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1. ÚVOD

Plán rozvoje sportu v Obci Hukvaldy je zpracován v souladu s doporučenou osnovou pro zpracování 
plánu rozvoje sportu dle zákona č. 230/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře 
sportu, ve znění pozdějších předpisů. kterou vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 
Koncepce podpory sportu je otevřeným dokumentem, který se může měnit či doplňovat v závislosti na 
prioritách a potřebách obce. Cílem plánu rozvoje sportu je obecně podpořit sport ve všech jeho rovinách a
stanovit způsob financování podpory sportu v obci.

Základní pojmy:

1. Sport, všeobecné sportovní činnosti – veškeré formy tělesné aktivity, které jsou provozovány 
příležitostně nebo organizovaně a usilují o dosažení nebo vylepšení fyzické kondice a duševní pohody, 
upevňování zdraví, dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních či rozvoj společenských vztahů.

2. Sport pro všechny – zájmový, organizovaný sport a pohybové aktivity občanů, rekreačního, soutěžního
i nesoutěžního charakteru. Motivací a hodnotami je pohybové využití, organizované i neorganizované 
aktivity, zábava, sociální kontakt, udržení nebo zlepšení zdravotní i psychické kondice.

3. Tělesná výchova a sport na školách – pohybové aktivity v rámci školní výuky (výchovně vzdělávacího 
programu) a na ně navazující zájmové soutěžní i nesoutěžní organizované aktivity ve školních prostorách.
Cílem není výkonnostní motivace, ale zvládnutí pohybových činností, všestrannost a vytváření vztahu ke 
sportu.

4. Sportovní kluby a tělovýchovná jednota – právní subjekty, zpravidla spolky za účelem zajišťování a 
provozování sportu a pohybových aktivit občanů

5. Sportovní akce – jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zápas, hra nebo jiná aktivita 
sportovního charakteru

6. Dobrovolník a dobrovolnictví – cvičitel, trenér, instruktor, asistent, rozhodčí, volený nebo dobrovolný 
činovník, podílející se na zajištění činnosti spolku bez nároku na odměnu. Dobrovolnictví ve sportu je 
vědomá, svobodně zvolená činnost osob, které ve svém volném čase působí ve sportovním prostředí ve 
prospěch druhých, bez nároku na odměnu, zpravidla v oblasti vyžadující ze zákona či jiných předpisů 
odbornou kvalifikaci
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2. ÚLOHA OBCE V ZAJIŠŤOVÁNÍ SPORTU

Dle zákona č. 115/2001 Sb. O podpoře sportu obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro 
sport, zejména:

- zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, v prvé řadě pro mládež

- zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů

- zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování sportovních zařízení a poskytují je pro 
sportovní činnosti občanů

- kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení

- zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu

- obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajišťuje jeho 
provádění

Sportovní politika obcí vychází z jejích potřeb a odvíjí se od kulturně – historických tradic. Obce se 
podílejí na financování sportu, koordinují činnosti sportovních subjektů ve prospěch obce, svých občanů 
a kontrolují efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. Obec tak v samostatné působnosti ve svém 
územním obvodu pečuje v souladu s místními předpoklady a místními zvyklostmi o vytváření podmínek 
pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů, jako je uspokojování ochrany a rozvoje 
zdraví, kulturního rozvoje, výchovy a vzdělávání, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
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3. OBEC HUKVALDY

Obec Hukvaldy leží v předhůří Beskyd, nejzápadnější části Karpat s původem v obci Sklenov s první 
písemnou zmínkou z roku 1294 a v obci Rychaltice s první písemnou zmínkou z roku 1394. 
Dnešní obec Hukvaldy se skládá z pěti místních částí: Hukvaldy, Horní Sklenov, Dolní Sklenov, 
Rychaltice a Krnalovice, která vznikla v loňském roce spojením části Rychaltic a části sousední obce 
Fryčovice. Změna hranic nabyla platnosti 29. 6. 2016. Místní část Krnalovice tvoří 25 rodinných domků a
jedna rekreační chalupa. Devět rodinných domků původně patřilo do Fryčovic a 16 do Rychaltic.
Hukvaldy  jsou  poslední  čistě  lašská  obec  na  rozhraní  valašsko-lašském,  jíž  vévodí  jeden z
nejmohutnějších hradů na Moravě, který byl založen v první polovině 13. století za vlády krále Přemysla
Otakara I. (1197 – 1230). Romantická hradní zřícenina hradu Hukvaldy je jednou z největších ve střední
Evropě  a  třetí  nejrozlehlejší  v  České  republice.  První  zmínka  o  hradu  pochází  z  roku  1285,  v
následujících čtyřech staletích pak rozšířili olomoučtí biskupové hrad Hukvaldy na mohutnou pevnost s
pěti  dělovými bastiony.  Roku 1762 hrad vyhořel  a od té  doby postupně chátral.  Hukvaldský hrad je
postupně rekonstruován a pečlivě udržován. Při návštěvě si mohou návštěvníci prohlédnout expozici o
historii a stavebním vývoji hradu, zachovalé místnosti strážnice či barokní kapli sv. Ondřeje nebo posedět
v hradní vinárně. Část paláce byla upravena na rozhlednu. 
K procházkám láká i překrásná obora založená v 16. století, v níž prý čerpal inspiraci pro svou operu
„Liška Bystrouška“ i český hudební skladatel a hukvaldský rodák Leoš Janáček. Jedním z nejlákavějších
míst obory je bronzová socha lišky Bystroušky. Socha lišky Bystroušky zdobila bludný balvan v oboře
Hukvaldy od roku 1959. Na pamětní desce bylo napsáno: „Leoši Janáčkovi na paměť prvního provedení
opery Liška Bystrouška na Hukvaldech 20. VI. 1959 věnují myslivci a lesníci ostravského kraje.“ Terčem
zlodějů se poprvé stala už dva měsíce po instalaci. Nový bronzový odlitek byl na kámen umístěn v roce
1962. I tato socha byla v květnu 2015 z obory odcizena. Poté byla zhotovena nová bronzová socha, která
od 8. dubna 2016 zdobí původní kámen na odbočce k hradu. Kopii sochy, jejímž autorem byl Karel
Vávra, vytvořil podle fotografií, které se podařilo sesbírat mezi lidmi, sochař Adam Krhánek z Kuřimi.
Nová liška opět láká k pohlazení liščího ocásku návštěvníky, kteří uvěřili, že dotek jim přinese štěstí a
splní všechna přání, na která právě myslí.
V barokní hradní kapli a na prostranství mezi hradními zdmi se v létě konají koncerty, od roku 1993 jsou
Hukvaldy  dějištěm mezinárodního  hudebního  festivalu  Janáčkovy  Hukvaldy.  Obec  proslavil  hudební
skladatel  Leoš Janáček (1854 – 1928). Ten se v posledním roce svého života o svém rodišti  vyjádřil
slovy: „Kraj krásný, lid tichý, nářečí měkké, jak by máslo krájel.“
Na Hukvaldech žije 2104 obyvatel. Katastrální rozloha je 2031 ha. Centrum obce tvoří tzv. Podzámčí a
stojí na něm mimo jiné budova obecního úřadu, kostel sv. Maxmiliána a areál bývalého arcibiskupského
zámku. Obcí protéká řeka Ondřejnice, která se vlévá do Odry. Součástí obce je Obora Hukvaldy, jejímž
vlastníkem je Biskupství ostravsko-opavské. Tato jedinečná přírodní památka se nachází na území kolem
hradního kopce na Hukvaldech a sahá až na vrchol Kazničov, jenž se zvedá do výšky 600 m. n. m a tvoří
tak její nejvyšší bod. Vytváří unikátní přírodní prostředí pro stovky druhů živočichů a rostlin, z nichž
mnohé jsou odborníky velmi ceněny. 
Obec Hukvaldy se nachází  v Moravskoslezském kraji,  patří  do spádové oblasti  ORP Frýdek-Místek.
Spojení s okolními městy Frýdek-Místek, Kopřivnice, Ostrava zajišťuje autobusová doprava. Od roku
2013 na základě smlouvy se statutárním městem Frýdek-Místek na Hukvaldy zajíždí několikrát denně
Městská hromadná doprava, která umožňuje občanům obce dojíždění do Frýdku-Místku za zvýhodněné
jízdné. 
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Místní  částí  Rychaltice  vede  mezinárodní  silnice  R48,  kdysi  zvaná  „císařská“,  jejíž  stavba  se  v
současnosti dokončuje. Od roku 2015 zajišťuje pro seniory (např. k lékaři, na úřad) dopravu Ing. Lubomír
Piskoř z Dolního Sklenova.
K 31. 12. 2018 žilo v obci Hukvaldy 2 104 obyvatel.  V místní části Hukvaldy žije 561 osob, v Dolním
Sklenově 551 osob, na Horním Sklenově 219 osob, v Rychalticích 684 osob a v Krnalovicích 89 osob. 
Počet obyvatel v obci každý rok narůstá, což je zapříčiněno vhodnými podmínkami k bydlení.

