	tento	festival	bude	opět	
výjimečný.

Folkové	 tóny	Dominika	posléze	 vystřídala	bluegrassová	
kapela	Vrtáci,	pod	vedením	Standy	Ferugy.	Tato	kapela	hraje	
v rytmech	dunícího	vlaku	úctyhodných	čtyřicet	sedm	let.	Prošlo	
jí	za	ten	čas	vícero	muzikantů	a	někteří	už	nejsou	mezi	námi,	
proto	jim	byla	frontmanem	věnována	píseň	Santa	Maria.	Nutno	
říci,	že	právě	zvukař	Ivan	Honzák	je	členem	tohoto	uskupení,	
které	doprovází	na	banjo.

Jako	 třetí	 nastoupila	 trojice	 Víti	 Troníčka.	 Jeho	 hu- 
mor	netřeba	představovat,	svou	výřečností	bavil	publikum	již	
v loni,	kdy	u	nás	hrál	s	mateřskou	kapelou	Marien.	Jako	skladateli	
mu	prý	bylo	líto	písní,	které	s	Marien	nehrají,	a	jako	milovník	
bluegrassu	si	takto	dělá	s přáteli	radost.	Nicméně	zahráli	u	nás	
i	píseň,	kterou	s Marien	hrávají	a	to	–	Butch	Cassidy	a	Sundance	
Kid.	Tohle	je	srdcovka	a	byla	by	škoda,	kdy	by	nezazněla.

JEKoT	–	nevyjadřuje	pouze	křik	a	vřískot,	tohle	kapela	čtyř	
dětí.	Přesněji	jde	o	mléčný	odchov	kapely	Přístav.	Zatím	se	otrká-
vají	a	získávají	zkušenosti	na	prknech	folkové	hudby,	ale	už	byli	
účastníky	i	dětské	Porty	a	my	jsme	rádi,	že	můžeme	pomoci	dětem	
vystoupat	zase	o	kousek	výš.	

A	právě	soutěžemi	a	festivaly	lokty	broušenou	kapelou	je	–	
Zkusmeto.	Krásný,	melodický	 i	 lehce	 rockový	 folk	 z Kuřimi	
v  podání	mladých,	 skvělých	muzikantů.	 Jejich	mládí	 a	 vtip	
všechny	pobavil.	Nutno	však	říci,	že	vtip	byl	spíše	v jejich	projevu.	
Hlavně	bubeníka	Dana,	 který	 rozesmál	 a	 dostal	 do	úzkých	
i všechny	holky	z kapely.	Budiž	mu	odpuštěno	to,	že	naše	Lašsko,	
zaměnil	za	Valašsko	a	Slezsko.	Prý	ho	k tomu	svedla	naše	skvělá	
valašská	kyselicaJ	No	jo	no.	

Čas	se	přehoupnul	do	večerních	hodin	a	na	scénu,	nastoupila	
Alibaba.	Kapela,	která	prošla	několik	transformací.	Dnes	hrají	
ve	složení:	Mirek	Vepřek-	 frontman	a	textař	kapely,	 jeho	žena	

hukvaldský potlach – 4. ročník
spolek hukvaldský potlach
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Jarka,	 skvělá	 vokalistka	 i	 zpěvačka,	mimochodem	 rodačka	
z Brušperku.	A	 k  nim	neodmyslitelně	 patří	 Jirka	Krbeček,	
kytarový	kouzelník	a	hráč	na	foukací	harmoniku.	Jejich	folkové	
blues	a	jazz	míchaný	s kvalitními	Mirkovými	texty	usadil	hluboko	
do	křesla	nejednoho	posluchače.	

Finále	festivalu	tradičně	patří	kapelám,	které	mají	na	naší	
hudební	scéně	vybudované	jakési	renomé	a	u	nás	na	potlachu	
to	máme	 stejně.	Letos	přijali	 pozvání,	 již	 zmínění	–	Malina	
Brothers.	Bratři	Malinové	–	banjista	Luboš	(Jeden	ze	zakláda-
jících	členů	kapely	Druhá	Tráva),	kytarista	Pavel	a	houslista	
Josef.	Jediný	nebratr	je	kontrabasista	Pavel	Peroutka	ze	Spiri-
tuál	kvintet.	Hrají	písně,	na	kterých	vyrůstali,	např.	od	Krise	
Kristoffersona.	Natočili	album	s	předním	americkým	hráčem	
na	foukací	harmoniku	Charlie	McCoyem,	nebo	se	zpěvačkou	
Kateřinou	García.	 Jejich	hudební	 rozsah	byl	neuvěřitelný,	 a	
jestli	se	dá	říci	něčemu	třešnička	na	dortu,	tak	právě	tomuto	
vystoupení.	