V obci Hukvaldy tvoří infrastrukturu následující objekty: Obecní úřad, pošta, dva obchody, dvě hasičské 
zbrojnice, dům s pečovatelskou službou, dva kostely, areál s budovou Základní a mateřské školy Leoše 
Janáčka Hukvaldy, která je příspěvkovou organizací zřízenou obcí.
Obec Hukvaldy je členem svazku Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice, MAS Pobeskydí, Svazu měst 
a obcí, Sdružení místních samospráv, Lašské brány Beskyd, Beskydy – Valašsko.

6



4. HISTORIE ORGANIZOVANÉHO SPORTU V OBCI HUKVALDY

Hukvaldy

TJ Sokol Hukvaldy byl založen v roce 1919. V tomto dokumentu bude shrnuty informace ze sokolské 
kroniky a z materiálů pana Vlastimila Bůžka a jeho otce Ludvíka Bůžka.
Sokol jako tělocvičná jednota vznikl v roce 1862, do znaku si zakladatelé dali sokola v letu, jako symbol 
síly, odvahy, bystrosti a velké lásky ke svobodě. Její idea spojovala v sobě výchovu tělesnou, duševní a 
mravní. 
Před sto lety došlo k založení Sokola i na Hukvaldech. První kronikářka hukvaldského Sokola paní Marie 
Marková v kronice uvedla: Jsou památné události, hluboké, unášející okamžiky, které přiletí jako bouře a
rozvlní mocným a strhujícím proudem tiché a ovzduší, které nás obklopuje. Jsou památné události, jež 
vítáme radostně s nadšením, na něž pohlížíme s náležitou úctou a v nichž tušíme cosi ohromného. 
Dále pak pokračuje : „Bylo to na podzim roku 1919, kdy hlouček nadšenců umínil si zaříditi tělocvičný 
spolek Sokola. Ještě před tím několik bratrů navštěvovalo cvičení sokolské v Rychalticích půl hodiny 
vzdálených. Bratry nezastrašila cesta ani nepohoda. Po příchodu z továren s chutí a nadšením pracovali 
na vznešených zásadách Tyršových a Fügnerových . Často v noci vraceli se domů, aby příštím dnem opět 
s chutí neztenčenou táhli společnou brázdu. Jejich pěkný příklad nezůstal bez výsledků. Lhostejní 
mladíci, kteří až dosud jen přihlíželi, shlukli – ba přimkli se k nim a zájem o věc sokolskou vzrůstal. 
Jejich plány se stávaly smělejší.“
I když podle první kronikářky paní Markové nebylo v té době na Hukvaldech mnoho pokrokových 
občanů, přesto se 14. prosince 1919 sešlo v hostinci U Góbrů 77 příznivců sokolské myšlenky, aby 
vyslechlo profesora Smrže z Příbora, který promluvil o významu Sokola. A také, a to hlavně, aby 
tělocvičnou jednotu Sokol založili. Z přítomných se jich za členy přihlásilo 58. Jednohlasně si do výboru 
zvolili řídícího učitele pana Jindřicha Dohnala jako starostu jednoty. Jako místostarostu vybrali 
hukvaldského stolaře Františka Návrata, náčelníkem ustanovili malíře Bedřicha Mičana z Dolního 
Sklenova, místonáčeníkem zámečníka Arnošta Marka, pokladníkem stolaře Jana Morisáka. Členy výboru 
dále byli zvoleni adjunkt Oldřich Grégr, sládek Adolf Lihotský, učitel Mořic Tusher, Božena Jungová, 
kolář Karel Čajánek z Dolního Sklenova a soustružník Jan Morys z Horního Sklenova. 
Počátkem následujícího roku byl založen ženský odbor. Jeho náčelnicí byla zvolena Magda Gregrová. 
Členům nescházela chuť ke cvičení. Požádali výbor o zakoupení hrazdy, bradel a žíněnky. Byly získány 
peněžní půjčky na jejich zakoupení a objednány u firmy Hujňák. Byly také odhlasovány příspěvky členů. 
Myšlenka zúčastnit se 7. všesokolského sletu v Praze v roce 1920 členy inspirovala k usilovné práci. 
Kronika se mimo jiné zmiňuje zajímavost té doby, že: “kdo se zúčastní sletu, musí odevzdat určitý díl 
mouky pro společné stravování“. Cvičenci jeli do Prahy společně s příborskými sokoly. S nimi také 
domluvili veřejné cvičení na Hukvaldech, což hukvaldští přijali s nadšením a začali s přípravami. 
S arcibiskupstvím vyjednali cvičiště v oboře na pastvisku, kde se pak veřejná cvičení několik roků 
odbývala. 
Jejich snem bylo vybudovat sokolovnu. K tomu však bohužel nedošlo, nenašly se na ni finance. Mimo 
cvičebních odborů členové sokola vytvořili také odbor divadelní, pilně nacvičovali a brzy se 
Hukvalďanům představili hrou Paličova dcera a po ní každoročně mnoha dalšími hrami. Zprvu hráli na 
starém jevišti, to však bylo malé, proto se rozhodli pořídit si své, nové. Na tom také začali pracovat. 
Sehnali materiál, jeviště zhotovili. Členky vyšívaly oponu. 
Aby se naplnila myšlenka sokolů o vzdělávání, sebrali víc než 180 knih a tím byl položen základ sokolské
knihovny. Učitel Mořic Tuscher sestavil knihovní řád, aby knihy mohly být půjčovány. I to se setkalo se 
zájmem. 
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Na valné hromadě počátkem roku 1926 byl zvolen starostou Arnošt Marek. Vystřídal dosavadního 
starostu Sokola Jindřicha Dohnala. Protože tato volba přinesla mezi členstvem spory, byl zvolen nový 
starosta, Emil Vyvial. 
Kronika zaznamenala další činnost dramatického odboru hukvaldského Sokola, což ocenily i dobové 
sokolské noviny. Sokolové si zakoupili také loutkové divadlo. Chtěli pravidelně hrát pro děti a dohodli se,
že z každého výnosu představení bude desetina odkládána na pořízení nových věcí pro divadlo. 
Událostí hodnou zmínky bylo zvolení „kinového“ odboru, Jeho předsedou byl zvolen učitel Mořic 
Tuscher, začalo se s budováním kina v hotelu Mičaník. Promítací přístroj byl zakoupen od firmy AEG, 
provedeny stavební úpravy a 12. listopadu 1929 proběhla kolaudace. Poprvé se v kině, které dostalo 
jméno Vesmír, hrálo 17. listopadu,.Byl to film Poslední dny Pompeje. Operátor kina, Emil Vyvial, již před
tím musel u Zemské politické správy v Brně složit patřičné zkoušky. Kino bylo zprvu němé, zvukové 
bylo zřízeno později. 
Mimo promítání v kině se stále nacvičovala a hrála divadelní představení, také se rozvíjelo loutkové 
divadlo pod vedením Ondřeje Morisáka. Jednota mimoto pořádala mnoho další akcí. V létě 1930 
například to byl pro děti dětský den. Kronika uvádí: „Dne 5. července pořádala jednota pro své žactvo 
dětský den v lipině pana Josefa Matuly, vstupné 3,60 Kč. Z 30 kg mouky se napekly u pekaře koláče, 
které byly pro děti, i k prodeji. Koupeno 20 kg uzenek a 5 kg vuřtů. Sousední Rychaltice byly také 
pozvány“.
Členové Sokola se v říjnu 1930 oficiálně zúčastnili slavnostního odhalení pomníku padlým v 1. světové 
válce. Z večerního představení v kině byl výtěžek věnován pomníkovému fondu. Jednota uspořádala na 
výzvu župy sbírku pro nezaměstnané.
Po valné hromadě počátkem roku 1931 kronika uvádí údaje o jednotě. Ta měla v té době 53 členů, 
starostou byl Emil Vyvial, čistého jmění vykazovala 21 655 Kčs. Jednota získala „vylepovací právo“. 
Obdržela koncesi na jméno“Plakátovací ústav kina Vesmír“, vylepováním plakátů byl pověřen Vilém 
Hrček z Hukvald. 
V následujícím roce se pilně nacvičovalo, na sletu v Ostravě cvičilo 10 žáků, 5 dorostenců a 5 žen. Na IX.
Všesokolský slet do Prahy jelo 14 cvičenců.
V roce 1933 kronika uvádí přípravu výstavby sokolského hřiště na prostranství pod hotelem směrem ke 
hřbitovu. Tam bylo nutné pozemek odvodnit a urovnat, posléze tam navézt hlínu. Členové Sokola přispěli
jednak finančně a také prací. Cílem bylo uspořádat na novém hřišti veřejné vystoupení v srpnu příštího 
roku - 1934. To se také podařilo. Hřiště bylo vybudováno, pořadatelé připravili program, zajistili 
občerstvení i tombolu. V kronice je psáno, že cvičilo 24 žaček, 16 žáků, 12 dorostenců a 12 dorostenek, 
12 mužů a 12 žen. Pomáhaly jednoty z Rychaltic a Drnholce. 
V roce 1936 byl starostou Sokola zvolen učitel Mořic Tuscher, místostarostou Alois Vantuch z Dolního 
Sklenova. Jednota požádala také o prodloužení licence na provoz kina a začalo se uvažovat o vybudování 
kina zvukového, což však znamenalo zajistit pro to finance. Zvukové kino se podařilo uskutečnit koncem 
roku 1937. O roku 1937 se kronika zmiňuje se smutkem o mezinárodní situaci, také o smrti prezidenta T. 
G. Masaryka, o zahájení branné přípravy. Nepolevilo však cvičení ani kulturní činnost.
Rok 1938 byl podle záznamů v kronice ve znamení příprav na X. všesokolský slet, a to i přes hrozbu 
okupace. V Praze nás zastupovali za dorostence Antonín Sobotík a Jan Morisák ml. Dále pak za muže Jan
Morys, Jára Žák, Josef Sobotík, Ludvík Fojtík, Jan Morisák st., František Sobotík a Oldřich Jalůvka. 
Další události z doby okupace způsobily, že se nuceně ukončila spolupráce jednotami v Drnholci, 
Štramberku, Příboře. Mohla být zachována jenom se sousedními Rychalticemi. V důsledku toho, že muži 
byli na vojně, byla omezena cvičení. Také hoteliér Mičaník vypověděl nájem místnosti pro cvičení, nářadí
bylo přestěhováno na jeviště, které bylo rovněž jako nářadí majetkem jednoty. Nájem kina byl majitelem 
hotelu sokolstvu ponechán, protože pro velkou návštěvnost přinášelo kino zisk. 
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Rok 1939 představoval další omezení cvičení, opět pro vysoký nájem ze strany majitele hotelu Mičaníka. 
Zcela však neustalo. V roce 1940 je v kronice záznam o pořádání lyžařského kurzu mimo pro naše 
členstvo také pro jednoty z Fryčovic, Staříče a Rychaltic. Konal se na pasekách pod Kazničovem pod 
vedením Jindřicha Liberdy z Metylovic. To byla podle kronikáře neslýchaná novinka. Také se znovu 
začalo každý týden hrát loutkové divadlo Pro cvičení byla upravena místnost ve škole. Cvičení obnovily 
ženy. Situace se však v následujícím roce zhoršila.
V kronice se píše: „V neděli velikonoční dne 13. dubna 1941 je rozpuštěna ČOS (Česká obec sokolská), 
její majetek zabaven a funkcionáři se nesmí vzdálit z obce. Čekali jsme to všichni, ale je to strašlivá rána.
Pobíháme všichni jako slepí a bezhlaví a zachraňujeme, kde se ještě co dá. Tajná německá policie zatýká 
stovky lidí“. Pan Vlastimil Bůžek, který ze sokolské kroniky psal o hukvaldském Sokole, uvádí, že 
kronika byla uschována v čp. 30 na Horním Sklenově . Také to, že své životy během německé okupace 
své životy položili členové Sokola Václav Vantuch, Ludvík Fojtík. Ladislav Ermis, Jan Ermis a Jan 
Morys. 
Obecní kronika o činnosti Sokola v podstatě nepíše. Zmínka je jen o jeho založení a účasti na odhalení 
pomníku padlým v 1. světové válce. 