Musím	 tady	zmínit	 jednu	perličku,	která	mne	velmi	mile	
překvapila.	Když	jsem	doprovázel	Luboše	Malinu	do	vstupních	
dveří	školy,	zastavil	se	a	začal	rozhlížet.	„To	je	Kroča,	ne?“	zeptal	
se	mě	 s  velkým	zájmem.	Později	 jsme	 se	dali	 do	 rozhovoru	
a prozradil	na	sebe,	že	se	o	umění	zajímá,	hlavně	o	grafiku.

Je	úžasné,	když	se	takové	ikony	české	folkové	scény,	sejdou	
u	jednoho	baru	s publikem	a	jenom	tak	pokecají	o	životě.	A	to	
platilo	 o	 každé	 kapele,	 která	 si	 u	 nás	 zahrála.	To	 je	 prostě	
potlach.

Ahoj	na	dalším	ročníku	2023.
Martin, Fanda, Petr, Slávek

Rok	 2022	 se	 pomalu	 blíží	 ke	 svému	 konci	 a	 spolku	
Hukvaldský	potlach	schází	uskutečnit	poslední	dvě	akce,	aby	
mohl	být	pomyslný	potlachový	oheň	uhašen.			

A	že	toho	nebylo	málo,	můžete	posoudit	z toho	výčtu	akcí,	
které	jsme	si	vzali	za	své,	a	které	se	nám,	s podporou	naší	obce,	
přátel,	ale	i	sponzorů	podařilo	uskutečnit.

Vše	začalo	už	v březnu	18.	3.	-	křestem	knihy	Martina	Holexy	
„Tajemství	Malinové	húrky“	v	knihovně	–	kde	se	sešlo	bezmála	
čtyřicet	 lidí.	Hodně	nám	v	 tom	pomohla	vše	uskutečnit	Mar- 
kétka	Kološová.	Hukvaldský	potlach	tuto	akci	podpořil	částkou	
1500	Kč.

Ještě	v březnu,	konkrétně	25.	3.	se	v	Íčku	Hukvaldy,	uskuteč-
nila	cestovatelská	přednáška.	Tuto	přednášku	měli	v režii	Slávek	
Koval	a	Petr	Kuča	včetně	komentáře,	neboť	byli	přímými	účast-
níky	této	výpravy	po	6	národních	parcích	a	2	rezervacích	západu	

USA	 (Utah,	Arizona,	Kalifornie	+	Nevada),	 kterou	podnikli	
v  zimě	2018.	Tohle	poutavé	vyprávění,	doplněné	 fotografiemi	
a filmovými	klipy,	si	nenechalo	ujít	30	lidí.	

Poslední	akce	v březnu	a	to	26.	3.	byl	Country	bál	s	kapelou	
Cizinci,	která	je	tady	na	Hukvaldech	už	dobře	známá.	Tento	bál	
navštívilo	cca	60	lidí.	Nebylo	to	mnoho,	neb	se	uskutečnil,	jak	 
se	 říká	 za	pět	minut	dvanáct	 a	 již	 se	nestihl	 dát	dostatečně	 
ve	známost.	V roce	2023	se	bude	konat	druhý	ročník	a	věříme,	
že	lidí	přijde	mnohem	víc	lidí.		

V	naší	pestré	kulturní	nabídce	nemohlo	chybět	ani	divadlo.	
Rozhodli	 jsme	se	propagovat	amatérské	 regionální	divadelní	
spolky,	které	si	svým	vystoupením	nijak	nezadají	s profesionály.	
Proto	nás	8.4.	navštívila	divadelní	 skupina	Propadlo	z Václa- 
vovic.	Tento	kulturní	 zážitek	si	nenechalo	ujít	60	 lidí	a	podle	
komentářů	v předsálí	si	jej	skutečně	užili.

činnost spolku hukvaldský potlach v roce 2022
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Začátek	prázdnin	a	to	2.	7.	patřil	hudebnímu	večeru	
na	Koupališti	 –	 tento	 již	 byl	 v  občasníku	dostatečně	
rozepsán,	a proto	jen	připomeneme,	že	se	přišlo	pobavit	
přinejmenším	200	lidí,	kterým	k pivu,	klobásce	a	tanci	
hráli:	Řehole,	Mendoš	a	Cizinci.

A	pro	změnu,	konec	prázdnin	-	3.	9.	patřil	multižán-
rovému	 festivalu	pod	názvem	KolorsoffSklenoff,	 kde	
vyhrávaly	kapely	a zpěváci	místní	i	z okolí.	Za	všechny	
jmenujme	 třeba	Pokustone,	 Izabela	 Jati,	duo	Šmířák,	
Oleyband	a	další	hudební	tělesa.	Tento	festival	měl	ještě	
jednu	krásnou	věc,	a	to	zapojení	místních	spolků,	které	
si	pro	vás	připravily	 stánky	 s občerstvením	v podobě	
různých	pochutin.	Kolors	v části	názvu	není	jen	o	barev-
nosti	hudby,	která	oslovuje	širší	publikum,	ale	i	o	souznění	
spolků,	které	 šly	 s námi	do	 toho.	400	 lidí	 je	důkazem	
dobrého	počinu.	