Po skončení války v roce 1945 se na Hukvaldech dále cvičilo. Fungoval i odbor divadelní. Po roce 1948 
se tělovýchovná jednota Sokol Hukvaldy se stala složkou Národní fronty. 
V červnu 1952se na Hukvaldech konal Sokolský den. V kronice obce sice není o tom psáno, ale jsou 
fotografie, které pořídil a poskytl bývalému starostovi Petrovi Sobotkovi pan František Nykl. Pochází 
z čp. 56 na Podoboří. 
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Průvod u příležitosti Sokolského dne 
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Až v roce 1958 pisatel obecní kroniky Jan Matula píše: „Sokol v r. 1955 téměř úplně nežil, jen několik si 
chlapců hrávalo na hřišti. Mladí cvičitelé odešli na vojnu a starší se nemohli smířit s novým duchem 
tělovýchovy, ustali úplně. V následujícím roce si v někteří v zimě zacvičili na nářadí v sále (rozumí se 
v hotelu). Pravidelná cvičení se nekonala. V roce 1957 Sokol uspořádal ples a z malého výtěžku se 
zakoupil stůl pro stolní tenis některé sportovní potřeby. K uspořádání akademie nedošlo. Finanční 
výpomoc ONV (okresní národní výbor) 1.200 Kčs použito na zaplacení nájemného ze sálu. Teprve tento 
rok se tělovýchova začíná formovat, cvičí všechny složky a uvažuje se o veřejném vystoupení.“
V roce 1959 je v kronice zápis o zřízení tělocvičny v budově č.2, což je bývalá škola L. Janáčka. V ní se 
cvičilo až do postavení nové školy, jejíž součástí je tělocvična. Začalo se v ní cvičit v roce 1981.

Rychaltice

Údaje o Sokole v tehdy samostatných Rychalticích pocházejí z práce pana Aloise Tomančáka. 
V Rychalticích byla tělocvičná jednota Sokol založena o osm let dříve než na Hukvaldech, a to 1. května 
1911. Zakladatel se jmenoval Bedřich Mičan. Byl sirotek, kterého si vzal na vychování tehdejší starosta 
Jan Volný, který bydlel na čísle 54. Jako učeň malířství v Místku začal cvičit a stal se horlivým zastáncem
sokolské myšlenky. Pro jednotu získal nejen rychaltické občany, ale také zájemce ze sousedního Hájova, 
Dolního Sklenova i Hukvald. Už v letech před první světovou válkou byla pořádána veřejná cvičení. 
Během 1. světové války činnost zcela nepřestala a po válce se znovu ve větší míře obnovila. Už v lednu 
1919 se konala první valná hromada Sokola. Členů bylo 47. Náčelníkem byl pořád Bedřich Mičan, 
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starostou Sokola František Návrat, kterého v roce vystřídal Emil Tymel z čp. 115. V roce 1932 byl 
starostou zvolen Antonín Škrovan z čp. 81. Náčelníkem po Bedřichovi Mičanovi, který přešel do nově 
vzniklého Sokola na Hukvaldech, se stal Ludvík Rožnovský z čp. 50 (z usedlosti na kopci Juřeňák, dnes 
už zbourané). Po něm tuto funkci zastával Karel Čajánek z Dolního Sklenov, následně František Volný 
z čp. 52, po něm pak učitel Alois Tomančák. Uvádí i jména vzdělavatelů. V obnoveném Sokole v roce 
1919 to byl Čeněk Rokos. Po něm byli vzdělavateli Alois Tomančák, Emil Tymel, učitel Ladislav Talpa, 
v roce 1927 Adolf Matula z čp. 31, v následujícím roce Jan Vajmar, obchodník z čp.4, pak Emil Tymel 
z čp. 115, František Volný z čp. 52 a v roce 1934 Vojtěch Mičan z čp 93. Sokolové chodili cvičit nejdříve 
do hospody Na Teplé, později do obecní hospody. Hodně dlouho na obecní hospodě byla tabule se 
znakem sokola. 

Řídící učitel Alois Tomančák ve své práci o historii Rychaltic píše o zdařilém veřejném sokolském 
cvičení v roce 1919 na zahradě u hostince Na Teplé. Bylo spojeno s dožínkami. V průvodu jely alegorické
vozy. 
Od roku 1921 se cvičení a jiné akce přesunuly na zahradu u obecního hostince a také do sálu. 
Členové Sokola hráli ochotnické divadlo, podle pana Tomančáka to někdy bylo 6 představení ročně. Pod 
vedením učitele Josefa Zátopka vznikl hudební kroužek. Josef Zátopek zároveň učil hře na dechové i 
smyčcové nástroje. 
Když v obecní hospodě dosloužilo staré jeviště Národní jednoty, spojily se síly a také finance 
k vybudování jeviště nového. Na úhradě více než 14 tisíc korun se podíleli mimo sokolů a hasičů členové 
lidové strany a také Národní jednota. Vybudování jeviště bylo také řešením nezaměstnanosti v době krize 
počátku třicátých let. Jeviště bylo dokončeno v roce 1933 a prvním představením byla divadelní hra 
Psohlavci. Pan Tomančák jako autora uvádí Františka Fencla. Také je tam zmínka o tom, že podrobnosti o
činnosti rychaltického Sokola byly popsány v jejich kronice, která se nedochovala.
V roce 1934 psaní historie Rychaltic pan Tomančák ukončil a poslední zápis zněl: „Podrobnější údaje o 
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Sokole, který má dnes zapsaných 46 členů, vychovává cvičením 19 členů, 18 dorostu a 70 žactva, tedy 
rodinu víc než 100 člennou, jsou obsaženy v jeho kronice vlastní“.
Jako v sousedním Sklenově a Hukvaldech byl v době nacismu zatčen a v koncentračním táboře zahynul 
Alois Tomančák, starosta Sokola. Ve 2. dílu  rychaltické obecní kroniky kronikářka paní Jarmila 
Rokosová zaznamenala, že v letech 1955 až 1957 byl předsedou TJ Sokol rychaltický zahradník Miroslav
Matula. 