Stejně	jako	jiné	spolky,	třeba	SNVžen,	které	ze	své	
činnosti	podporují	neziskové	akce	pro	děti,	tak	i	spolek	
Hukvaldský	potlach	se	snaží	podpořit	dobrou	věc.	Třeba	
divadlo	z	Hradce	Králové,	které	7.	10.	uskutečnilo	před-
stavení	 pro	 naši	 školu,	 podpořil	 Potlach	 částkou	
6.000 Kč.	

Bylo	naplánováno	 i	divadelní	představení	9.	10.	–	
Divadelním	 souborem	 z  Trnávky,	 které	 se	 bohužel	
neuskutečnilo	z	důvodu	nemoci	v divadelním	souboru.

Docela	nedávno,	12.	11.	proběhl	již	4.	ročník	našeho	
stěžejního	folkového	festivalu,	o	kterém	si	můžete	přečíst	
článek	na	našich	stránkách	–	Hukvaldský	potlach.	Byl	to	
opět	nezapomenutelný	zážitek	a	jeho	ohlas	každým	rokem	
stoupá	jam	mezi	lidmi,	tak	i v kuloárech	muzikantů,	za	
což	jsme	moc	rádi	a	věříme,	že	nám	i	nadále	zachováte	
přízeň.	

25.	11.	nás	ještě	čeká	cestovatelská	přednáška	o Hima-
lájích	a	Tibetu	–	treky	pod	Annapurnou	a Manaslu.	

A	 poslední	 akce	 v  letošním	 roce	 bude	 17.	 12.	 –	
Hukvaldský	advent.	Naladit	se	na	vánoční	atmosféru	vám	
pomůže	–	divadlo	Smíšek	 s	divadelním	představením	
Zbloudilá	 vločka,	 pěvecké	 vystoupení	Charloty	 Jati,	
vystoupení	pěveckého	sboru	Valentin	z Příboru,	kteří	mají	
krásnou	sbírku	vánočních	koled	zdejšího	kraje	a	nemůže	
chybět	 cimbálová	 kapela	Tragač	pod	 vedením	Terky	
Holexové –	vzpomínáte	na	jízdu	na	tragači?	

Podařilo	se	uskutečnit	jedenáct	kulturních	akcí,	a to	
je	myslím	docela	slušná	porce	srdečné	zábavy,	a pokud	
nám	budou	hvězdy	nakloněny,	můžete	se	těšit	na	potla-
chovou	kulturu	i	v roce	2023.

Přejeme	všem	klidné,	ničím	nerušené	svátky.	
Za Hukvaldský	potlach	

Martin, Fanda, Petr a Slávek 
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Letos,	v  sobotu	19.	 listopadu,	se	uskutečnil	desátý	 ročník	
této	krásné	akce.	Když	se	ohlédneme	to	desetiletí	zpět,	začínali	
jsme	 ve	 víceúčelovém	 sále	 ve	 škole,	 pokračovali	 jsme	přes	
Budvarku	v restauraci	U	Námořníka,	obchůdek	Dajky	Vichrové	
až	po	Roubenku,	ve	které	jsme	napoprvé	měli	jen	jeden	stánek.	
Dnes	jich	máme	už	přes	70.	Stále	ale	máme	stejnou	myšlenku,	
a to	dělat	radost	druhým.	Tehdy	náš	tým	sestával	ze	třech	lidí,	
dneska	už	 je	nás	přes	dvacet.	To	ale	není	všechno,	zapojily	se	
maminky	dětí,	paní	učitelky,	naši	sousedi,	kteří	všichni	přidají	
ruku	k dílu	nebo	napečou	laskominy	k	prodeji.	Kamarádi,	naši	
manželé	a	partneři,	kteří	v	tyto	dny	žijí	touto	akcí	spolu	s	námi.	
Samotné	děti	ze	školy.	A	již	pátým	rokem	skupina	Řehole.

Myslíme	si,	 že	 spojovat	 lidi	dohromady,	aby	 se	 setkávali,	
plánovali,	pracovali	a	zorganizovali	společně	krásný	den,	kde	se	
potkávají	 sousedé	a	přátelé,	 je	 to	nejvíc,	 co	 si	 v dnešní	době	
můžeme	přát.	A	nám	se	to	za	těch	deset	let	povedlo.

S počtem	stánků	a	„náměstí“		také	vzrostla	náročnost	celé	
akce.	Tento	rok	se	zapojili	i	strážníci	místní	policie	a	těm	patří	
náš	velký	dík,	protože	nás	navštívilo	na	4	 tisíce	návštěvníků	
a ukočírovat	takovýto	provoz	a	parkování	už	nebylo	vůbec	lehké.	
Kromě	 toho	patří	 naše	 velké	poděkování	 obci	Hukvaldy	 za	
nemalou	pomoc	ve	 všech	možných	oblastech	a	 všem	našim	
laskavým	 sponzorům.	Letos	 nám	paní	 zima	 i	 pocukrovala	
a atmosféra	byla	opravdu	ladovská.	Nejde	jednotlivě	vyjmenovat	
všechny,	kteří	přispěli	svou	rukou	k dílu,	abychom	na	někoho	
nezapomněli,	ale	vážíme	si	všech,	kteří	nám	s pořádáním	této	
akce	pomáhají	a	dělají	 to	s  radostí	a obětavostí.	To	 je	pro	nás	
opravdu	nejvíc,	děkujeme.	A	díky	patří	 také	všem,	kteří	nás	
v sobotu	přišli	podpořit.

Přejeme	všem	krásné	Vánoce	s pokorou	a	láskou.	

Spolek Nezávislých vesnických žen Hukvaldy  
a celý tým Vánočního jarmarku pro dobrou věc

vánoční jarmark pro dobrou věc 2022
vánoční jarmark
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Nejproduktivnější	letní	období	již	máme	za	sebou,	a	pomalu	
jsme	 se	přesunuli	 z  venkovního	posezení	 zpět	do	nitra	naší	
oblíbené	hospůdky.	Minulou	zprávu	jsem	uzavíral	letními	akcemi	
s upoutávkou	„a	nyní	 chystáme	koncert…“,	kdy	nám	v	 textu	
vypadlo	jméno	písničkářky	Evy	Sukové	říkající	si	Blondýna.	Byla	
to	první	akce,	kterou	jsme	si	zvučili	sami,	a	tak	se	nám	nevyhnuly	
menší	technické	problémy	(učíme	se),	ale	nakonec	vše	proběhlo	
v pořádku	a	milá	blondýnka	sklidila	velký	potlesk.	S prázdninami	
jsme	se	pak	ještě	rozloučili	několika	hudebními	večery	s repro-
dukovanou	hudbou	a	grilováním	makrel,	které	proběhlo	ve	spolu-
práci	 s  tehdejším	nájemcem	 restaurace	 a	 pizzerie	Na	peci	
Markem	Kupcem,	který	se	v tomto	období	chystal	svou	činnost	
v tamním	zařízení	ukončit.	Díky	tomu	se	mému	parťákovi	Mirku	
Liboskovi	v hlavě	zrodil	nápad	přibrat	Marka	do	našeho	týmu	
s  tím,	 že	 by	 se	 svými	 zkušenostmi	 a	 umem	mohl	 vést	 naši	
hospůdku	jako	provozní	a	rozšířit	nabídku	jídel.	Ačkoli	nás	před	
tímto	člověkem	několik	lidí	varovalo,	jevil	se	nám	tento	krok	jako	
dobrý	tah.	Mně	ubyly	starosti	s objednávkami	a	zásobováním.	
Nabídku	jídel	jsme	díky	jeho	kuchařským	dovednostem	rozšířili	
např.	o	 topinky	 s masovou	směsí,	 tataráčkem	atd.	 a	hosté	 si	
pokrmy	vychvalovali.	Radost	z nové	spolupráce	nás	však	brzo	
přešla,	 a	 to	 v  okamžiku,	 kdy	 i	 po	několika	urgencích	nebyl	
schopen	vložit	tržby	na	účet	spolku.	Vygradovalo	to	tím,	že	se	
z Hukvald	vytratil,	což	zdůvodnil	pohádkou	o	nemocné	matce.	
V tom	okamžiku	už	nám	bylo	vše	téměř	jasné	a	po	zjištění,	že	má	
na	sebe	od	roku	2009	uvaleno	nejméně	17	exekucí	v celkové	výši	
blížící	se	číslu	se šesti	nulami	a	trvalé	bydliště	na	Obecním	úřadě	
v Dolní	Moravě,	začali	po	něm	pátrat	i	další	věřitelé	z Hukvald,	
jsme	dotyčného	přejmenovali	na	Marka	Ztraceného	a	s	penězi	
spolku	jsme	se	v duchu	rozloučili.	Nechci	se	tady	dále	rozepisovat	
o	tom,	 jací	 jsme	pitomci,	že	 jsme	takového	člověka	vzali	mezi	
sebe,	 každopádně	 z  toho	máme	ponaučení,	 které	 sice	 stálo	
nemalou	částku,	ale	jak	se	říká	„co	tě	nezabije,	to	tě	posílí“	a	my	
jedeme	dál	a	už	se	určitě	tak	jednoduše	opít	rohlíkem	nenecháme.	
Každopádně	pokud	 třeba	 i	 vy	na	 tohoto	člověka	v budoucnu	
narazíte,	dejte	 si	na	něj	pozor,	má	velmi	dobré	přesvědčovací	
schopnosti.