Po připojení Rychaltic ke Sklenovu se začala psát obecní kronika společná. Tělovýchovné jednoty však 
zůstaly nadále samostatné. V 60. letech jsou v ní zápisy o činnosti Sokola velmi stručné. Později se 
soustředily hlavně na údaje o brigádnické činnosti členů, to bylo zvelebování vlastního zařízení a také 
čištění mlýnského náhonu, což byla vlastně záležitost fotbalistů. 
Ke spojení Sokola Sklenov a Rychaltice došlo na valné hromadě 1. srpna 1978. Dobudováním areálu 
základní školy a otevřením tělocvičny byla dána možnost cvičení v několika odborech základní rekreační 
tělovýchovy.
Docela velká pozornost je věnována zápisům o konání spartakiád. Zda u nás byla prvá spartakiáda v roce 
1955, nebylo v kronikách nalezeno. Ve společné obecní kronice není ani psáno o 2. spartakiádě v roce 
1960 a o 3. v roce 1965. 
V roce 1974 začal nácvik na spartakiádu čtvrtou, a to ještě v mini tělocvičně hukvaldské základní školy – 
bývalé školy Leoše Janáčka. Cvičiteli byli Vlastimil Bůžek – muži, Mirka Holubová – ženy, Jana 
Elbelová – žačky. Místní spartakiádu v roce 1975 pořádala TJ Sokol spolu se základní školou a 
rodičovským sdružením. Na hřišti pod hukvaldským kopcem bylo možno shlédnout 7 vystoupení. Svou 
skladbu předvedli také rodiče s dětmi. Naši cvičenci cvičili také na okrskové spartakiádě v Brušperku a na
okresní spartakiádě ve Frýdku-Místku. Do Prahy na celostátní spartakiádu jelo 6 žen. 
1. srpna 1978 se sloučila TJ Sokol Hukvaldy s TJ Sokol Rychaltice. V té době proběhla výměna 
členských průkazů. V roce 1979 začala příprava na V. celostátní spartakiádu v roce 1980. Nácvik skladby 
žen vedla Dagmar Blahutová, Skladbu mužů nacvičil Josef Bujnoch. Žákovské skladby nacvičily učitelky
zdejší základní školy. Nejmenší děti z mateřské školy si zahrály pod vedením učitelky Irmy Slívové. Na 
místní spartakiádě spolu s našimi muži cvičili členové TJ Sokol Fryčovice, spolu s ženami to byly 
cvičenky ze Staříče. Se školáky vystoupili žáci fryčovické školy. Na celostátní spartakiádě cvičilo našich 
12 a mužů a 12 žen. 
Nácvik spartakiádních skladeb na VI. celostátní spartakiádu probíhal už v nové tělocvičně. Podle 
záznamu v kronice probíhal nácvik žákovských skladeb mimo vyučovací hodiny a byl tehdy o ně mezi 
dětmi velký zájem, hlavně starší žákyně skladbu Poupata cvičily s velkým nadšením. Obecní kronika dost
podrobně popisuje průběh místní spartakiády, která byla v neděli 11. května. Bohužel jí nepřálo počasí, 
poslední skladba, kterou cvičily ženy, ta už byla doprovázena deštěm. Cvičilo celkem 575 cvičenců, 
z toho 240 místní, zbytek byla jako výpomoc z jiných škol a organizací. Naši cvičenci vystoupili na 
místní spartakiádě ve Fryčovicích, na okrskové spartakiádě v Brušperku a na okresní ve Frýdku-Místku. 
Na celostátní spartakiádu v Praze odjelo 9 mužů, 11 žen a 5 cvičenek výběrové skladby „Ženy – 
dorostenky“.
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5. SOUČASNÝ STAV

Obec Hukvaldy nabízí svým obyvatelů bohaté sportovní vyžití. V obci funguje mnoho spolků. 

1. Tělovýchovná jednota Sokol Hukvaldy, založená roku 1919, má v současné době čtyři složky:
fotbal, tenis, Klub českých turistů a Asociace sportů pro všechny (ASPV). Celkem TJ Sokol sdružuje 310
členů a významnou měrou se podílí  na sportovním životě v obci pořádáním sportovních akcí a také
společenském dění pořádáním plesů – Sokolský ples, Turistický večírek, Mikulášský večírek.

Fotbalový oddíl: je rozčleněn do několika kategorií.
a. Nejstarší – tzv. stará garda se schází a trénuje pravidelně 1x týdně, účastní se vybraných letních i 

zimních turnajů v Česku a na Slovensku. Na Slovensku je dlouhodobě ve družbě s Kometou 
Prešov a nově navázala družbu také se slovenským týmem ŠK Slaská ze Žiaru nad Hronom.

b. Muži - z dlouhodobého hlediska je mužský tým nejdéle fungujícím týmem hukvaldské kopané. 
Tato kategorie funguje bez přestávek již 80 let. Poslední roky hrají muži především okresní přebor,
některé roky hráli také krajskou I.B třídu. Pravidelně se 2x týdně scházejí na tréninzích a i když 
dochází ke každoroční obměně kádru, stále se funkcionářům klubu daří udržet počet aktivních 
hráčů okolo 15 - 17. 

c. Dorostenecký oddíl - po čtyřleté přestávce způsobené nedostatkem hráčů se podařilo v roce 2018 
opět dorostenecký tým přihlásit do okresního přeboru. V současné době je registrováno 18 
aktivních hráčů, pravidelně 2x týdně trénují a i do další sezóny jsou přihlášeni do okresního 
přeboru.

d. Žákovský tým – je rozdělen na dvě kategorie, mladší žáci (12 hráčů) a starší žáci (9 hráčů). Obě 
kategorie hrají v systému 7+1. Také se dvakrát týdně scházejí na tréninku a jsou přihlášení do 
okresního přeboru mladších a starších žáků.

e. Přípravka – dlouhodobě se daří doplňovat tuto nejmladší kategorii novými hráči. Přípravka se 
dělí na starší a mladší přípravku. Oboje hrají tzv. Brušperskou ligu. Koncepce mladší přípravky je 
postavena na spolupráci (ve formě přátelských utkání) s týmem MFK Frýdek-Místek a ostatními 
týmy z Moravskoslezského kraje. V přípravce je evidováno 31 hráčů.

f. Dívčí kategorie – samostatný tým na Hukvaldech sice nemáme, ale děvčata hrají společně s 
kluky. Celkem je evidováno 5 hráček, největším úspěchem byl postup Terezy Kociánové do týmu 
FC Baník Ostrava a její účast na olympiádě dětí a mládeže v Liberci, kde reprezentovala dívčí 
kopanou za Moravskoslezský kraj.
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Fotbalový oddíl má k dispozici travnaté fotbalové hřiště v areálu TJ Sokol Hukvaldy. Fotbalové hřiště
je v majetku TJ Sokol Hukvaldy. V letech 2010 – 2012 byly zrekonstruovány fotbalové kabiny včetně
chodníků, které jsou v majetku obce a TJ Sokol je má ve vypůjčce. V dalších letech pak obec nechala celý
areál oplotit, vybudovala zavlažovací zařízení a zajistila vykopání studny pro zajištění dostatku vody na
zavlažování. V dalších letech opět bude obec pomáhat TJ Sokol s opravou povrchu celého fotbalového
hřiště, který je nutnou investicí.