Tak	a	zpět	do	reality	k něčemu	pozitivnějšímu.	Koncem	září	
jsme	vyměnili	shnilé	lavice	venkovního	posezení	za	modřínové,	
pro	 děti	 uspořádali	 před-halloweenské	 vyřezávání	 dýní	
a začátkem listopadu	jsme	u	nás	přivítali	místní	umělce	Petra	
Benkeho	alias	Neklana,	Martina	Holexu	a	Radka	Holíka	při	
autorském	čtení	na	akci	nazvané	Hulvaldská	trojka.	Aktuálně	
děláme	projekce	přímých	přenosů	zápasů	mistrovství	světa	ve	
fotbalu	v	Kataru	na	velké	plátno	a	dále	na	prosinec	připravujeme	

zabíjačkové	hody,	pro	děti	setkání	s Mikulášem,	andělem	a	čerty,	
dva	předvánoční	hudební	večery	a	na	Vánoce	posezení	u	punče	
a	silvestrovský	mejdan.	Pro	možnost	zimního	posezení	venku	
jsme	pořídili	dva	tepelné	zářiče	na	PB,	budeme	podávat	svařené	
víno,	grog	a	 jiné	 teplé	nápoje.	Ve	 spolupráci	 s Neklanem	už	
chystáme	i	program	na	prázdniny	2023	a	to	hudební	seriál	akcí	
s názvem	Folkové léto,	na	kterém	postupně	vystoupí	písničkáři	
René	Souček	 (5.7.),	 Jiří	Dědeček	 (19.7.),	Záviš	 (2.8.),	Zdeněk	
Mendoš	Furmančík	(16.8.)	a	zpívající	právník	Ivo	Jahelka	(30.8.),	
kterého	si	jistě	pamatujete	z různých	televizních	estrád.	Vstupné	
bude	symbolické	ve	výši	50,-	Kč.	Také	už	známe	termín	Rock	
Bike	Festu	2023,	který	se	bude	konat	v sobotu	22.	července.

Závěrem	bych	vám	chtěl	za	celý	Spolek	Koupaliště	Hukvaldy	
popřát	příjemné	prožití	vánočních	svátků	a	do	nového	roku	vše	
nejlepší,	plné	peněženky	a	hlavně	zdraví!

Aleš Drlík, statutární ředitel spolku

zpráva o činnosti spolku koupaliště hukvaldy, z.s.
spolek koupaliště hukvaldy
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Na	Vánocích	máme	mnozí	rádi	tradice	a	zaběhnuté	zvyky.	A	
jedna	taková	tradice	vznikla	v Rychalticích	před	třemi	lety	a	my	
ji	můžeme	už	počtvrté	zopakovat.	Na štědrý den od 9:30 do 14 
hodin otevřeme rychaltický kostel sv. Mikuláše	a	můžete	se	u	
nás	zastavit	během	své	sváteční	procházky.	Zveme	vás	k prvnímu	
nahlédnutí	do	vánočního	betléma	a	můžete	si	zároveň	odnést	
plamínek	betlémského	světla,	které	do	Česka	tak	jako	každý	rok	
skauti	přivezou	z Palestiny.	Připravíme	 i	pár	dobrot	na	cestu.	
Kostel	 je	 také	výborným	místem	pro	 ztišení.	A	možná	 i	 v  té	
kratičké	chvíli	zjistíte,	že	se	tradice	dají	prožívat	každý	rok	jinak	
a	nově.

Farníci

Největší	charitativní	akce	v České	republice	se	po	roce	vrací	
na	Hukvaldy.	Tříkráloví	koledníci	projdou	ulicemi	naší	obce	
v sobotu 7. ledna	–	převážně	v dopoledních	hodinách.	Jako	každý	

zastav se v betlémě i letos
farnost rychaltice

tříkrálová sbírka
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rok	s sebou	budou	mít	kromě	kostýmů	a	požehnané	křídy	taky	
kasičku.	Díky	vaší	štědrosti	pomůžete	dobročinným	projektům	
Charity	Frenštát	pod	Radhoštěm.	Její	pracovníci	zajíždějí	se	svými	
terénními	službami	také	za	našimi	spoluobčany	na	Hukvaldy.	A	
právě	 tuto	 službu	podpoří	 letošní	 výtěžek	Tříkrálové	 sbírky	
z Hukvald.	I	díky	našim	darům	bude	moct	charita	pořídit	auto	pro	
zdravotní	sestry,	které	dojíždějí	za	potřebnými	až	do	jejich	domovů.	

Pokud	by	vás	7.	ledna	koledníci	doma	nezastihli,	můžete	přispět	
také	přes	platební	bránu	na	webu	www.trikralovasbirka.cz.

Moc	děkujeme	za	milé	přijetí	dětských	koledníků	a	vaši	soli-
daritu	s lidmi	v	nouzi

Marie Elbelová

První	 listopadovou	 sobotu	 otevřelo	místní	 ekocentrum	
Hubert	dveře	pro	 veřejnost,	 a	 tak	 si	 lidé	mohli	prohlédnout	
zrekonstruovanou	budovu	bývalé	 školní	 jídelny	 i	 si	 s  dětmi	
vyzkoušet	přírodovědné	a	tvůrčí	aktivity,	které	 jsou	součástí	
vzdělávacích	 programů.	 Pro	 návštěvníky	 byly	 připraveny	
ukázky	lesní	pedagogiky,	tvoření	inspirované	přírodou,	zábavné	
pokusy	 a	 pozorování.	 „Den otevřených dveří se uskutečnil 
v souvislosti se svátkem svatého Huberta, a to nejen proto, že naše 
ekocentrum nese jeho jméno, které vzniklo jako zkratka jednotlivých 
slov – Hukvaldský Biskupský Environmentální ResorT, ale také 
protože je patronem lovců a myslivců. Na odkaz svatého Huberta 
v činnostech ekocentra navazujeme, a tak se děti i dospělí u nás 
stávají lovci s  dalekohledy a mikroskopy, ale pouze za účelem 
poznání a ochrany přírody,“	přiblížila	manažerka	Michaela	Kvaš-
ňovský	Holubová.

hubert slavil, vzdělával i tvořil
hubert
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Malí	i	velcí	návštěvníci	si	vyzkoušeli	moderní	přírodovědné	
pomůcky,	jako	je	například	usb	mikroskop,	ale	největší	úspěch	
měl	v laboratoři	pokus	ověřující	kapilární	systém	stromů.	Při	fou- 
kání	přes	špalíček	dřeva	se	tak	vytvářejí	pěnové	útvary. „Děti se 
vracely a opakovaně zkoušely, jestli se jim to podaří. Pro většinu z 
nich byl tento pokus lákavou výzvou,“	popsala	 lektorka	Vendula	
Klimantová.	Při	tvůrčích	aktivitách	se	děti	seznámily	se	stopami	
zvířat	a	mohly	si	odnést	pexeso	nebo	dřevěnou	medaily.	„Malé 
děti tvořily s rodiči většinou pexeso a ty větší si vyzkoušely vypalování 
do dřeva,“ řekla	 lektorka	Lucie	Švrčina.	Pro	 ty,	 které	 zajímá	
příroda	a	její	zkoumání,	byly	připravené	ukázky	rohů	a	parohů,	
pobytových	znamení	i hravé	objevování	živočichů,	kteří	vyhle-
dávají	tzv.	doupné	stromy.	„To jsou většinou staré kusy, které mají 
dutiny. Vyhledává je celá řada organismů, od brouků až po ptáky. 
Často v  jiném prostředí nemohou žít nebo dokončit svůj vývoj,“ 
vysvětlila	lektorka	Hanka	Krupová.

Ekoncentrum	Hubert	bude	i	v dalším	roce	kromě	vzděláva-
cích	programů	pro	školy	pořádat	příměstské	tábory.	„Nejbližší 
tábor plánujeme v únoru na jarní prázdniny. Bude zaměřený	na	les	

a	každý	den	se	ponese	v trochu	jiném	tématu,“	řekla	Kvašňovský	
Holubová	s tím,	že	i	další	akce	pro	veřejnost,	jako	jsou	worshopy	
a	besedy,	budou	aktuálně	zveřejněny	na	webových	i	facebooko-
vých	stránkách	ekocentra.		

Zuzana Jurečková

příspěvky občanů

Zarostlým	chodníčkem,	spadaným	listím,	z	hospůdky	na	Hůrky	a	zase	zpátky.
Jestli	to	zvládnu,	to	brzy	zjistím,	už	je	to	dávno,	co	jsem	znal	zkratky.

K	lavičce	Janáčka	pomalu	stoupám,	plíce	mi	hvízdají	a	lýtka	křehnou.
Zpocený	durch,	i	když	vítr	fouká,	proboha	Leoši,	kams	to	šel	až	sednout?

Skupinkou	turistů,	nechám	se	vést,	snad	k	cíli	zdárně	dojdeme	spolu.
Došli	jsme	pouze	k sedmero	cest,	koho	by	napadlo,	že	půjdou	po	modré	dolů.

Boty	mi	kloužou,	čvachtají	blátem,	chtěl	jsem	si	zkrátit	těch	patnáct	kiláků.
Že	já	vůl	nevzal	si	trekové	gatě,	lýtka	odřená	od	suchých	bodláků.

Konečně	Kubánkov,	s	vidinou	špekáčků,	posbírám	síly	a	šlapu	o	život.
Ale	to	zklamání,	dál	půjdu	na	lačno,	ohniště	studené	ani	to	pivo.

Sešupem	dolů,	do	Kozlovic	šlapu,	beru	to	kolem	vyhlídky	na	Myslík.
Už	mám	z	té	asfaltky	odraženou	patu,	za	krk	jak	do	ryny	valí	mi	deštík.

Dole	U	mlýna,	je	to	jen	přes	cestu	a	za	ní	poslední	krutý	stoupaček.
Kdo	mě	poslal	na	tuhle	křížovou	cestu,	nahoře	u	zvonu,	zvoním	umíráček.

Z	Měrkovic	přes	ploty	do	obory,	abych	tam	nasál	tu	správnou	atmosféru.
Měl	bych	jí	kolem	Bystroušky	na	hrad,	ale	sorry,	na	to	už	vážně	seru.