- Tenisový oddíl: má k dispozici tenisové kurty a zázemí v areálu fotbalového hřiště, kde mohou hrát a
trénovat.  Tenisté  hrají  jak  mužskou,  tak  ženskou  soutěž  družstev  neregistrovaných  hráčů  (amatérů).
Tenisová  sekce  pravidelně  pořádá  veřejné  tenisové  turnaje  (rodinný Family  Open,  mužský  Tenisový
memoriál Zdeňka Adamovského, mužský Tenisový memoriál Jaroslava Strakoše, ženský turnaj Prasklé
rakety, ženský turnaj O domácí štěstí, ženský turnaj Babinec a dětský Baby Cup).

-  Klub českých turistů, je  velmi  aktivní,  členská  základna činí  cca.130 členů a  každý rok tradičně
zahajuje Novoročním pochodem na Palkovické hůrky. Následuje velmi oblíbený Pochod po zarostlém
chodníčku na jaře a na podzim („spadaným listím“) za pravidelné účasti cca 500 turistů z celé republiky.
Dále pak noční pochod na Palkovické hůrky za Mikulášem a čertem pro děti, pravidelné několikadenní
zájezdy po celé České republice a do zahraničí pěšky i na kole, (např. Slovensko, Polsko, Ukrajina, Itálie,
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Rumunsko, Litva, atd.), víkendové zájezdy, lyžařské zájezdy a jednodenní zájezdy pro děti a pro seniory
a výlet nazvaný Kopce naší obce, kdy turisté obejdou všechny hukvaldské vrcholy v délce cca 25 km.

- Asociace sportu pro všechny zahrnuje 5 složek
a) Volejbal soutěžní „sobota“  se schází každou sobotu v počtu 8-10 hráčů v tělocvičně základní

školy, kde hrají v přátelském duchu ve s míšených sestavách. V době letních prázdnin využívají
venkovní hřiště v areálu Hospůdky na koupališti. Několik účastníků se účastní za tým „Hukvaldy“
amatérské volejbalové ligy smíšených družstev s názvem „Region Beskydy“ ve Frýdku-Místku. 

b) Volejbal rekreační „středa“ se schází každou středu v tělocvičně v počtu 6 – 10 účastníků (muži
i ženy) bez rozdílu věku k sehrání přátelských utkání. Během letních prázdnin využívají travnaté
hřiště v areálu Hospůdky na koupališti.

c) Zdravotní cvičení  probíhá každé úterý(20 cvičenek) a středu (22 cvičenek)v předsálí základní
školy.  Cvičení  je  zaměřeno  na  podporu pohybového aparátu,  posílení  a  protažení  příslušných
partií  těla,  harmonizaci  a  uvolnění.  K  předcházení  a  odstraňování  bolesti  zad  a  kloubů  jsou
využívány poznatky zdravotní tělovýchovy, harmonizační cvičení a prvky východních cvičení i
klasické  čínské medicíny.  Cvičení  bývá zakončeno relaxací  nebo masáží,  probíhá s  hudbou a
využívá  overbaly,  masážní  a  tenisové  míčky,  popruhy,  terabandy,  kruhové  gumy,  balanční
podložky, tyče a gymbally.

d) Kruhový trénink probíhá každý pátek za účasti nejméně 15 cvičenců a je zaměřen na posilování
a vytrvalost.  Cvičí se za zvuku hudby na několika stanovištích a po ukončení cviku v časové
limitu  na  jednom  stanovišti  se  přechází  na  vedlejší  stanoviště  stále  dokola,  proto  „kruhový
trénink“.

e) Badminton – se hraje během školního roku v tělocvičně základní školy ve formě dvouhry nebo
čtyřhry. Hráči se účastní různých turnajů pořádaných v okolí.
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2. Sbory dobrovolných hasičů

a) SDH Hukvaldy byl založen v roce 1887 a patří k nejstarším sborům v okrese. Členskou základnu
tvoří 81 členů, z toho 48 dětí, které jsou rozděleny do dvou skupin. První skupina se zaměřuje na
hru Plamen a branné závody, což je soubor několika sportovních disciplín.
Druhá skupina (Hasičátka Liščátka) se specializuje na činnost záchranářů se kterou je seznamují
pracovníci HZS MSK, ZZS MSK, Horské služby a Červeného kříže. Tuto činnost pak úročí při
scénkách pro veřejnost a námětových cvičení. Součástí výcviku je i sportovní činnost v rámci
Moravskoslezského kraje. A to konkrétně ve sportovní disciplíně Požární útok, kde se zúčastňují
cca  17  soutěží  za  rok.  Trénink  mladých  hasičů  se  koná  2x  týdně  a  probíhá  v  létě  v  areálu
myslivecké chaty a v zimě v tělocvičně základní školy.

b) SDH Rychaltice byl založen v roce 1895, členskou základnu tvoří celkem 90 členů, z toho je 31
mladších 15 let, 8 ve věku 16 - 18 let.
Kroužek mladých hasičů pracuje s dětmi v kategoriích přípravka, mladší žáci, starší žáci a dorost.
Cvičení probíhá 1x za týden, v zimním období v tělocvičně ZŠ, od jara do podzimu na cvičišti
sboru,  nebo na hřišti  u  hasičské zbrojnice.  Mladí  hasiči  se  účastní  soutěží  v požárním útoku,
pravidelně jsou také účastníky Moravskoslezské ligy mladých hasičů a hry Plamen. Dorostenky se
účastní závodů v běhu na 100 metrů s překážkami.

V roce 2019 byla dokončena modernizace cvičiště, na kterém byla položena zámková dlažba o
rozměrech 6 x 19 metrů v prostoru základny pro požární útok.  Na tomto cvičišti  pořádá sbor
soutěž v požárním útoku mladých hasičů Memoriál  Filipa Juříka.  Této soutěže se každoročně
účastní okolo 50 sedmičlenných družstev.
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Již několik let pořádá sbor v polovině července dětský den pro širokou veřejnost. Zde si mohou
děti vyzkoušet sportovní i technické disciplíny hasičů. Těchto soutěží se účastní okolo 80 dětí z
Hukvald i okolních obcí. Někteří soutěžící se následně zapojí do práce v kroužku mladých hasičů.
Rovněž družstvo mužů se v rámci fyzické přípravy účastní soutěží v požárním útoku, zejména v
rámci okrsku.

Členové obou sborů společně s obcí organizují pro děti různé sportovní volnočasové aktivity v
podobě sportovních dnů.
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3. Skauti
V obci jsou aktivní dva skautské oddíly:

a) Junák – skaut,  kde jsou děti  od 7 do 10 let  v počtu 20 členů a scházejí  se jednou týdně na
myslivecké  chatě.  Děti  se  učí  novým  dovednostem,  hrají  venkovní  hry,  věnují  se  turistice,
poznávání přírody a účastní s prázdninových táborů.

b) Trojlístek, který funguje pod hlavičkou zapsaného spolku Sarkander. Scházejí se zvlášť holky a
kluci ve Společenském centru u rychaltické fary o celkovém počtu 28 členů. Kluci se učí být
rytíři, střílí z luku nebo hrají fotbal, holky se spíš věnují zpívání, vyrábění nebo pečení.  Zpívaly
např.  na  Noci  kostelů.  Holky  i  kluky  pak  spojuje  hraní  her,  turistika,  poznávání  přírody  a
tábornických dovedností.
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4. Příměstské tábory
Příměstské tábory jsou organizovány základní školou Hukvaldy za finanční podpory Místní akční skupiny
Pobeskydí se zaměřením na:
- Hasičský sport
- Golfová škola
- Výtvarný tábor
- Polytechnické vzdělávání
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5.Golf klub Hukvaldy,  který provozuje 9 jamkové golfové hřiště.  V rámci  klubu probíhá dětská
golfová školička a o letních prázdninách také dětský golfový příměstský tábor, promítání filmů pod širým
nebem, na podzim se na hřišti koná Drakiáda – pouštění draků. Konají se také pravidelné golfové turnaje
jako Hukvaldy Open, Vánoční turnaj, O pohár prezidenta, atd.

6. Běžecký spolek Hukvaldy byl založen v roce 2014, každoročně pořádá běžecký závod na 10 km
Prvomájová hukvaldská desítka, v rámci kterého se konají také populární dětské běžecké závody. Členové
spolku  se  pravidelně  účastní  běžeckých  závodů  po  celé  republice  (1/2  maraton  v Praze,  Olomouci,
maraton v Ostravě, Jesenická výzva, Beskydská výzva).
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7. Růžové tlapičky
Futsalový klub Růžové Tlapičky Hukvaldy byl založen v roce 2006, v současné době se pohybuje v divizi
F a pravidelně pořádá vždy 5. července celostátní akci O penaltového krále.
O financování a chod týmu Růžové Tlapičky se starají převážně samotní hráči za podpory některých
partnerů a s dotací obce Hukvaldy, která je také spolupořadatelem akce O penaltového krále.

 

8. Pumptrack Hukvaldy
V roce 2019 došlo k vybudování pumptrackové dráhy v areálu Hospůdky na koupališti včetně terénních
úprav, která slouží bikerům a cyklistům všech věkových kategorií. V tomto areálu probíhají vždy v srpnu
v rámci Rock Bike Festu závody na kolech, které jsou rozděleny do několika kategorií – nenáročné dětské
okruhy až po náročné, které vedou přes Palkovické hůrky o délce i více než 20 km. 

9. Naučné stezky
a) Naučná stezka Leoše Janáčka očima dětí
Tato stezka byla vybudována členy KČT Hukvaldy za finanční podpory nadace Vítkovice Steel a obce 
Hukvaldy. Naučná stezka má třináct zastavení s informačními tabulemi a dva akustické interaktivní herní 
prvky. Její délka je 8 km. Na trase je několik odpočinkových míst, vybavených dřevěnými lavičkami a 
stojany na kola. 

b) Naučná stezka Hradní vrch
Nenáročná pěší trasa v délce 4,44 km, která začíná na Hukvaldech a vede hukvaldskou oborou kolem
sochy Lišky Bystroušky, památných buků s kořenovým systémem, kolem hradu Hukvaldy a končí pět u
oborní brány 
c) Naučná stezka Janáčkův chodníček
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Naučná stezka Janáčkův chodníček vede po žluté  značce  oborou k bývalé  Myslivně,  dále  po zelené
značce do Kozlovic k restauraci U dvora, a odtud po žluté značce na Kubánkov, kde se napojí na naučnou
stezku Hůrky. Délka trasy je asi 8,5 km, je středně turisticky náročná. Převýšení je asi 320 m, náročnější
stoupání je asi 1 km podél Bačova potoka (mezi zastaveními 10 – 11). 

10. Cyklotrasy
Přes obec Hukvaldy a její místní části vedou cyklotrasy směrem od Hájova, Fryčovic, Kozlovic – 502,
6006 Greenway K-M-W, které vedou zastavěným územím a část úseku je po místních komunikacích,
některé úseky vedou po hlavní komunikaci. Cyklostezka zde zatím nebyla vybudována. Obec by ráda
vybudovala  cyklostezku  z  Krnalovic  do  Rychaltic  s  využitím  původní  komunikace,  která  je  dnes
využívána  jen  zemědělským  podnikem,  ale  nejsou  doposud  vyřešeny  majetkoprávní  vztahy.  Mezi
vlastníky pozemků vedoucích pod plánovanou cyklostezkou.

13. Hřiště s umělým povrchem
Za bývalým kulturním domem v Rychalticích bylo v roce 2000 vybudováno volně přístupné hřiště s
umělým povrchem, které využívá mládež i dospělí pro fotbalové zápasy a hlavně pro tréninky.

14. Dětská hřiště
V areálu základní školy bylo v roce 2012 vybudováno dětské hřiště určeno pro potřeby mateřské školy s
mnoha herními prvky, které se postupně doplňuje.
Další dětské hřiště bylo vybudováno za bývalým kulturním domem v Rychalticích v blízkosti hasičské
zbrojnice.  Byla  zde  umístěna  multifunkční  herní  sestava,  která  se  skládá  z  několika  dílčích  prvků,
skluzavky, dvou houpacích koníků a pískoviště a je využívána k setkávání nejmenších občánků.
V blízkosti hospůdky na koupališti je umístěno několik dalších dětských prvků, prolézačky, pískoviště,
houpačky, v tomto areálu je naplánováno další rozšíření o trampolínu, lanové prvky, minigolf, fotbalové
branky pro vytvoření malého fotbalového hřiště.
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15. Školní hřiště
V současnosti se ve venkovním areálu školy nachází pouze zastaralé hřiště na plážový volejbal, antukové
hřiště, krátká atletická dráha, několik herních prvků dětského hřiště a lezecký kámen. V roce 2019 by
měla  v  tomto  areálu  začít  výstavba  nového  oploceného  multifunkčního  hřiště,  atletickým  oválem,
doskočištěm s rozběhem pro skok, které bude financováno z rozpočtu obce a dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj.