Zpocený,	mokrý	došel	jsem	k	bráně,	kolem	mne	turisti,	urvaní	z	řetězu.
S elánem	a	zpěvem,	jdou	ke	karosárně,	zatím	co	já,	už	sotva	lezu.

Dělám	machry,	jako	že	v	klidu.	Ještě	pár	metrů	ke	Koupališti.
Ale	jak	posraný	pro	diplom	idu,	cítím	se	stejně,	jako	to	spadané	listí.

spadaným listím – martin holexa
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bejvávalo (koleda) – martin holexa
A	bylo,	bejvávalo,	moc	se	nesvítívalo.
Jen	oheň	na	louči	tiše	si	plál
a	stromek	vánoční	u	dveří	stál,
zdobený	slaměnkama
a	hvězdou	perníkovou	co	nám	dala,	naše	panímáma.

A	bylo,	bejvávalo,	jídla	moc	nebývalo.
Vánočka	mandlová	přesto	se	pekla.
Slívková	kaše	s medem	se	jedla.
Ale	dřív	půst	se	držel
a	zlaté	prase	viděl,	kdo	neujídal,	kdo	to	prý	vydržel.

A	bylo	bejvávalo,	peněz	moc	necinkalo.
Tak	byla	pod	stromkem	nadílka	ze	dřeva,
husarský	koník,	panenka	hadřená,
šátek	a	tabáček	za	pár	grošů,
co	táta	po	večerech	přivydělal	pletením	košů.

A	bylo	bejvávalo,	rádio	nehrávalo.
V kuchyni	u	stolu	zpívali	koledy
a	že	jsou	rádi	spolu,	stačily	pohledy.
A	kromě	starých	zvyků,
čekali	na	hvězdu	a	pak	vpisovali,	své	přání	do	perníků.

A	bylo	bejvávalo,	hodin	moc	netikalo.
Jen	starej	ponocnej,	na	trubku	troubil,
že	je	mše	půlnoční,	farář	se	modlil.
A	lidé	do	kostela,
chodili	jak	procesí	tam	do	chléva,	za	hvězdou	do	Betléma.
A	bylo	krásně

Udělal	jsem	analýzu
čtivosti	mé	poezie
a	prý	ráno	na	záchodě
výhodně	se	využije

Někomu	tak	hladké	svalstvo
z rána	asi	nestačí
že	užije	psané	slovo
ať	na	bříško	potlačí

Uchopil	jsem	papír	s tužkou
(pro	vás	moji	milí)
a	zkusím	vám	zkrátit	další
toaletní	chvíli

Ještě	třeba	vybrat	téma
ať	vyniknou	síly
co	vám	na	pár	dalších	veršů
odlehčí	tu	chvíli

Projděme	se	ruku	v ruce
kalendářem	událostí
připomeňme	co	nám	v obci
různé	spolky	přes	rok	hostí

Klub	Hukvaldských	turistů
pohání	nás	v kroku
když	nás	žene	na	Kubánkov
na	začátku	roku

Myslivci	i	školní	spolek
plesem	pro	svou	čest
Tříkrálová	sbírka
Zimní	,Rock	Bike	Fest‘

Rychaltický	masopust
pochování	basy
ples	hasičů	sokola
končí	zimní	časy

Na	,Kopce	naší	obce‘
turisti	nás	zvou
pak	stavění	májky
,Mejdan	za	školou‘

Na	Juříkův	memoriál
zvou	nás	mladí	hasiči
na	dětském	dnu	v Rychalticích
ať	si	děcka	zakřičí

Věrozvěsti,	Mistr	Jan	Hus
státní	svátky	jsou
pak	na	lovecké	trofeje
myslivci	nás	zvou

Pak	zas	na	pouť	do	Hájova
letní	,Rock	Bike	Fest‘
na	den	České	státnosti
vzdejme	všichni	čest

Drakiáda	i	Krmáše
i	,Spadaným	listím‘
kdy	je	vatra	na	Fojťákách
upřesním,	až	zjistím

Nezávislé	ženy
na	jarmark	nás	zvou
spousta	stánků,	jídlo,	pití
ukoj	tam	chuť	svou

Ondřejská	pouť,	Štědrý	den
všichni	srovnat	krok
ještě	svátky	vánoční
a	pak	Nový	rok

Napříč	rokem	přednáškami
i	koncertní	šňůrou
nás	‘Hukvaldský	potlach‘
napájí	kulturou

Neuvádím	tady	všechno
vždyť	mi	papír	nestačí
přiznávám,	že	v obci	máme
další	akce	jinačí

Ukončeme	tuhle	chvilku
kdy	vás	nikdo	neruší
doufejme,	že	jste	teď	lehčí
na	těle	i	na	duši.

roční přehled – lukáš sládek



– 68 –

prosinec 2022
HUKVALDSKÝ OBČASNÍK

Zbojníci z Beskyd je akční desková hra pro malé i  vel-
ké, při které hráči putují horami i celým regionem 
s cílem svrhnout nepoctivé panstvo z frýdeckého zám-
ku. Ve hře nechybí ani Hukvaldy. Poprvé vznikla 
před dvěma lety pro účely propagace Euroregio-
nu Beskydy, nyní je k dispozici široké veřejnosti 
v upraveném větším formátu a pouze v češtině. 

Hra vznikla v kreativním beskydském studiu MamiArt, 
které bylo v minulém roce nominováno na prestiž-
ní marketingové ceny Effie. Na přípravě spolupracova-
la ilustrátorka Markéta Šebestová. Koncept pobaví jak 
dospělé, tak děti. S pomocí rodičů ji zvládnou děti 
od šesti let. 

Na začátku si hráči vylosují svoji zbojnickou posta-
vu Lysoně, Smrkoně, Kněhyňky, Grunika, Prašivky nebo 
Ropičky. S tou pak putují po Beskydech s cílem zís-
kat partu zbojníků. Ti se k nim v podobě získaných ka-
ret přidávají na základě štěstí, důvtipu a také znalostí 
Beskyd a Pobeskydí. Po dosažení předepsaného po-
čtu zbojníků hráči utíkají přímo na frýdecký zámek, od-
kud vyženou nepoctivé panstvo. Kdo to zvládne jako 
první, vyhrává. 

Čím je hra výjimečná? Hráči se svými postavami zboj- 
níků putují po skutečných beskydských místech a ob-
cích, a přitom se seznámí s celou řadou nových zajímavostí 

a skutečností. Také historické souvislosti použité ve  hře 
v odlehčené podobě odpovídají tomu, jak to kdysi v Besky-
dech mezi zbojníky a panstvem opravdu bylo. 

Autor konceptu Milan Anděl dodává: „Věřím, že si hru 
všichni noví hráči užijí stejně jako Ti, kteří ji doposud 
vyzkoušeli. Můžu také prozradit, že hra bude pravidel-
ně doplňována o nové sady 30 akčních karet různých 
obtížností tak, aby si hráči mohli upravovat taktiku. 
Zájemci si mohou hru zakoupit v e-shopu jsmezbeskyd.cz.“

BESKYDY MAJÍ VLASTNÍ DESKOVOU HRU. 
SOUČÁSTÍ JSOU I HUKVALDY.
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Hypotéku 

Tel .  728 742 588
www.sasin�nance.cz/hypoteky

bez stresu?
•  získáte průvodce procesem hypotéky 

a nebudete v tom sami 
• ušetříte si starosti, čas i peníze 
•  najdeme to nejvhodnější řešení Vaší situace
•  v případě potřeby se budete mít na koho obrátit

Jsem zde pro Vás, ne pro banky.

Pokud se na mě obrátíte...
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Autorizovaný servis zahradní a lesní techniky zn. AL-KO 
Provádíme servis veškeré zahradní techniky a motorových pil

 prodej ND
 záruční a pozáruční servis
 poradenství
 strojní broušení řetězů

Otevřeno:   po–pá 8–17.30 hod
so–ne 9–13 hod

Kontakt:  Robert Piskoř, Kateřinice 65, tel. 606 902 774

OZNÁMENÍ

Vážení zákazníci,

OPRAVNA OBUVI – Matušková Anna, Hukvaldy, Rychaltice 111

si Vám dovoluje oznámit, že s účinností od

1. 1. 2023 je PROVOZOVNA ZRUŠENA.
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Vážení	spoluobčané,	chtěl	bych	Vám	upřímně	poděkovat	
za	všechny	hlasy,	které	jste	ve	volbách	dali	Sdružení	pro	obec	
2022.	Získali	jsme	jeden	mandát	a	já	si	velmi	vážím	všech	hlasů,	
které	jsem	od	Vás	dostal.	Jsem	připraven	po	následující	4	roky	
pracovat	 ze	 všech	 sil	 pro	 občany	 naší	 obce	 a	 jsem	 rovněž	
připraven	si	vždy	vyslechnout	Vaše	připomínky,	náměty	nebo	
problémy	a	následně	je	přednést	na	jednáních	Zastupitelstva	a	

snažit	 se	 o	 jejich	 řešení.	Za	 naše	Sdružení	 pak	 ještě	 bude	
pracovat	v	Kontrolním	výboru	Jan	Jašurek.	

Dovolte,	abych	Vám	s	nadcházejícím	koncem	roku	popřál	
krásné	Vánoce	plné	klidu	a	pohody	a	 zároveň	hodně	zdraví,	
štěstí	a	úspěchů	v	roce	2023.	

Za	Sdružení	pro	obec	2022	 Ivo Dienelt

PODĚKOVÁNÍ A PŘÁNÍ

Foto:	Miroslav	Bitter
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Momentka 
Vánoční jarmark pro dobrou věc
Horní Sklenov, Hukvaldy - foto Svatopluk LEV, 19.11.2022
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Horní Sklenov, Hukvaldy 
foto Svatopluk LEV 19.11.2022
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