16. Základní škola
Výrazným činitelem v oblasti budování pozitivního vztahu a motivace dětí a mládeže k pohybovým
aktivitám patří mateřská a základní škola. Obec Hukvaldy je zřizovatelem Základní školy a 
Mateřské školy Hukvaldy. Součástí základní školy je i tělocvična, která je využívána především 
žáky základní školy a také jednotlivými složkami TJ Sokol Hukvaldy a oběma sbory dobrovolných 
hasičů. 
Na úrovni mateřské školy jsou sportovní kroužky zajišťovány mateřskou školou. V zimním období 
se děti mohou zúčastnit lyžařského výcviku, navštěvují plavecký výcvik, kdy využívají bazény v 
Brušperku a Fryčovicích. Samozřejmostí jsou různé sportovní hry, společné procházky po okolí, 
pohybové hry na školním dětském hřišti. Děti z mateřské školy mají k dispozici dětské školní hřiště 
v areálu základní školy, kde jsou umístěny prolézačky, pískoviště, travnaté plochy, dřevěný 
přístřešek, lavičky.
Výuka tělesné výchovy se omezuje na sporty, které se mohou provádět pouze v tělocvičně nebo 
venkovním okolí školy. V areálu školy VÝRAZNĚ chybí podmínky pro atletickou přípravu. Naši žáci se 
účastní přespolního běhu a atletických závodů žáků škol Povodí Ondřejnice. Jsme zapojeni v projektu 
Česko sportuje - Sazka olympijský víceboj. Škola každoročně pořádá sportovní aktivity v rámci 
Evropského týdne sportu a T-mobile olympijský běh. Výstavba by velkou měrou pomohla ke zkvalitnění 
výuky tělesné výchovy a rozvoji sportu dětí a žáků na Hukvaldech. Měla by pozitivní vliv nejen na zdraví
a fyzickou kondici žáků, ale i na jejich bezpečnost při sportech.  Sportovní kroužky pro žáky základní 
školy vedou kvalifikované učitelky tělesné výchovy, které ve škole učí a trenéři (kopaná, volejbal, golf, 
turistický kroužek, tenis).
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5. VIZE A PRIORITY

Stanovení vize obce je základním kamenem tohoto dokumentu. Formuluje představu o budoucí podobě a
funkčnosti zázemí pro volnočasové aktivity. Obec Hukvaldy iniciuje podnícení zájmu o sport. Podporuje
uspokojení  potřeb sportu,  jako samozřejmé součásti  zdravého životního stylu.  Obec vytváří  občanům
prostor k rozvíjení schopností a dovedností v této oblasti. 

a) Priority

1. Sport dětí a mládeže

Pohyb dětí a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst a psychický vývoj. Úlohou je poskytntnutí 
smysluplné činnosti a pocitu sounáležitosti s okolím a navození pocitu bezpečí. Sport je způsob vlivu na 
chování dětí a mládeže. Je to výchovný prostředek, socializační faktor a účinná forma prevence sociálně 
patologických jevů v chování dětí a mládeže.

2. Sport pro všechny

Sport pro všechny je organizovaný a neorganizovaný sport a sportovní volnočasové aktivity určené 
širokým vrstvám obyvatelstva bez ohledu na věk, rasu, národnost, společenskou třídu nebo pohlaví.
Naplňuje myšlenky zdravého životního stylu, sociální kontakt, smyluplného trávení volného času, 
seberealizace a aktivní odpočinek.

3. Sportovní infrastruktura

Sportovní infrastrukturou, budováním a správou sportovišť vytváří obec základní podmínky pro různé 
druhy sportu a pohybových aktivit. Obec dlouhodobě chápe potřebu udržitelnosti pohybových aktivit a 
sportu y snaží se vytvořit sportovní zázemí podle potřeb obyvatelstva možností obce.

b) Popis cílů a záměrů

Priorita 1. Sport dětí a mládeže

Cíl - podnícení zájmu o sport
- vypěstování potřeby sportu jako samozřejmé součásti zdravého životního stylu
-  nabídka  smysluplné  zábavy a  současně  rozvíjení  schopností  a  dovedností  v  této  oblasti
vedoucí k pozitivnímu vlivu na chování dětí a mládeže

Záměry Organizace, iniciace a podpora pořádání sportovních akcí pro děti a mládež.
Údržba a modernizace stávajících dětských hřišť ve vlastnictví obce
Plánované projekty:
- výstavba nového školního hřiště v areálu základní školy
- úprava sportovního areálu u Hospůdky na koupališti, vybudování sportovních prvků pro děti
i dospělé, rozšíření pumptrackové dráhy, výstavba workoutového hřiště
- oprava fotbalového hřiště 
- oprava multifunkčního hřiště a rozšíření dětského hřiště za kulturním domem v Rychalticích
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Priorita 2. Sport pro všechny

Cíl Vytvoření a organizační zajištění dalších možností sportovního využití a aktivní zábavy pro
všechny věkové kategorie žijící na území obce

Záměry Iniciovat pořádání sportovních akcí a akcí pro aktivní komunitní život.
Podpora sportovních zařízení ve vlastnictví spolků na území obce
Podpora akcí pořádaných spolky na území obce

Priorita 3. Sportovní infrastruktura

Cíl Zajištění dostatečné sportovní infrastruktury pro pohybové volnočasovíé aktivity a rekreaci,
které podporují aktivní trávení volného času

Záměry Monitorovat stav a počet sportovních zařízení
Údržba a modernizace dopravní infrastruktura
Výstavba školního hřiště v areálu školy, které bude využitelné pro děti i ostatní sportovce a
obyvatele
Výstavba sportovní víceúčelové haly
Renovace tenisových kurtů
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7. FORMY PODPORY SPORTU V OBCI HUKVALDY

1. Přímá finanční podpora
- rozpočtovaná opatření v rámci rozpočtu obce (pořízení sportovních zařízení nebo jejich částí, nákup a 
dovybavení sportovních zařízení, modernizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví obce a jejich 
vybavení
- poskytovaná v rámci příspěvku na provoz příspěvkové organizace obce (z příspěvku jsou 
spolufinancovány náklady související s pořádáním nebo účastí příspěvkové organizace na sportovních 
akcích a soutěžích)
- poskytovaná jako dotace v souladu s pravidly poskytování dotací z rozpočtu obce třetím osobám 
(spolkům – TJ Sokol Hukvaldy, Růžové tlapičky, SDH)

2. Nepřímá podpora
- údržba stávajících sportovních zařízení a údržba veřejné zeleně v okolí
- propagace sportovních akcí
- organizační zajištění sportovních aktivit
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8. PLÁN INVESTIC DO ROZVOJE SPORTU (2018 – 2022)

Období Název aktivity Náklady Zdroje financování

2018 Vybudování pumptrackové dráhy 0,3 mil. Kč Rozpočet obce

2018 -2019 Úprava školního hřiště v areálu ZŠ 
a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy

8,5 mil. Kč Ministerstvo pro místní 
rozvoj + rozpočet obce

2020 Oprava fotbalového hřiště TJ Sokol 
Hukvaldy

1,4 mil. Kč Rozpočet obce

2020 - 2021 Rozšíření sportovních prvků – 
workoutové hřiště, dětské hřiště, 
trampolíny, lanové centrum – v 
areálu Hospůdky na koupališti

2021 - 2022 Oprava víceúčelového hřiště s 
umělým povrchem za kulturním 
domem v Rychalticích
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9. ZÁVĚR

Plán rozvoje sportu obce Hukvaldy bude podle potřeb průběžně aktualizován.
Plán rozvoje sportu obce Hukvaldy schválilo zastupitelstvo Obce Hukvaldy na svém zasedání dne 
18. 9. 2019č.usnesení 6Z/2019/14. Plán je zveřejněn na webových stránkách Obce Hukvaldy 
www.hukvaldy.eu, nebo je dostupný v textové podobě na Obecním úřadě Hukvaldy

Zpracovala:
Ing. Ivana Hrčková 
místostarostka obce
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